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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki

Nazwa kierunku: język polski w komunikacji społecznej

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Językoznawstwo 82,0%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 12,0%

Literaturoznawstwo 4,0%

Nauki o kulturze i religii 2,0%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Jedyny  w Polsce  interdyscyplinarny  kierunek,  który  łączy  nowoczesne  kształcenie  humanistyczne  z  zakresu  wiedzy  o
kulturze, językoznawstwa, komunikacji interpersonalnej i publicznej z przedmiotami nauk społecznych – medioznawstwem,
psychologią  i  elementami  socjologii.  Program został  opracowany  w  taki  sposób,  by  połączyć  wiedzę  z  kształceniem
skutecznych umiejętności językowo-komunikacyjnych. Program studiów na kierunku język polski w komunikacji społecznej
łączy  więc  innowacyjne  kształcenie  humanistyczne  z  zakresu  wiedzy  o  kulturze,  literaturze,  języku  i  komunikacji
międzyludzkiej  z  elementami  wiedzy  i  umiejętności  z  obszaru  nauk  społecznych  –  głównie  medioznawstwa,  podstaw
psychologii i socjologii. Wśród form i metod prowadzenia zajęć uprzywilejowane zostają te, które umożliwiają uzyskanie
praktycznych i specjalistycznych efektów uczenia się, zwłaszcza w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych.
Bogata oferta przedmiotowa umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie:
- kulturoznawstwa, językoznawstwa i literaturoznawstwa
- teorii komunikacji
- retoryki
- badań międzykulturowych
- psychologii
- filozofii
- nowych mediów.
W programie studiów II stopnia położono nacisk na kształcenie umiejętności, szczególnie w zakresie:
• komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej
• umiejętności retorycznych – skuteczna perswazja i argumentacja
• tworzenia skutecznych relacji interpersonalnych – umiejętności negocjacyjne i asertywne,
• strategii komunikacyjnych
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• tworzenia i edycji tekstów
• umiejętności analitycznych w zakresie interpretacji zjawisk komunikacyjnych w nowych mediach
Brak na Uniwersytecie Jagiellońskim studiów/programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach uczenia się.

Koncepcja kształcenia

Kształcenie na kierunku Język polski w komunikacji społecznej łączy się ze Strategią rozwoju UJ w latach 2014-2020. Celem
jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanego absolwenta, którego wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwią
znalezienie miejsca na rynku pracy. Celem kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim jest osiągnięcie najwyższych efektów.
Wysoko  wykwlifikowana  kadra  naukowo-dydaktyczna  dla  kierunku  Język  polski  w  komunikacji  społecznej  zapewnia
najwyższej jakości badania, które znajdują swoje odzwierciedlenie w nauczaniu. Podkreślona w misji UJ odpowiedzialność za
działanie i otwartość na nieznane oraz wrażliwość humanistyczna kształtują się przez zdobywanie wiedzy o oddziaływaniu
przez słowo, moc sprawczą języka oraz przez kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi komunikacyjnymi kodami
kulturowymi, które budują wspólnotowość oraz kreują podmiotowość człowieka.

Cele kształcenia

1. zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu językoznawstwa, nauki o komunikowaniu, w tym komunikacji interpersonalnej,
publicznej i międzykulturowej
2. zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności z zakresu kulturoznawstwa, retoryki i stylistyki praktycznej
3.  zdobycie  umiejętności  wykorzystywania  wiedzy  z  zakresu  nauki  o  komunikowaniu,  językoznawstwa  i  badań
międzykulturowych w pracach badawczych i sytuacjach profesjonalnych
4.  zdobycie  biegłych  umiejętności  w  zakresie  tworzenia  komunikatów  poprawnych  pragmatycznie  i  językowo  oraz
dopasowanych formalnie do sytuacji komunikacyjnej, w tym wystąpienia publicznego i kontaktów międzykulturowych
5.  zdobycie  umiejętności  dokonywania  pogłębionej  analizy  i  diagnozy  zjawisk  językowych,  komunikacyjnych  i
międzykulturowych
6. zdobycie umiejętności budowania asertywnych i etycznych relacji interpersonalnych, rozwiązywania sytuacji konfliktowych
i negocjowania, porozumiewania się, współdziałania i pracy w grupie
7. rozumienie znaczenia poprawnej i skutecznej komunikacji, w tym publicznej i międzykulturowej, dla budowania jakości
życia społecznego i kulturowego

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Wiedza  i  umiejętności  z  zakresu  skutecznego  komunikowania  i  poprawnego  używania  języka  polskiego  należą  do
podstawowych potrzeb w zawodach urządniczych,  medialnych i  kulturowych.  Absolwentów studiów o tym charakterze
wyraźnie  brakuje  instutucjom  i  pracodawcom  takim  jak:  urzędy  państwowe  i  samorządowe,  instytucje  medialne  i
wydawnicze, ośrodki kultury i oświaty, działy reklamy, promocji i public relations w instytucjach państwowych i prywatnych
firmach, działy zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkolenia umiejętności komunikacyjnych w instytucjach państwowych i
prywatnych firmach, instytucje zajmujące się współpracą międzynarodową.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Dobór kursów i modułów nauczania, połączenie zajęć o charakterze wykładowym z ćwiczeniami, kształcącymi praktyczne
umiętności  i  kompetencje  w  zakresie  komunikowania  interpersonalnego,  skuteczności  retorycznej  oraz  poprawności
językowej w sytuacjach o różnym poziomie oficjalności - odpowiada wskazanym potrzebom społeczno-gospodarczym.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Komunikacja międzyludzka – teoria i praktyka.
Teoria komunikacji zapośredniczonej medialnie.
Strategie komunikacyjne w przestrzeni publicznej.
Koegzystencja werbalnych i niewerbalnych składników aktu komunikacyjnego – wzajemny wpływ i znaczenie.
Międzykulturowe badania porównawcze skryptów zachowań komunikacyjnych.
Językowe sposoby konceptualizacji w naukach.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Realizowane w jednostce  badania  naukowe skupiają  się  na  poszukiwaniu  odpowiedzi  dotyczących  komunikacyjnych  i
retorycznych  możliwości  wykorzystania  środków  językowych  i  niejęzykowych  w  zakresie  bezpośredniego  i
zapośredniczonego medialnie oddziaływania na jednostkę i społeczeństwo. Kursy w programie studiów ściśle związane są z
prowadzonymi w jednostce badaniami. Do przykładowych należą: Metodologia badań komunikacyjnych i językoznawczych,
Poprawna polszczyzna, Językoznawstwo a nauki kognitywne, Ludyczność i magia w języku, Retoryka amerykańska, Słownik
mentalny  użytkownika  języka,  Język  w  polskim  życiu  społecznym,  Język  w  kontekście  kultury:  wartościowanie  i
stereotypizacja. Podczas seminariów magisterskich studenci kreatywnie wykorzystują swoją wiedzę nabytą poczas studiów i
aktywnie uczestniczą w pracach badawczych, tworząc własne projekty naukowe wzorowane na badaniach i eksperymentach
naukowych prowadzonych w jednostce.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedziba  Wydziału  Polonistyki  zlokalizowana  jest  przy  ulicy  Gołębiej  16,  a  zajęcia  dydaktyczne  odbywają  się  przede
wszystkim w obrębie I Kampusu w centrum Krakowa. Zajęcia grupowe (wykłady, ćwiczenia, warsztaty) oraz indywidualne
(konsultacje)  odbywają  się  w następujących budynkach:  przy  ul.  Gołębiej  14  (7  sal  wykładowych i  seminaryjnych,  8
gabinetów), 16 (1 sala wykładowa, 1 sala komputerowa, 1 sala konferencyjna oraz 5 gabinetów), 18 (2 sale wykładowe, 3
gabinety), 20 (8 sal wykładowych i seminaryjnych, 24 gabinety), Grodzkiej 64 (1 sala komputerowa, Aula na 130 osób, 12 sal
wykładowych i seminaryjnych oraz 7 gabinetów), św. Anny 1 (1 sala wykładowa), Ingardena 3 (4 sale wykładowe, Aula na
300 osób, 2 gabinety) oraz przy Rynku Głównym 8 (3 sale dydaktyczne). W części gabinetów katedr znajdują się stoły
konferencyjne  umożliwiające  prowadzenie  zajęć  o  charakterze  seminaryjnym.  Wszystkie  pomieszczenia  dydaktyczne
Wydziału Polonistyki (także dostosowane do potrzeb seminariów gabinety) zostały wyposażone w zestawy multimedialne
(komputery z rzutnikami i nagłośnieniem lub telewizorami o dużych przekątnych). W budynkach przy ulicy Gołębiej 20 oraz
Grodzkiej 64 zamontowano windy, co stanowi duże ułatwienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W ramach adaptacji
dla potrzeb osób niedowidzących wszystkie pomieszczenia Wydziału zostały opatrzone oznakowaniami w alfabecie brajla.
Zajęcia wspólne dla kilku kierunków studiów odbywają się w największych salach Wydziału (obecnie głównie w Auli przy ul.
Ingardena 3).
Wydział Polonistyki dysponuje dwoma oddziałami Biblioteki wraz z czytelniami. Oddział główny Biblioteki mieści się przy ul.
Gołębiej 20 i składa się z 3 pomieszczeń magazynowych, pracowni bibliotecznych, wypożyczalni studenckiej (otwartej w
godzinach 9-19) oraz czytelni na 95 miejsc (otwartej w godzinach 8-19.15). W czytelni w otwartym dostępie znajduje się
podstawowy księgozbiór podręczny, zawierający większość pozycji z literatury obowiązkowej na poszczególnych kierunkach
studiów. W budynku przy ul. Grodzkiej 64 mieści się Biblioteka Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, składająca się z
pomieszczenia magazynowego i  czytelni  na 16 miejsc.  Na zasoby obu oddziałów Biblioteki  składa się łącznie 147500
woluminów książek oraz 17000 czasopism. Wydział prenumeruje 108 tytułów czasopism krajowych i 11 zagranicznych,
dokonuje licznych uzupełnień księgozbioru, także w zakresie pozycji obcojęzycznych. Biblioteka w obu oddziałach korzysta
ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego VTLS (Virtua). Użytkownicy Biblioteki mają do dyspozycji 6 stanowisk
komputerowych z dostępem do katalogów i różnych baz danych w Internecie. W Bibliotece zarejestrowanych jest ok. 1,9 tys.
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użytkowników indywidualnych, a roczna liczba wypożyczeń zewnętrznych w obu oddziałach sięga 17950 woluminów książek
(oraz 22000 wypożyczeń na miejscu).
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0232

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Program realizowany jest w postaci zajęć stacjonarnych, opartych na bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem w
wymiarze 990 godz. i 120 punktów ECTS. Obejmuje: 1. zajęcia obligatoryjne w wymiarze 480 godz i 44 punkty ECTS; 2.
zajęcia fakultatywne w wymiarze 510 godz. i 76 punktów ECTS, w tym praktyki (120 godz., 4 punkty ECTS) oraz seminarium
magisterskie (120 godz. i 42 punkty ECTS).

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 100

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 2

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 76

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 4

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 12

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 990

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Praktyki obowiązkowe, realizowane w II semestrze, w wymiarze 120 godz. (4 punkty ECTS).
Charakter praktyk i miejsca ich odbywania powinien być zgodny z zaplanowanymi dla nich efektami kształcenia (patrz:
sylabus praktyk zawodowych). Przykładowe miejsca odbywania praktyk:
- urzędy państwowe i samorządowe;
- instytucje medialne i wydawnicze;
- ośrodki kultury i oświaty;
- działy reklamy, promocji i public relations w instytucjach państwowych i prywatnych firmach;
-  działy  zarządzania  zasobami  ludzkimi  oraz  szkolenia  umiejętności  komunikacyjnych  w  instytucjach  państwowych  i
prywatnych firmach;
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- instytucje zajmujące się współpracą międzynarodową.

Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Złożenie  pracy  dyplomowej  (magisterskiej)  i  egzamin  dyplomowy  (magisterski).  Szczegółowe  wymogi  dotyczące
opracowania  pracy  dyplomowej  corocznie  publikowane są  na  stronie  internetowej  Katedry  Teorii  Komunikacji  UJ  oraz
przedstawiane studentom przez prowadzących seminaria magisterskie.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Nazwa PRK

JPK_K2_W01
Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony, poszerzony i usystematyzowany
specyfikę przedmiotową i metodologiczną językoznawstwa, nauk o komunikowaniu, a
także ich konteksty kulturowe i historyczne; wie, jak rozwijać i twórczo stosować tę
wiedzę w pracy zawodowej

P7U_W, P7S_WG

JPK_K2_W02
Absolwent zna i rozumie na poziomie poszerzonym i sprawnie stosuje terminologię
językoznawczą; ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat teorii dotyczących
języka (jego pochodzenia, natury, struktury i funkcji), ze szczególnym
uwzględnieniem dokonań współczesnego językoznawstwa

P7U_W, P7S_WG

JPK_K2_W03
Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony i poszerzony procesy komunikacji
społecznej (interpersonalnej, publicznej, masowej) i/lub międzykulturowej oraz ich
prawidłowości i zakłócenia, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych badań

P7U_W, P7S_WG

JPK_K2_W04 Absolwent zna i rozumie usystematyzowane pojęcia filozoficzne, kulturoznawcze,
antropologiczne, socjologiczne pozwalające na rozumienie procesów komunikacji P7U_W, P7S_WK

JPK_K2_W05 Absolwent zna i rozumie powiązania badań językoznawczych, komunikacyjnych z
innymi dziedzinami i dyscyplinami naukowymi P7U_W, P7S_WG

JPK_K2_W06
Absolwent zna i rozumie szczegółowe pojęcia specjalistyczne z zakresu praktycznego
użycia języka i innych form komunikacji jako narzędzi poznawczych oraz
interakcyjnych

P7U_W, P7S_WG

JPK_K2_W07
Absolwent zna i rozumie metody analizy i interpretacji różnorodnych wytworów
języka i komunikacji, wie, jak stosować tę wiedzę w badaniach naukowych i pracy
zawodowej

P7U_W, P7S_WG

JPK_K2_W08 Absolwent zna i rozumie metody diagnozowania problemów komunikacyjnych oraz
ich rozwiązywania, także w sytuacjach zawodowych

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

JPK_K2_W09
Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa
autorskiego i ochrony własności przemysłowej, rozumie ich miejsce we współczesnej
działalności naukowej i kulturalnej

P7U_W, P7S_WK

Umiejętności

Kod Nazwa PRK

JPK_K2_U01
Absolwent potrafi zinterpretować wytwory kultury i komunikacji społecznej, na
podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia sformułować krytyczne opinie o nich,
umieścić je w kontekście kulturowym, historycznym, polityczno-społecznym,
antropologicznym

P7U_U, P7S_UW

JPK_K2_U02
Absolwent potrafi zrozumieć rolę języka, komunikacji społecznej, kulturowej i
międzykulturowej oraz nowoczesnych procesów technologicznych w procesie
komunikacji, umie dostosować do sytuacji i kontekstu język i styl własnych
wypowiedzi

P7U_U, P7S_UW

JPK_K2_U03
Absolwent potrafi posługiwać się pogłębionymi umiejętnościami badawczymi
obejmującymi analizę krytyczną prac z zakresu językoznawstwa, nauk o
komunikowaniu, selekcję i syntezę zawartych w nich poglądów oraz formułowanie
krytycznych i twórczych wniosków

P7U_U, P7S_UW
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Kod Nazwa PRK

JPK_K2_U04
Absolwent potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu filozofii,
kulturoznawstwa, antropologii, socjologii w celu diagnozowania i analizowania
problemów komunikacyjnych oraz dobierania strategii realizowania działań
zawodowych

P7U_U, P7S_UW

JPK_K2_U05
Absolwent potrafi posługiwać się rozwiniętymi umiejętnościami w zakresie
komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej; umiejętnie komunikować
się przy użyciu różnych kanałów i technik z osobami z różnych środowisk, także w
celach naukowych i zawodowych

P7U_U, P7S_UW

JPK_K2_U06
Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego

P7U_U, P7S_UK

JPK_K2_U07
Absolwent potrafi uczestniczyć w dyskusji merytorycznej, używając logicznych
argumentów, przywołując poglądy własne i innych autorów; potrafi również pełnić
funkcję negocjatora w przypadku konfliktu

P7U_U, P7S_UK,
P7S_UO

JPK_K2_U08 Absolwent potrafi zintegrować wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin i dyscyplin
oraz własne doświadczenie w celu realizacji zadań naukowych i zawodowych P7U_U, P7S_UW

JPK_K2_U09
Absolwent potrafi przygotować pisemne i ustne wypowiedzi o charakterze
praktycznym, zawodowym, a także naukowym – na podstawie odpowiednio dobranej
literatury i przy uwzględnieniu aktualnego stanu badań

P7U_U, P7S_UW

JPK_K2_U10 Absolwent potrafi dostosować język i styl wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej i jej
celu; skutecznie i poprawnie posługuje się językiem polskim P7U_U, P7S_UW

JPK_K2_U11
Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz doskonalić swoje umiejętności
badawcze; prowadzi podstawowe prace badawcze pod opieką naukową nauczyciela
akademickiego i samodzielnie opracowuje ich wyniki

P7U_U, P7S_UO,
P7S_UU

JPK_K2_U12 Absolwent potrafi stosować nowoczesne technologie informatyczne komunikowania
się oraz zdobywania wiedzy w celach badawczych, naukowych i zawodowych P7U_U, P7S_UO

JPK_K2_U13 Absolwent potrafi zdobywać umiejętności specjalistyczne P7U_U, P7S_UU

Kompetencje społeczne

Kod Nazwa PRK

JPK_K2_K01
Absolwent jest gotów do świadomej oceny znaczenia języka i innych form
komunikacji w życiu społecznym i potrafi z nich korzystać w działalności naukowej i
zawodowej

P7U_K, P7S_KO

JPK_K2_K02
Absolwent jest gotów do świadomej oceny procesów kulturowych związanych z
językiem i życiem kulturalnym, rozumie rolę tradycji i ideę ochrony dziedzictwa
narodowego, aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz jego zachowania i
popularyzowania

P7U_K, P7S_KR

JPK_K2_K03
Absolwent jest gotów do oceny różnorodności społecznej i kulturowej ludzkości,
reprezentuje postawę otwartości i tolerancji wobec innych, inicjuje i kultywuje
kontakty międzykulturowe

P7U_K, P7S_KO

JPK_K2_K04 Absolwent jest gotów do troski o poprawność komunikacyjną i językową w swoim
środowisku społecznym i zawodowym P7U_K, P7S_KR

JPK_K2_K05
Absolwent jest gotów do pogłębiania świadomości obowiązujących w kontaktach
międzyludzkich i międzykulturowych norm etycznych i społecznych, wie jak stosować
je w pracy zawodowej i życiu codziennym

P7U_K, P7S_KK
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Kod Nazwa PRK

JPK_K2_K06
Absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie, a także doskonalenia własnego
warsztatu naukowego i zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i
metod pozyskiwania i przetwarzania materiałów; potrafi inicjować i organizować
proces uczenia się innych

P7U_K, P7S_KK

JPK_K2_K07 Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując różne w niej role
i prawidłowo ustalając obowiązki swoje i innych P7U_K, P7S_KO
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Plany studiów
*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie
jako "opcje" na Wydziale Polonistyki.  Student dokonuje wyboru samodzielnie,  kierując się własnymi zainteresowaniami
naukowymi  oraz  chęcią  nabycia  pożądanych  umiejętności  z  zakresu  nauk  humanistycznych  lub  społecznych.  **Opcja
kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub
semestrze  kursów.  Lista  kursów  fakultatywnych  oferowanych  w  danym roku  akademickim  może  ulec  zmianie  i  jest
każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Teoria języka-wykład 30 3,0 zaliczenie O

Teoria języka-ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

Warsztaty dziennikarskie 30 3,0 zaliczenie O

Poprawna polszczyzna 30 3,0 zaliczenie O

Seminarium magisterskie 30 8,0 zaliczenie O

Język obcy nowożytny 30 1,0 zaliczenie O

GRUPA A: Opcja na Wydziale Polonistyki* O

OPIS GRUPY A: Student wybiera po 1 przedmiocie w każdym semestrze nauki

Kulinaria w języku w ujęciu historycznym 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu 30 3,0 egzamin F

Kultura wiejska a słownictwo gwarowe 30 2,0 egzamin F

O rozmaitszym aniżeli dotychmiast tekstu dawnego czytaniu i
jakie z tego pożytki płyną 30 3,0 egzamin F

Techniki perswazji i manipulacji 30 2,0 egzamin F

Frazeologia a kultura (na materiale gwar i polszczyzny ogólnej) 30 2,0 egzamin F

Etykieta językowa i higiena komunikacji 30 2,0 egzamin F

Mowa Krakowa. Regionalizmy dawne i współczesne 30 2,0 egzamin F

Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii autyzmu 30 2,0 egzamin F

GRUPA B: Przedmiot alternatywny 1 O

OPIS GRUPY B: Student wybiera 1 z 2 przedmiotów

Ludyczność i magia w komunikacji** 30 3,0 zaliczenie F

Umysł ucieleśniony. Językoznawstwo a nauki kognitywne** 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Teoria języka-wykład 30 3,0 egzamin O

Teoria języka-ćwiczenia 30 3,0 zaliczenie O

Strategie budowania wizerunku 30 3,0 zaliczenie O

Retoryka amerykańska 30 3,0 egzamin O

Poprawna polszczyzna 30 3,0 egzamin O

Praktyki 120 4,0 zaliczenie O

Język obcy nowożytny 30 1,0 egzamin O

GRUPA A: Opcja na Wydziale Polonistyki* O

OPIS GRUPY A: Student wybiera po 1 przedmiocie w każdym semestrze nauki

Kulinaria w języku w ujęciu historycznym 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu 30 3,0 egzamin F

Kultura wiejska a słownictwo gwarowe 30 2,0 egzamin F

O rozmaitszym aniżeli dotychmiast tekstu dawnego czytaniu i
jakie z tego pożytki płyną 30 3,0 egzamin F

Techniki perswazji i manipulacji 30 2,0 egzamin F

Frazeologia a kultura (na materiale gwar i polszczyzny ogólnej) 30 2,0 egzamin F

Etykieta językowa i higiena komunikacji 30 2,0 egzamin F

Mowa Krakowa. Regionalizmy dawne i współczesne 30 2,0 egzamin F

Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii autyzmu 30 2,0 egzamin F

GRUPA C: Przedmiot alternatywny 2 O

OPIS GRUPY C: Student wybiera 1 z 2 przedmiotów

Słownik mentalny użytkowika języka** 30 3,0 zaliczenie F

Fotografia - rola w komunikacji i funkcje społeczne** 30 3,0 zaliczenie F

Seminarium magisterskie 30 9,0 zaliczenie O

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wprowadzenie do studiów nad kulturą wizualną 30 2,0 egzamin O

Media cyfrowe i społeczności fanowskie 30 3,0 zaliczenie O

Kreatywne pisanie 30 3,0 zaliczenie O

GRUPA A: Opcja na Wydziale Polonistyki* O

OPIS GRUPY A: Student wybiera po 1 przedmiocie w każdym semestrze nauki

Kulinaria w języku w ujęciu historycznym 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu 30 3,0 egzamin F



Plany studiów 14 / 143

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kultura wiejska a słownictwo gwarowe 30 2,0 egzamin F

O rozmaitszym aniżeli dotychmiast tekstu dawnego czytaniu i
jakie z tego pożytki płyną 30 3,0 egzamin F

Techniki perswazji i manipulacji 30 2,0 egzamin F

Frazeologia a kultura (na materiale gwar i polszczyzny ogólnej) 30 2,0 egzamin F

Etykieta językowa i higiena komunikacji 30 2,0 egzamin F

Mowa Krakowa. Regionalizmy dawne i współczesne 30 2,0 egzamin F

Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii autyzmu 30 2,0 egzamin F

GRUPA D: Przedmiot alternatywny 3 O

OPIS GRUPY D: Student wybiera 1 z 2 przedmiotów

Język w polskim życiu społecznym** 30 4,0 zaliczenie F

Język w kontekście kultury: wartościowanie i stereotypizacja** 30 4,0 zaliczenie F

Seminarium magisterskie 2 30 11,0 zaliczenie O

GRUPA F: Kurs w języku obcym O

OPIS GRUPY F: Student wybiera jeden kurs

European Modernity: Literature, Philosophy, Art 45 6,0 egzamin F

Polish Modernity Through Different Media: Literature, Film, Art,
Photography (1900-1939) 45 6,0 egzamin F

Bio/medical Humanities: New Perspectives in Comparative
Studies 30 5,0 egzamin F

Cultural History of Love Discourse. Classical Sources of a
Serenade 30 5,0 egzamin F

Metapher – Ziermittel oder Bestandteil des Sprachsystems? 30 5,0 egzamin F

Introduction to Translation Studies 30 5,0 egzamin F

A Survey of the Polish Art History (From Romanesque Art to Art
Nouveau) 45 6,0 egzamin F

20th Century Metamorphosis of Drama. Polish and European
Perspectives 30 5,0 egzamin F

Language Learning Strategies 30 5,0 egzamin F

Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of Belief and Unbelief 30 5,0 egzamin F

The History of the Printed Book 30 5,0 egzamin F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Teoria kultury 30 2,0 zaliczenie O

Savoir-vivre, etykieta w biznesie i dress code 30 3,0 zaliczenie O

GRUPA A: Opcja na Wydziale Polonistyki* O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

OPIS GRUPY A: Student wybiera po 1 przedmiocie w każdym semestrze nauki

Kulinaria w języku w ujęciu historycznym 30 3,0 egzamin F

Zaburzenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu 30 3,0 egzamin F

Kultura wiejska a słownictwo gwarowe 30 2,0 egzamin F

O rozmaitszym aniżeli dotychmiast tekstu dawnego czytaniu i
jakie z tego pożytki płyną 30 3,0 egzamin F

Techniki perswazji i manipulacji 30 2,0 egzamin F

Frazeologia a kultura (na materiale gwar i polszczyzny ogólnej) 30 2,0 egzamin F

Etykieta językowa i higiena komunikacji 30 2,0 egzamin F

Mowa Krakowa. Regionalizmy dawne i współczesne 30 2,0 egzamin F

Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii autyzmu 30 2,0 egzamin F

GRUPA E: Przedmiot alternatywny 4 O

OPIS GRUPY E: Student wybiera 1 z 2 przedmiotów

Język w polskim życiu społecznym** 30 4,0 zaliczenie F

Język w kontekście kultury: wartościowanie i stereotypizacja** 30 4,0 zaliczenie F

Seminarium magisterskie 2 30 15,0 zaliczenie O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Teoria języka-wykład

Nazwa przedmiotu
Teoria języka-wykład

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna najważniejsze teorie dotyczące języka (jego natury, struktury, pochodzenia),
ze szczególnym naciskiem na językoznawstwo współczesne

JPK_K2_W01,
JPK_K2_W02

W2
ma podstawową wiedzę o powiązaniach interdyscyplinarnych językoznawstwa
z antropologią, kulturoznawstwem, semiotyką, filozofią i psychologią; zna i rozumie rolę
interdyscyplinarnej analizy zjawisk komunikacyjnych i językowych

JPK_K2_W02,
JPK_K2_W05
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Języki świata - ich ekspansja i zanik. W1, W2

2. Cele badawcze i dorobek poznawczy językoznawstwa typologicznego oraz klasyfikacje
typologiczne. W1

3. Starożytny spór o nazwę - antynomia φύσει : θέσει. W1

4. Językoznawstwo nowożytne XIX w.: psychologizm Wilhelma van Humboldta i Wilhelma
Wundta; szkoła młodogramatyków; kazańska szkoła polskiej lingwistyki. W1

5. Strukturalizm F. de Saussure i jego Cours de linguistique generale [1915]. W1

6. 4 aksjomaty językowe Karla Bühlera z Die Sprachtheorie [1934]. W1, W2

7. Pirce’a teoria znaku: ikony, indeksy i symbole; pojęcie SEMIOZIS. W1, W2

8. Emila Benveniste teoria systemów semantycznych i semiotycznych. W1, W2

9. Strukturalizm amerykański: deskryptywizm L. Bloomfielda; Zeliga Harrisa pojęcie
zdania jądrowego i transformacji. W1

10.
Generatywizm w ujęciu Noama Chomsky`ego: podstawowe pojęcia: kompetencja
językowa i wykonanie, idealny użytkownik języka, struktura głęboka
i powierzchniowa, składnia generatywna w wersji standardowej. Trzy wersje gramatyk
Noama Chomskiego wg jego Syntactics Structures [1957].

W1, W2

11.
Semantyka generatywna: analiza składnikowa [Katza i Fodora koncepcja „macierzy
cech”]; koncepcje słownikowe Katza, Fodora i Postala z roku 1966; Charlesa
Fillmore’a koncepcja przypadków głębokich.

W1

12. Amerykańska szkoła lingwistyki antropologicznej: szkoła Franza Boasa; koncepcja
relatywizmu językowego Sapira-Whorfa. W1, W2

13.

Językoznawstwo kognitywne: Filozoficzne i psychologiczne podstawy oraz twórcy
i założenia językoznawstwa kognitywnego; Kategoryzacja przez odwołanie się
do prototypu i trzy poziomy kategoryzacji; Pojęcie konceptualizacji i wyidealizowany
model poznawczy G. Lakoffa; koncepcja metaforyzacji języka naturalnego; Ronalda
Langackera „gramatyka przestrzeni” (space grammar); Zasady języka w ujęciu
kognitywnym.

W1, W2

14. Gesty zależne od mowy i ich rola w tworzeniu sensu wypowiedzi. W2

15. Pragmalingwistyka jako metoda badania języka w użyciu i w komunikacji: Teoria
aktów mowy wg John Langshawa Austina. W1, W2

16. Problem klasyfikacji aktów mowy: klasyfikacja J. Searle`a i tzw. kognitywna
klasyfikacja aktów mowy. W1, W2

17. Zasada kooperacji i maksymy konwersacyjne wg Paula Grice’a. W1, W2

18. Teorie logiczne i pragmatyczne pojęcia presupozycji. W1, W2

19. Teoria modalności: modalność: aletyczna, epistemiczna i deontyczna. W1, W2

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach, przygotowanie
do zajęć, znajomość omawianych tematów

Semestr 2

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny,
zaliczenie

obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach,
przygotowanie do zajęć, znajomość omawianych tematów, egzamin ustny
kończący cykl przedmiotu

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do egzaminu 40
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
95

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny zaliczenie

W1 x x

W2 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Teoria języka-ćwiczenia

Nazwa przedmiotu
Teoria języka-ćwiczenia

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna najważniejsze teorie dotyczące języka (jego natury, struktury, pochodzenia),
ze szczególnym naciskiem na językoznawstwo współczesne.

JPK_K2_W02,
JPK_K2_W05

W2
ma podstawową wiedzę o powiązaniach interdyscyplinarnych językoznawstwa z antropologią,
kulturoznawstwem, semiotyką, filozofią i psychologią; zna i rozumie rolę interdyscyplinarnej
analizy zjawisk komunikacyjnych i językowych.

JPK_K2_W05
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować naukowe teksty z tej dziedziny, dostrzegać podobieństwa i różnice w teoriach
lingwistycznych, stosować terminologię i narzędzia metodologiczne językoznawstwa
teoretycznego.

JPK_K2_U03

U2
posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień
pisemnych i ustnych z zakresu teorii języka, a także umiejętność logicznego argumentowania
i merytorycznego dyskutowania

JPK_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny zdobytej wiedzy z zakresu teorii języka, jest gotów do jej wykorzystania
w badaniach własnych i kształtowania własnej postawy poznawczej. JPK_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Starożytne językoznawstwo hinduskie; 2. Strukturalizm F. de Saussure i jego Kurs
językoznawstwa ogólnego - najważniejsze zagadnienia: podział na langue i parole;
koncepcja znaku: signifie - signifiant; relacje syntagmatyczne i asocjacyjne
(paradygmatyczne); diachronia i synchronia; 3. Omówienie wybranych szkół
strukturalnych: szkoła genewska (Bally), praska (Jacobson, Buhler), kopenhaska
(Hjelmslev), londyńska (Malinowski); 4. 4 aksjomaty językowe Karla Bühlera z jego
Teorii języka, pojęcie płaszczyzny deiktycznej, anafora i katafora; 5. Teoria znaku
Peirce'a, 6. Emila Benveniste'a teoria systemów semantycznych i semiotycznych; 7.
Strukturalizm amerykański - wybrane zagadnienia; 8. Generatywizm w ujęciu Noama
Chomsky`ego: podstawowe założenia i idee, trzy wersje gramatyk, teoria wiązania
i rządu, program minimalistyczny Chomsky'ego; 9. Semantyka generatywna: analiza
składnikowa; 10. Amerykańska szkoła lingwistyki antropologicznej: szkoła Franza
Boasa; 11. Koncepcja relatywizmu językowego Sapira-Whorfa. 12. NMS A.
Wierzbickiej. 13. I i II rewolucja kognitywna: językoznawstwo kognitywne; Filozoficzne
i psychologiczne podstawy językoznawstwa kognitywnego oraz twórcy i założenia;
Kategoryzacja przez odwołanie się do prototypu; koncepcja metaforyzacji języka
naturalnego, ICM G. Lakoffa, Ronalda Langackera gramatyka przestrzeni; 14. Gesty
zależne od mowy i ich rola w tworzeniu sensu wypowiedzi, typologie zachowań
gestycznych, podstawy metodologii badań gestów. 15. Pragmalingwistyka jako
metoda badania języka w użyciu i w komunikacji; Teoria aktów mowy wg John
Langshawa Austina, pojęcie aktu mowy i warunków jego fortunności, koncepcja
czasowników performatywnych, teoria illokucji i perlokucji; Problem klasyfikacji aktów
mowy: klasyfikacja J. Searle`a i warunki fortunności; akty bezpośrednie i pośrednie,
zasada kooperacji i maksymy konwersacyjne wg Paula Grice’a, pojęcie implikatury
konwersacyjnej. Każdorazowo realizacja poszczególnych tematów może być
modyfikowana w zależności od zainteresowań i potrzeb studentów.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie
pisemne,
zaliczenie

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, znajomość omawianych
tekstów i aktywny udział w ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć,
przedstawienie referatu, test zaliczeniowy po pierwszym semestrze. Warunki
zaliczenia precyzuje prowadzący daną grupę.

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie
pisemne,
zaliczenie

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, znajomość omawianych
tekstów i aktywny udział w ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć,
przedstawienie referatu, test zaliczeniowy po drugim semestrze. Warunki
zaliczenia precyzuje prowadzący daną grupę. Przedmiot ujęty blokowo kończy
egzamin ustny.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie do sprawdzianu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30
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przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie do sprawdzianu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie

W1 x

W2 x

U1 x x

U2 x x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Ludyczność i magia w komunikacji**

Nazwa przedmiotu
Ludyczność i magia w komunikacji**

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kontekst kulturowy zjawisk magii językowej, wiary w moc słowa, karnawalizacji,
humoru i ludyczności, a także funkcje tych zjawisk w komunikacji

JPK_K2_W01,
JPK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznać, opisać i zanalizować zjawiska związane z magicznością i ludycznością
języka w różnorodnych tekstach i zachowaniach JPK_K2_U01

U2
dokonać samodzielnej analizy przedmiotowych zjawisk z wykorzystaniem metod
i narzędzi językoznawczych, a efekty własnych poszukiwań badawczych prezentuje
w sposób poprawny metodologicznie i atrakcyjny retorycznie

JPK_K2_U01,
JPK_K2_U08,
JPK_K2_U09

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Antropologia magii i światopogląd magiczny; magia w polskim folklorze; gatunki
magiczne W1, U1

2. Zjawisko tabu w języku komunikacji; typy tabuizacji W1, U1

3. Funkcja magiczna a performatywność; pragmalingwistyka magicznych aktów mowy;
semantyka i semiotyka wypowiedzi o funkcji magicznej W1, U1
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4. Elementy magiczności we współczesnej kulturze i komunikacji; W1, U1

5. Ludyczność i karnawalizacja w kulturze, języku i komunikacji; klasyczne ujęcia W1, U1

6. Zabawa i gra – definicje, teorie, typologie W1, U1

7. Formy i motywy ludyczne we współczesności; mechanizmy zabaw; poważne zabawy;
agresywna ludyczność; ludyczność w nowych mediach W1, U1

8. Żart, komizm, dowcip, humor – definicje zjawisk; kognitywna i skryptowa teoria
humoru W1, U1

9. Prezentacja samodzielnych prac analitycznych dotyczących przedmiotowych
zagadnień W1, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę,
projekt

Zaliczenie na ocenę na podstawie: - aktywności na zajęciach -
prezentacji projektu - analizy wybranego zjawiska
językowego/komunikacyjnego

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę projekt

W1 x x

U1 x x

U2 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Umysł ucieleśniony. Językoznawstwo a
nauki kognitywne**

Nazwa przedmiotu
Umysł ucieleśniony. Językoznawstwo a nauki kognitywne**

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma wiedzę o przedmiotach badań w naukach kognitywnych, o różnych koncepcjach
sposobu funkcjonowania umysłu ludzkiego JPK_K2_W02

W2 ma świadomość wpływu różnych koncepcji na temat funkcjonowania umysłu na sposób
rozumienia i opisu języka jako narzędzia komunikacji JPK_K2_W05

W3 ma wiedzę na temat wybranych koncepcji dotyczących roli gestów towarzyszących
wypowiedziom. JPK_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi wskazać najważniejsze cechy paradygmatu kognitywnego w językoznawstwie oraz
omówić interdyscyplinarny charakter językoznawstwa kognitywnego

JPK_K2_U03,
JPK_K2_U09

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Czym zajmuje się kognitywistyka - podstawowe problemy, obszary badawcze
kognitywistyki. W1, W2, U1

2.
Pojęcie językoznawstwa kognitywnego, podstawy filozoficzne językoznawstwa
kognitywnego, językoznawstwo kognitywne na tle innych nauk z zakresu
kognitywistyki.

W1, W2, U1

3. Językoznawstwo kognitywne w opozycji do paradygmatu generatywnego (tzw. I i II
rewolucja kognitywna). U1

4. Embodied cognition – ucieleśniony charakter ludzkiej percepcji, różne podejścia
filozoficzne i badawcze do ucieleśnionego poznania. U1

5. Funkcjonowanie ludzkiego umysłu – wybrane ujęcia teoretyczne. W1, U1

6. Wybrane koncepcje na temat pochodzenia języka, multimodalny charakter ludzkiej
komunikacji. W2, W3, U1

7.
Relacja język-umysł-poznanie w naukach kognitywnych. Tematyka zajęć może ulegać
nieznacznym modyfikacjom w zależności od zainteresowań studentów i ukazania się
nowych ważnych publikacji.

W2, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, grywalizacja,
ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie
pisemne,
zaliczenie na
ocenę,
prezentacja

warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywny udział w
dyskusjach i przygotowanie do zajęć oraz znajomość wskazanych lektur -
wszystkie te aktywności studenta podlegają bieżącej ocenie -
przygotowanie referatu na wybrany temat związany z tematyką zajęć,
końcowy test zaliczeniowy

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do zajęć 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x x x

U1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Warsztaty dziennikarskie

Nazwa przedmiotu
Warsztaty dziennikarskie

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z różnymi gatunkami dziennikarskimi oraz uświadomienie jakim
zmianom podlegają.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
po ukończeniu kursu student potrafi: - odróżnić różne gatunki dziennikarskie; -
samodzielnie tworzyć materiały dziennikarskie; Zna także wymogi praktyczne,
prawne i zasady etyki dziennikarskiej związane z tworzeniem ww. materiałów

JPK_K2_W03, JPK_K2_W06,
JPK_K2_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykazać troskę o poprawność komunikacyjną i językową w swoim środowisku
społecznym i zawodowym; JPK_K2_U02, JPK_K2_U05

U2 zdobyć umiejętności specjalistyczne JPK_K2_U09, JPK_K2_U11

U3 dostosować język i styl wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej i jej celu;
skutecznie i poprawnie posługuje się językiem polskim JPK_K2_U02, JPK_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym także
planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole

JPK_K2_K02, JPK_K2_K05,
JPK_K2_K06
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauka tworzenia różnych materiałów dziennikarskich: od notatki informacyjnej,
kryminalnej, sprawozdania i wywiadu, po sylwetkę, recenzję, komentarz, felieton
i reportaż – metody praktyczne, aktywizujące i problemowe. Uzyskanie wiedzy o tym
jak zmieniają się różne wypowiedzi dziennikarskie wraz z rozwojem nowych form
komunikacji - metody praktyczne, aktywizujące i problemowe. Nauka zasad
związanych z przygotowaniem materiału dziennikarskiego na etapie kompletowania
informacji. Etyka dziennikarska w praktycznym ujęciu. metody praktyczne,
eksponujące, aktywizujące i problemowe.

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na
ocenę

obecność, aktywność, zaangażowanie, terminowość i kreatywność w
wykonaniu zadań i projektów. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
obecność na co najmniej 13. z 15. zajęć.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie projektu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Poprawna polszczyzna

Nazwa przedmiotu
Poprawna polszczyzna

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie poprawnej polszczyzny przez
wskazanie częstych błędów językowych i stylistycznych, mechanizmów ich powstawania oraz sposobów unikania,
a także przez aktywizowanie różnych obszarów leksyki i frazeologii oraz ćwiczenie umiejętności trafnego wyboru
środków językowych, dostosowanego do sytuacji komunikacyjnej i celu wypowiedzi. Przedmiot ma uświadomić
wagę i konieczność poznawania problematyki kulturalnojęzykowej w procesie kształcenia umiejętności
sprawnego i skutecznego komunikowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student ma wiedzę na temat normy i uzusu we współczesnej polszczyźnie; zna częste
błędy ortograficzne, gramatyczne, semantyczne i stylistyczne, a także mechanizmy ich
powstawania oraz sposoby unikania.

JPK_K2_W02,
JPK_K2_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 budować poprawne, niesztampowe wypowiedzi ustne i pisemne oraz dostosować ich
styl do sytuacji i zakładanego celu.

JPK_K2_U02,
JPK_K2_U05,
JPK_K2_U10

U2 student umie skorygować błędne i nieporadne użycia polszczyzny w różnych tekstach,
a także ocenić zasadność innowacji językowych.

JPK_K2_U02,
JPK_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student dostrzega odbicie przemian społeczno-kulturowych (w tym przemian
w sposobach komunikacji) we współczesnej polszczyźnie. JPK_K2_K02

K2 student rozumie potrzebę rozwijania swoich kompetencji kulturalnojęzykowych
w procesie kształcenia umiejętności sprawnego i skutecznego komunikowania. JPK_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. kultura języka jako składnik wizerunku uczestników komunikacji; K2

2. współczesne problemy ortofoniczne, ortograficzne i interpunkcyjne; W1, U1, U2

3.
budowa form wyrazowych (fleksja i słowotwórstwo); fleksyjność polszczyzny; zmiany
społeczno-kulturowe a współczesna polszczyzna; innowacyjne, oryginalne użycie
języka; neologizmy; kontaminacje;

W1, U1, U2, K1

4. znaczenie i dobór wyrazów: mylenie znaczeń słów; nieuzasadniona neosemantyzacja;
wyrazy modne; paronimy; pleonazmy i tautologie; W1, U1, U2

5. dobór środków językowych a sytuacja: właściwe decyzje stylistyczne (potoczność,
neutralność, oficjalność; peryfrazy, eufemizmy); W1, U1, U2, K1

6. słowa sztandarowe; kulturemy; konotacja semantyczna; polszczyzna a aksjologia
(wartości i antywartości); etyka słowa; tabu językowe; poprawność polityczna; U1, U2, K1

7. związki wyrazowe; frazeologia; wariantywność formalna związków frazeologicznych;
innowacja a błąd; W1, U1, U2

8. poprawność form adresatywnych; grzeczność językowa; W1, U1, U2, K1

9. regionalne cechy językowe a zaburzenia komunikacyjne i strategie nadawcy; W1, U1, U2, K1

10.
przemiany polszczyzny uwarunkowane zmianami w sposobach komunikacji (Internet,
media społecznościowe); aktualność zagadnień poprawnościowych; współczesne
poradnictwo językowe.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1
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Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie
na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, bieżące
opracowywanie ćwiczeń zadanych przez prowadzącego oraz zaliczenie kolokwium
pisemnego. Kolokwium obejmować będzie różnorodne zadania praktyczne,
sprawdzające umiejętność zastosowania zdobytej przez studenta wiedzy
dotyczącej różnych poziomów języka.

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
egzamin
pisemny,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, bieżące
opracowywanie ćwiczeń zadanych przez prowadzącego, przygotowanie i
przedstawienie prezentacji oraz zdanie egzaminu pisemnego. Egzamin
obejmować będzie różnorodne zadania praktyczne, sprawdzające umiejętność
zastosowania zdobytej przez studenta wiedzy dotyczącej różnych poziomów
języka.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

wykonanie ćwiczeń 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia 30

wykonanie ćwiczeń 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny prezentacja zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x x

U2 x x

K1 x x x

K2 x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kulinaria w języku w ujęciu historycznym

Nazwa przedmiotu
Kulinaria w języku w ujęciu historycznym

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa, egzamin w formie udziału we wspólnym projekcie leksykograficznym

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 1. Zapoznanie studentów z najstarszymi zachowanymi kulinarnymi tekstami zwartymi (książkami kucharskimi)
oraz recepturami rozproszonymi

C2 2. Zapoznanie studentów z różnymi typami źródeł do badania słownictwa kulinarnego w ujęciu historycznym

C3 3. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu badań historycznojęzykowych leksykologicznych
i leksykograficznych, poparte ćwiczeniami praktycznymi

C4 4. Próba odtworzenia na podstawie starych receptur dawnych desygnatów kulinarnych

C5 5. Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z analizą tekstu historycznego

C6 6. Przygotowanie studentów do pracy ze źródłami historycznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
1. Źródła do badań słownictwa kulinarnego w ujęciu
historycznym (najstarsze teksty zwarte – książki kucharskie
oraz receptury rozproszone, gromadzone na kartach
zielników, kalendarzy, poradników, listów prywatnych itp.)

JPK_K2_W01, JPK_K2_W02, JPK_K2_W05,
JPK_K2_W07
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W2 2. Źródła leksykograficzne do badania dziejów polszczyzny JPK_K2_W01, JPK_K2_W02, JPK_K2_W05,
JPK_K2_W07

W3 3. Teoria pól semantycznych i w jej świetle pole „Kulinaria” JPK_K2_W01, JPK_K2_W02, JPK_K2_W05,
JPK_K2_W07

W4 4. Zapomniane terminy (a zatem i desygnaty) kulinarne od XV
do początków XX w. Rozwój słownictwa z tego zakresu.

JPK_K2_W01, JPK_K2_W02, JPK_K2_W05,
JPK_K2_W07

W5
5. Przekształcenia semantyczne, jakim ulegało słownictwo
kulinarne w trakcie jego rozwoju, nierozerwalnie związanego
z rozwojem kultury i obyczajowości

JPK_K2_W01, JPK_K2_W02, JPK_K2_W05,
JPK_K2_W07

W6 6. Najważniejsze źródła słownictwa kulinarnego
w polszczyźnie.

JPK_K2_W01, JPK_K2_W02, JPK_K2_W05,
JPK_K2_W07

W7 7. Dawną tradycję kulinarną w świetle danych językowych JPK_K2_W01, JPK_K2_W02, JPK_K2_W05,
JPK_K2_W07

W8 8. Metody badań historycznojęzykowych w aspekcie
leksykologicznym

JPK_K2_W01, JPK_K2_W02, JPK_K2_W05,
JPK_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 1. Wymienić i omówić źródła do badań słownictwa
kulinarnego w ujęciu historycznym

JPK_K2_U02, JPK_K2_U03, JPK_K2_U07,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U09, JPK_K2_U11

U2 2. Wymienić i omówić źródła leksykograficzne do badania
dziejów polszczyzny

JPK_K2_U02, JPK_K2_U03, JPK_K2_U07,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U09, JPK_K2_U11

U3 3. Omówić teorię pól semantycznych JPK_K2_U02, JPK_K2_U03, JPK_K2_U07,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U09, JPK_K2_U11

U4 4. Wymienić, omówić i zastosować metody badań
historycznojęzykowych

JPK_K2_U02, JPK_K2_U03, JPK_K2_U07,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U09, JPK_K2_U11

U5 5. Wymienić i omówić źródła słownictwa kulinarnego
w polszczyźnie

JPK_K2_U02, JPK_K2_U03, JPK_K2_U07,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U09, JPK_K2_U11

U6 6. Dokonać analizy językoznawczej wybranego pola
tematycznego polszczyzny

JPK_K2_U02, JPK_K2_U03, JPK_K2_U07,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U09, JPK_K2_U11

U7 7. Przeprowadzić analizę rozwoju formy i znaczenia danej
jednostki leksykalnej (studia „z życia wyrazu”

JPK_K2_U02, JPK_K2_U03, JPK_K2_U07,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U09, JPK_K2_U11

U8 8. Wskazać przyczyny i kierunki rozwoju słownictwa
w zakresie wybranego pola tematycznego

JPK_K2_U02, JPK_K2_U03, JPK_K2_U07,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U09, JPK_K2_U11

U9 9. Posługiwać się różnymi typami źródeł do badania dziejów
naszego języka

JPK_K2_U02, JPK_K2_U03, JPK_K2_U07,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U09, JPK_K2_U11

U10 10. Wykorzystywać źródła materiałowe i leksykograficzne
do badań historycznojęzykowych

JPK_K2_U02, JPK_K2_U03, JPK_K2_U07,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U09, JPK_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 1. Prowadzenia badań historycznojęzykowych JPK_K2_K01, JPK_K2_K02, JPK_K2_K06,
JPK_K2_K07

K2 2. Pracy z tekstem historycznym JPK_K2_K01, JPK_K2_K02, JPK_K2_K06,
JPK_K2_K07

K3 3. Wykorzystywania różnego typu źródeł w pracy badawczej JPK_K2_K01, JPK_K2_K02, JPK_K2_K06,
JPK_K2_K07

K4 4. Prowadzenia działań uświadamiających znaczenie tradycji
i historii języka dla kultury narodowej

JPK_K2_K01, JPK_K2_K02, JPK_K2_K06,
JPK_K2_K07

K5 5. Pracy w grupie nad przygotowaniem wspólnej publikacji JPK_K2_K01, JPK_K2_K02, JPK_K2_K06,
JPK_K2_K07
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Cele i założenia badań nad słownictwem kulinarnym w ujęciu historycznym K1, K2, K3

2.

2. Metody badań historycznojęzykowych, podstawa materiałowa, źródła
leksykograficzne do badania dziejów polszczyzny, źródła do badań słownictwa
kulinarnego w ujęciu historycznym (najstarsze teksty zwarte – książki kucharskie oraz
receptury rozproszone, gromadzone na kartach zielników, kalendarzy, poradników,
listów prywatnych itp.)

W1, W2, U1, U10, U2, U4,
U9, K1, K2, K3

3. 3. Teoria pól semantycznych i jej zastosowanie w badaniach historycznojęzykowych W3, U3, K1, K2, K3

4.
4. Zapomniane terminy (a zatem i desygnaty) kulinarne od XV do początków XX w.
Przygotowanie słownika terminów kulinarnych w ujęciu historycznym (na podstawie
wybranych źródeł)

W4, U6, U7, U8

5. 5. Analiza semantyczna pola „Kulinaria” w ujęciu historycznym W5, W6, W7, U5, U6, U7,
U8, K1, K2, K3, K4, K5

6. 6. Przekształcenia semantyczne, jakim ulegało słownictwo kulinarne w trakcie jego
rozwoju.

W5, W6, W7, U5, U6, U7,
U8, K1, K2, K3, K4, K5

7. 7. Źródła słownictwa kulinarnego w polszczyźnie. W6, U5, K1, K2, K4, K5

8. 8. Analiza formalna pola „Kulinaria” w ujęciu historycznym W8, U6, U7, U8, K1, K2,
K4, K5

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie na ocenę, raport, wyniki badań,
zaliczenie, egzamin w formie udziału we
wspólnym projekcie leksykograficznym

obecność na zajęciach, egzamin w formie
udziału we wspólnym projekcie
leksykograficznym

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza źródeł historycznych 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przeprowadzenie badań empirycznych 10

przeprowadzenie badań literaturowych 5
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przygotowanie dokumentacji 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla
przedmiotu

Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę raport wyniki badań zaliczenie
egzamin w formie udziału we

wspólnym projekcie
leksykograficznym

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x x

W5 x x

W6 x x

W7 x

W8 x

U1 x

U2 x

U3 x

U4 x x

U5 x x

U6 x x

U7 x x

U8 x x

U9 x

U10 x x
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K1 x

K2 x x

K3 x x

K4 x

K5 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium magisterskie

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.00

konwersatorium 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
9.00

konwersatorium 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kierunkowe oraz interdyscyplinarne pojęcia potrzebne do przygotowywanej pracy
magisterskiej JPK_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać samodzielnej analizy krytycznej różnorodnych zjawisk językowych
i komunikacyjnych z wykorzystaniem adekwatnych do typu zjawiska narzędzi

JPK_K2_U01,
JPK_K2_U03,
JPK_K2_U04
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U2
prowadzić pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze z zakresu nauki
o komunikowaniu i/lub językoznawstwa; przygotowuje wystąpienia naukowe na zadany
temat, pisemne analizy i rozważania teoretyczne, a także dyskutować z przywołaniem
nazwisk i teorii różnych autorów

JPK_K2_U05,
JPK_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 twórczej i samodzielnej pracy nad tematem pracy dyplomowej, ma do niej stosunek
krytyczny i obiektywny

JPK_K2_K01,
JPK_K2_K06

K2 porozumiewania się, współdziałania i pracy w grupie, z szacunkiem dla innych,
właściwie określając zadania swoje i pozostałych członków grupy

JPK_K2_K06,
JPK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium językoznawczo-komunikacyjne. Tematyka seminarium związana jest
przygotowaniem studenta do samodzielnej pracy związanej z: 1. napisaniem pracy
magisterskiej, tj. kwerendą biblioteczną, selekcją źródeł bibliograficznych,
sporządzaniem notatek, gromadzeniem i opracowywaniem materiałów, doborem
metodologii, analizą materiałów, poprawnym merytorycznie, metodologicznie
i językowo napisaniem pracy; 2. przygotowaniem do egzaminu magisterskiego,
obejmującego treści merytoryczne obowiązkowe podczas studiów.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie obecność na zajęciach, lektura zadanych tekstów, udział w dyskusjach

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja obecność na zajęciach, opracowanie i prezentacja wybranego zagadnienia

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

przygotowanie do zajęć 60

poprawa projektu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 75

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
345

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie prezentacja

W1 x

U1 x x

U2 x x

K1 x

K2
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Zaburzenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu

Nazwa przedmiotu
Zaburzenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem wykładów w semestrze pierwszym jest przedstawienie problematyki przyczyn, symptomów i metod terapii
specyficznych i niespecyficznych zaburzeń w czytaniu i pisaniu. Wykłady w semestrze drugim obejmują
problematykę etiologii, współczesnych klasyfikacji i metod terapii zaburzeń mowy i języka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 klasyczne i współczesne definicje dysleksji rozwojowej; JPK_K2_W05

W2 etiologię, symptomy i zasady terapii specyficznych i niespecyficznych trudności
w uczeniu się czytania i pisania; JPK_K2_W05

W3 podstawowe teorie, terminy, definicje związane z rozwojem językowym i jego
zaburzeniami. JPK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać analizy zapisanego tekstu i wskazać błędy typowe dla dysleksji rozwojowej oraz
innych zaburzeń rozwojowych; JPK_K2_U08

U2 wskazać metodę terapii trudności w czytaniu i pisaniu, której zastosowanie usprawni te
procesy; JPK_K2_U08

U3 zanalizować kartę logopedyczną i zaprojektować podstawowe ćwiczenia dostosowane
do zaburzenia artykulacji; JPK_K2_U08
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przekazywania podstawowych informacji dotyczących zaobserwowanego zaburzenia
językowego i postępowania terapeutycznego. JPK_K2_K06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozwój umiejętności czytania i pisania w ontogenezie. Badania trudności w czytaniu
i pisaniu w perspektywie historycznej. Przyczyny dysleksji rozwojowej. Rodzaje
dysleksji. Dysleksja rozwojowa a rozwój językowy. Rola czynnika wzrokowego
w powstawaniu dysleksji rozwojowej. Lateralizacja i jej wpływ na naukę czytania
i pisania. Rozwój ruchowy i jego zaburzenia. Symptomy zaburzeń rozwoju ruchowego.
Charakterystyczne objawy specyficznych zaburzeń w czytaniu i pisaniu. Elementy
diagnozy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

2.
Założenia pracy terapeutycznej ukierunkowanej na poprawę umiejętności czytania
i pisania. Terapia ryzyka dysleksji w młodszym wieku szkolnym. Terapia dysleksji
rozwojowej w fazie adolescencji. Praca korekcyjno - kompensacyjna z osobami
dorosłymi, mającymi trudności w czytaniu i pisaniu.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3.

Teorie rozwoju językowego. Wyjaśnienie podstawowych terminów stosowanych
w logopedii. Diagnoza logopedyczna. Pokaz stosowanych kwestionariuszy i testów.
Uświadamianie celów poszczególnych części badania. Diagnozowanie najczęściej
występujących wad wymowy na podstawie prezentowanych nagrań i zapisów
badania. Wywoływanie głosek. Zasady konstruowania ćwiczeń korekcyjnych w terapii
wad wymowy. Wczesna opieka logopedyczna.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Autystyczne spektrum zaburzeń, charakterystyka funkcjonowania językowego osób
z autyzmem. Jąkanie. Wady słuchu i ich wpływ na rozwój językowy. Afazja. Opóźniony
rozwój językowy. Terminologia: niedokształcenie mowy o typie afazji, SLI, alalia.
Mutyzm. Alternatywne sposoby komunikowania się. Język osób z zaburzeniami
psychicznymi.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie
ustne,
kazus

Student zaliczy I semestr opcji na podstawie: czytania literatury obowiązkowej,
aktywnego uczestnictwa w wykładach, uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia
ustnego, samodzielnego przyswajania wiedzy, przygotowania konspektu ćwiczeń
terapeutycznych dla ucznia w klasach wyższych szkoły podstawowej,
przygotowania studium przypadku ucznia z dysleksją rozwojową (analiza próbek
pisma, analiza umiejętności czytania).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład 30

przygotowanie projektu 10

przeprowadzenie badań empirycznych 10

przygotowanie do egzaminu 10

rozwiązywanie kazusów 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne kazus

W1 x x

W2 x x

W3 x

U1 x x

U2 x x

U3 x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kultura wiejska a słownictwo gwarowe

Nazwa przedmiotu
Kultura wiejska a słownictwo gwarowe

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowej terminologii językoznawczej, zwłaszcza z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego oraz
leksykologii i leksykografii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma wiedzę na temat geograficznego i społecznego zróżnicowania języka
polskiego. JPK_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student umie zredagować drobne pismo użytkowe w wersji regionalnej. JPK_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student ma świadomość znaczenia wspólnotowego dziedzictwa kulturowego dla
rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, kulturalnych
i artystycznych.

JPK_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Przypomnienie podstawowych pojęć z leksykologii: leksykologia, leksykografia,
leksem, znaczenie, definicja. 2. Desygnat dla językoznawcy a desygnat dla etnografa.
3. Kultura ludowa a gwara ludowa. Kłopoty terminologiczne. 4. Typologia słowników
gwarowych. Gwarowy słownik regionalny. 5. Struktura słownictwa gwarowego. 5.
Definiowanie w słowniku gwarowym. 6. Artykuł hasłowy w słowniku języka polskiego
i w słowniku gwarowym. 6. Etnografia w słowniku gwarowym. 7. Rola ikonografii
w słowniku gwarowym. 8. Obrzędy, wierzenia, przesądy, medycyna ludowa itp.
w słowniku gwarowym. 9. Słownik gwarowy wobec zmian w kulturze wiejskiej. 10.
Gwarowe ekspresywizmy osobowe strażnikami systemu wartości. Językowy wizerunek
mężczyzny i kobiety w środowisku wiejskim. 12. Ortografia w słowniku gwarowym..
13. Specyfika gwarowych pól wyrazowych. 14. Słownik gwarowy a polszczyzna
historyczna. 15. Słownik gwarowy jako element dziedzictwa kulturowego regionu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie
pisemne,
zaliczenie na
ocenę

Ocena ciągła dokonywana jest na podstawie: obecności na wykładzie,
włączania się w rozwiązywanie poddawanych problemów. Na ocenę
końcową składa się też wykonanie krótkiej pracy z zakresu i w formie
ustalonej szczegółowo z prowadzącym wykład.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

O rozmaitszym aniżeli dotychmiast tekstu
dawnego czytaniu i jakie z tego pożytki

płyną

Nazwa przedmiotu
O rozmaitszym aniżeli dotychmiast tekstu dawnego czytaniu i jakie z tego pożytki płyną

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury polskiej, nauki o języku, zna podstawy historii języka polskiego
oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki historycznej języka polskiego. Podczas zajęć - obowiązkowa obecność
na wykładzie.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest wyposażenie studentów w specjalistyczną wiedzę filologiczną z zakresu literaturoznawstwa
i językoznawstwa, jak również wskazanie na pragmatyczny, społeczny, szerzej także kulturowy, aspekt wiedzy
historycznojęzykowej zdobywanej podczas pracy z dawnym tekstem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma wiedzę w zakresie budowy, funkcjonowania, pochodzenia i historycznego
rozwoju polszczyzny ogólnej i jej form językowych. Rozumie znaczenie języka jako
narzędzia społecznej komunikacji i przekazu wartości kulturowych oraz tworzywa
artystycznego.

JPK_K2_W05,
JPK_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu
literaturoznawstwa i językoznawstwa; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę
i interpretację tekstów literackich oraz innych tekstów kultury z zastosowaniem różnych
metod; rozpoznaje historyczną zmienność zjawisk literackich i kulturowych.

JPK_K2_U01,
JPK_K2_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student ma świadomość znaczenia wspólnotowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia
dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, kulturalnych i artystycznych.

JPK_K2_K01,
JPK_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Wprowadzenie – tekst dawny jako przedmiot badań filologicznych, historycznych
i kulturowych. Teksty źródłowe w kontekście kulturowych funkcji języka. Dokąd
prowadzi nas dawny tekst? II. Wprowadzenie do paleografii. 1. Powstanie pisma.
Rodzaje pism. Kształtowanie się alfabetu greckiego i łacińskiego. Starożytne pismo
rzymskie i pisma wczesnośredniowieczne 2. Pisma późnego średniowiecza oraz
początek pism renesansowych (pismo gotyckie, antykwa, italika). Pismo na terenie
Polski. Materiały i narzędzia pisarskie. Palimpsesty. Znaki wodne. 3. Brachygrafia
średniowiecznych tekstów (skróty: obcięcie, ściągnięcie, skróty za pomocą znaków
abrewiacji) - adaptacja łacińskiego systemu abrewiacyjnego do polszczyzny. III.
Analiza filologiczna dawnego tekstu. 1. Sztuka czytania dawnego tekstu – praktyczne
ćwiczenia z zakresu czytania rękopisów średniowiecznych (teksty modlitw
codziennych), ćwiczenia praktyczne z zakresu abrewiacji (teksty Kazań
świętokrzyskich). 2. Sztuka czytania dawnego tekstu – ćwiczenia praktyczne z zakresu
czytania fragmentów średniowiecznego kalendarza (średniowieczne polskie cyzjojany:
płocki, wrocławski i kłobucki). 3. Tekst w badaniach historycznojęzykowych
(najdawniejsze zabytki języka polskiego). IV. Warsztaty kaligrafii i iluminacji. 1. Pismo
gotyckie. 2. Pismo renesansowe (italika). 3. Iluminacje średniowieczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach i aktywny w nich udział;
wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć; przygotowanie pracy zaliczeniowej
(zaliczenie praktyczne - przygotowanie własnej karty wizytowej).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza źródeł historycznych 15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 15
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Techniki perswazji i manipulacji

Nazwa przedmiotu
Techniki perswazji i manipulacji

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student/studentka ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o języku.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Wyposażenie w specjalistyczną wiedzę filologiczną z zakresu językoznawstwa na temat podstawowych
mechanizmów perswazyjnych, manipulacyjnych i retorycznych oraz strategii komunikacyjnych
wykorzystywanych w  życiu publicznym, a także kontaktach interpersonalnych.

C2 Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań i opracowywania ich wyników w postaci rozpraw
naukowych, prezentacji, referatów.

C3 Przygotowanie do krytycznego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, a zwłaszcza w procesie tworzenia
i odbioru tekstów o prymarnej funkcji perswazyjnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student/studentka rozumie, czym jest zjawisko perswazji i manipulacji w komunikacji
publicznej oraz ma podstawową wiedzę specjalistyczną, za pomocą których narzędzi
można analizować teksty o prymarnej funkcji perswazyjnej, zwłaszcza teksty
reklamowe, wystąpienia publiczne polityków i rozmowę handlową.

JPK_K2_W01,
JPK_K2_W02,
JPK_K2_W03,
JPK_K2_W06,
JPK_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
student/studentka umie rozpoznać i nazwać techniki perswazyjne i manipulacyjne oraz
zaklasyfikować je do poszczególnych kategorii, np. kategorii z gramatyki języka
polskiego, językoznawstwa pragmatycznego, lingwistyki międzykulturowej, jak też
retoryki oraz erystyki, a także teorii komunikacji i psychologii społecznej.

JPK_K2_U01,
JPK_K2_U02,
JPK_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student/studentka kształtuje kompetencję komunikacyjną w zakresie umiejętności
świadomego uczestnictwa w procesie komunikacji publicznej.

JPK_K2_K01,
JPK_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Teoretyczne ujęcie perswazji i manipulacji. Problemy definicyjne, kryteria
odróżniające oba zjawiska, także w kontekście takich pojęć jak: przemoc,
psychomanipulacja i przymus.

W1, U1, K1

2. Nowomowa po polsku. Język propagandy politycznej czasów PRL-u. W1, U1, K1

3. Trzy typy współczesnego dyskursu politycznego po 1989 roku: dyskurs romantyczny,
dyskurs populistyczny, dyskurs liberalny oraz zagadnienie nowej nowomowy. W1, U1, K1

4. Analiza przemówień polityków za pomocą narzędzi retorycznych w ramach: inventio,
dispositio, elocutio, mneme i actio. W1, U1, K1

5. Techniki erystyczne w publicznych sporach. W1, U1, K1

6. Gramatyka reklamy. Funkcja perswazyjna zaimków osobowych, kategorii przypadka,
rodzaju, liczby oraz stopnia, jak również czasu i trybu. W1, U1, K1

7.
Analiza pragmalingwistyczna tekstu reklamowego: akty mowy w reklamie,
odkrywanie presupozycji i implikatur konwersacyjnych, rola małych i wielkich
kwantyfikatorów, wartościujące środki językowe.

W1, U1, K1

8. Kulturowy aspekt reklamy. Wtórna oralność a reklama. Zjawisko szokowania
w reklamie W1, U1, K1

9. Slogany reklamowe – ich cechy, struktura i typy. W1, U1, K1

10. Reklama handlowa w przedwojennym Krakowie. W1, U1, K1

11. Strategie dyskursywne w rozmowie handlowej: strategie OTWARCIA, strategie
OFEROWANIA i strategie ZAMKNIĘCIA. W1, U1, K1

12. Komunikacja w rozmowie handlowej – wpływ obcych wzorów kulturowych
w kontekście perswazji i manipulacji. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
na ocenę

Aby zaliczyć kurs, student musi uzyskać pozytywną ocenę z pracy – analizy technik
perswazyjnych i/lub manipulacyjnych w tekście reklamowym lub w przemówieniu
politycznym, lub w jakimkolwiek innym tekście o prymarnej funkcji perswazyjnej
(np. kazanie, ulotka wyborcza itp.) Dodatkowe warunki zaliczenia wykładu: -
obecność na zajęciach i aktywny w nich udział; - wykonywanie zadań domowych.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

wykonanie ćwiczeń 5

przygotowanie pracy semestralnej 10

poprawa projektu 5

przygotowanie do zajęć 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Frazeologia a kultura (na materiale gwar i
polszczyzny ogólnej)

Nazwa przedmiotu
Frazeologia a kultura (na materiale gwar i polszczyzny ogólnej)

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z zakresu frazeologii

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami etnolingwistyki i językowego obrazu świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student poznaje terminologię frazeologiczną i etnolingwistyczną,
a także informacje z zakresu motywacji frazeologicznej. JPK_K2_W01, JPK_K2_W02, JPK_K2_W05

W2 student dowiaduje się, jakie są podstawowe działy frazeologii i jaki ma
to związek z kulturą ludową i ogólnopolską. JPK_K2_W01, JPK_K2_W02, JPK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 powiązać frazeologię z faktami kulturowymi i ujawnić zależności
motywacyjne. JPK_K2_U01, JPK_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w zespole. JPK_K2_K01, JPK_K2_K03, JPK_K2_K05
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Terminologia (frazeologia, językowy obraz świata, etnolingwistyka, kultura ludowa,
kultura ogólnopolska) W1, W2, U1, K1

2. Frazeologia somatyczna W1, W2, U1, K1

3. Frazeologia animalistyczna W1, W2, U1, K1

4. Frazeologia fitonimiczna W1, W2, U1, K1

5. Wartościowanie we frazeologii W1, W2, U1, K1

6. Antropocentryzm frazeologii W1, W2, U1, K1

7. Frazeologia a folklor słowny W1, W2, U1, K1

8. Frazeologia a mitologia W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Obecność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Etykieta językowa i higiena komunikacji

Nazwa przedmiotu
Etykieta językowa i higiena komunikacji

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Elementarna wiedza w zakresie zasad komunikowania interpersonalnego, grzecznościowych strategiach (zachowaniach)
komunikacyjnych oraz związku języka, kultury osobistej (dobrego wychowania) i obyczajowości (ogólna orientacja dot.
kompetencji komunikacyjno-kulturowej Polaków).

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem wykładu jest przedstawienie językowo-kulturowych i komunikacyjnych aspektów grzeczności językowej
w aspekcie komunikacyjnym i pragmatycznym, jako kategorii regulującej i stymulującej zachowania pożądane
społecznie, skuteczne komunikacyjnie i etyczne (realizacja potrzeby unikania konfliktów, hamowania zachowań
agresywnych i zachowania twarzy przez uczestników kontaktów społecznych).

C2

Wykład bierze sobie także za cel promowanie umiejętności towarzyskich i obyczajowych norm polskiej
grzeczności, jako swoistego i niepowtarzalnego wyznacznika kulturowo-etnicznej odrębności polskiej kultury
i obyczajowości, rozwijającej się w konfrontacji kultury Zachodu i Wschodu oraz przenikania się wzorców kultury
agrarnej i arystokratycznej (szlacheckiej), co prowadzi do refleksji nad jej statusem w dobie globalizacji,
amerykanizacji kultury i postmodernizmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
pojęcie językowej grzeczności (etykiety językowej) oraz jej funkcję w życiu społecznym,
kontaktach językowych i zachowań obowiązujących różnych sytuacjach pragmatycznych życia
codziennego, wymagających przyjęcia postaw pozytywnie wartościowanych (etykieta - etyka)
przez normy obyczajowe polskiej kultury i obyczajowości.

JPK_K2_W01,
JPK_K2_W04,
JPK_K2_W06

W2
zna i rozumie pochodzenie i cechy wyróżniające polski model grzeczności na tle kultury innych
narodów; zna w związku z tym polską tradycję grzecznościową, normy grzeczności i formuły
oraz zwroty adresatywne (dystansowe i bezpośrednie) obowiązujące ogólnie, w środowisku
wiejskim oraz w środowisku akademickim.

JPK_K2_W01,
JPK_K2_W03,
JPK_K2_W06

W3

zna i rozumie repertuar i  przeznaczenie pragmatyczne wybranych aktów grzeczności:
powitań, pożegnań, życzeń, podziękowań i przeprosin, zdając sobie sprawę z odmienności
zwyczajów językowych starszego pokolenia oraz różnic wynikających z typu kontaktu
(zachowania w sytuacji oficjalnej : nieoficjalnej) i profesjonalizacji etykiety biznesowej
w stosunku do towarzyskiej.

JPK_K2_W01,
JPK_K2_W03,
JPK_K2_W06

W4

zna i rozumie potrzebę krytycznego i twórczego podejścia do współczesnych, gwałtownych
zmian etykiety językowej, jej obecności w nowych przestrzeniach komunikacyjnych, jak też
dostrzega zagrożenia płynące ze strony dokonujących się procesów kulturowych (globalizacja,
makdonaldyzacja i amerykanizacja stylu żucia, inwazja potoczności i wulgarności typowej dla
kultury masowej).

JPK_K2_W01,
JPK_K2_W02

W5 zna i rozumie potrzebę okazywania szacunku i tolerancji dla odmienności zachowań
grzecznościowych przedstawicieli innych kultur.

JPK_K2_W01,
JPK_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zastosować świadomie adekwatne w danej sytuacji formy i zwroty grzecznościowe (także
zachowania niewerbalne), by zbudować swoją wypowiedź zgodnie z normami grzeczności,
zyskać pozytywne nastawienie odbiorcy i osiągnąć pożądany zamiar komunikacyjny
(powodzenie komunikacyjne).

JPK_K2_U02,
JPK_K2_U05,
JPK_K2_U07,
JPK_K2_U10

U2
stosować normy grzeczności obowiązujące w środowisku akademickim, używać właściwych
formy zwracania się do odbiorcy oraz innych językowych formuł, używanych zwyczajowo
w różnych okolicznościach życia naukowego i akademickiego, w sposób zgodny z tradycją
uniwersytecką i hierarchią zawodową tej społeczności;

JPK_K2_U02,
JPK_K2_U05,
JPK_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestnictwa w kulturze zgodnie z osiągniętym statusem społecznym i kulturowym, okazując
szacunek tradycji i obyczajowości polskiego kręgu kulturowego.

JPK_K2_K01,
JPK_K2_K02,
JPK_K2_K04

K2
student jest gotów służyć wzorem kultury osobistej, kultury języka i kultury komunikacji
(ustnej i piśmiennej) w zakresie edukacji szkolnej, dyskusji, korespondencji, netykiety, kultury
stołu, jak też odnoszenia się do innych w relacjach służbowych, stereotypowych
i równorzędnych (nieformalnych).

JPK_K2_K01,
JPK_K2_K02,
JPK_K2_K04

K3
student jest zdolny do zadbania o swoją "twarz zewnętrzną" - wizerunkowy aspekt
osobowości, wynikający z oczekiwań społecznych wobec osoby dobrze wychowanej,
wykształconej a więc kulturalnej.

JPK_K2_K01,
JPK_K2_K04,
JPK_K2_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

U podstaw językowej grzeczności: a) istota językowej grzeczności; b) miejsce i rola
etykiety językowej w komunikacji interpersonalnej; c) pragmatyczne, psychologiczne,
społeczno-etyczne i estetyczne aspekty językowej grzeczności; d) koncepcje
grzeczności jako: gry (elementarne strategie grzeczności); regulatora i stabilizatora
w kontaktach inerpersonalnych; zachowaniowej strategii zachowania twarzy, troski
o swój wizerunek zewnętrzny (Gofman: Brown, Levinson); uprzejmość jako element
psychologii społecznej - empatia jako podstawowa cecha zachowań
grzecznościowych.

W1, W5, U1, K1, K3
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2.
Pragmatyka i teoria aktów mowy jako zaplecze gramatyki grzeczności. Reguły
komunikacji interpersonalnej w modelu J. Austina, J. Searle'a, H.P. Grice'a. Reguły
grzeczności (uprzejmości) i podstawowe ujęcia: Grice, Leech, Marcjanik, Peisert,
Ożóg.

W1, W5, U1, K1

3.

Kulturowe determinanty językowej etykiety - polskie "proszę, dziękuję, przepraszam".
Problem funkcjonowania odmiennych kulturowo modeli grzeczności. Grzeczność
anglosaska (Leech), polska, rosyjska, grzeczność w innych częściach świata.
Ogólnopolski (miejski) i wiejski model grzeczności. Reguły polskiej ogólnej etykiety
językowej (Ożóg, Marcjanik, Antas). Reguły wiejskiej grzeczności (Sikora).

W1, W2, W5, U1, K1

4.

Pochodzenie polskiej i europejskiej grzeczności językowej - na przykładzie rozwoju
systemów adresatywno-honoryfikatywnych, opartych na relacji władzy i solidarności.
System patriarchalny, jego cechy i pozostałości w polskiej kulturze. System dworsko-
arystokratyczny i jego wpływy w Europie. System administracyjno-nakazowy typu
totalitarnego (obywatel, towarzysz). Konsekwencje demokratyzacji stosunków
społecznych (system demokratyczny i pajdokratyczny). Szlachecki i chłopski rodowód
polskich zwrotów grzecznościowych.

W2, W5, K1

5. Przegląd wybranych form i funkcji grzecznościowych: powitania, pożegnania,
życzenia, przeroszenia (z elementami ćwiczeń i gry językowej). W2, W3, U2, K2

6.

Problem historycznych i pokoleniowych zmian w językowej grzeczności. Rewolucyjne
zmiany po 1989 roku i ich wpływ na zakres, funkcję i językowe formy grzeczności
Polaków. Syndrom zerwanego pasa transmisyjnego, konsekwencje demokratyzacji
i egalitaryzacji stosunków społecznych, emancypacji kobiet, oddziaływania
kulturowych prądów europejskich i światowych. Zagrożenia z tym związane dla
kultury i polskiej etykiety: brutalizacja języka, inwazja potoczności, wulgarności itp.

W3, W4, U1, K1

7. Grzeczność w Internecie, nowych mediach elektronicznych i w dyskursie publicznym.
Zasady netykiety i higieny komunikacji. W4, U2, K2, K3

8.
Grzeczność młodego pokolenia (wybrane aspekty). Mechanizmy i zakres zmian
wywołanych inwazyjną obecnością tzw. "młodomowy" i odmian środowiskowych
w dzisiejszej polszczyźnie.

W4, K1

9. Jak dyskutować, żeby się nie kłócić? Zasady prowadzenia dyskusji. Problem języka
nienawiści w polityce i dyskursie publicznym. Jak poskromić hate? (dyskusja) W4, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

inscenizacja, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Uczęszczanie na wykłady i uczestniczenie w proponowanych dodatkowo
formach aktywności (gra, dyskusja, inscenizacja) oraz pozytywne zaliczenie
końcowego pisemnego egzaminu, zawierającego treści wykładu i wymaganej
lektury.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

W5 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Mowa Krakowa. Regionalizmy dawne i
współczesne

Nazwa przedmiotu
Mowa Krakowa. Regionalizmy dawne i współczesne

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskami charakterystycznymi dla języka Krakowa na tle
zróżnicowania regionalnego współczesnej polszczyzny. Ponadto uświadomienie problemów związanych
z dawniejszym i współczesnym funkcjonowaniem regionalizmów. z uwzględnieniem aspektów komunikacyjnych
i kulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna główne typy i źródła regionalizmów krakowskich, obszary ich używania
oraz historię ich badania i opisywania, a także dostrzega zmiany w zakresie
funkcjonowania i postrzegania leksyki regionalnej.

JPK_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznać cechy regionalne i świadomie się nimi posługiwać, umie ocenić ich
poprawność i zasadność ich użycia w różnych sytuacjach.

JPK_K2_U02,
JPK_K2_U05, JPK_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student ma świadomość regionalnego zróżnicowania polszczyzny i rozumie wartość
kulturową regionalizmów językowych jako elementu niematerialnego dziedzictwa
miasta i regionu.

JPK_K2_K02, JPK_K2_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. zróżnicowanie regionalne współczesnej polszczyzny; pojęcie regionalizmu
językowego; typy i źródła regionalizmów krakowskich; W1, U1, K1

2. funkcjonowanie regionalizmów (zakres użycia, pola tematyczne, funkcje,
postrzeganie, norma); W1, U1

3. regionalizmy jako składnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego; K1

4. tradycja i metodologia badań regionalizmów krakowskich. W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz opracowanie
wybranego zagadnienia w postaci pracy pisemnej.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

Przygotowanie prac pisemnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii
autyzmu

Nazwa przedmiotu
Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii autyzmu

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
mile widziane posiadanie podstawowej wiedzy z psychologii

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student orientuje się w podstawowej terminologii związanej z autyzmem

C2 Student potrafi wybrać terapię autyzmu opartą o dowody naukowe

C3 Student wie jakie są główne zasady wspierania rozwoju językowego osób z Autystycznego Spektrum Zaburzeń

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna współczesne kryteria diagnostyczne autyzmu JPK_K2_W01, JPK_K2_W03, JPK_K2_W05,
JPK_K2_W07, JPK_K2_W08

W2 student wie jak przebiega rozwój językowy osób z ASD
JPK_K2_W01, JPK_K2_W02, JPK_K2_W03,
JPK_K2_W05, JPK_K2_W06, JPK_K2_W07,
JPK_K2_W08

W3 zna metody terapii ASD oparte o dowody naukowe JPK_K2_W02, JPK_K2_W03, JPK_K2_W05,
JPK_K2_W07, JPK_K2_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1
kontaktować się na podstawowym poziomie, z osobą z ASD
przy pomocy jednego z alternatywnych sposobów
komunikacji (AAC)

JPK_K2_U02, JPK_K2_U05, JPK_K2_U08
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U2 dostosować swoją wypowiedź do możliwości językowych
ucznia JPK_K2_U02, JPK_K2_U04, JPK_K2_U05, JPK_K2_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prowadzenia adekwatnej komunikacji z osobą z ASD JPK_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Autyzm. Historia. W1

2. Współczesne kryteria diagnostyczne autyzmu (autyzm, Zespół Aspergera, ASD) W1

3. Zespół Aspergera. W1, U2, K1

4. Rozwój językowy osób z ASD. W2, U2, K1

5. Metody terapii ASD oparte o dowody naukowe. W3, U2, K1

6. Alternatywne sposoby komunikacji (AAC) w terapii autyzmu. W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na
ocenę

Student aktywnie uczestniczy w wykładach, możliwe są dwie nieobecności.
Na podsumowanie zajęć uczestnik przygotowuje ćwiczenie językowe
dostosowane do pracy z uczniem z autyzmem.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza problemu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Słownik mentalny użytkowika języka**

Nazwa przedmiotu
Słownik mentalny użytkowika języka**

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pojęcia z zakresu psycholingwistyki, umie się nimi posługiwać. JPK_K2_W02, JPK_K2_W05

W2 modele organizacji słownika mentalnego osób jednojęzycznych; zna modele
dostępu leksykalnego i rozumie istotę procesu przetwarzania leksykalnego. JPK_K2_W02

W3 podobieństwa i różnice w organizacji słownika mentalnego osób dwu-
i wielojęzycznych. JPK_K2_W01, JPK_K2_W02

W4 procesy przyswajania/nabywania słownictwa; posiada o nich uporządkowaną
i usystematyzowaną wiedzę. JPK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 uczestniczyć w dyskusji merytorycznej, używając logicznych argumentów,
przywołując poglądy własne i innych autorów.

JPK_K2_U05, JPK_K2_U07,
JPK_K2_U10

U2 dostosować język i styl swojej wypowiedzi do sytuacji, kontekstu oraz możliwości
odbiorcy; skutecznie posługuje się językiem polskim. JPK_K2_U05, JPK_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 działań na rzecz własnego rozwoju zawodowego oraz doskonalenia swojego
warsztatu badawczego. JPK_K2_K04, JPK_K2_K06
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Słowa i znaczenia w ujęciu psycholingwistyki – czym jest język według językoznawców
i psycholingwistów. W1, U1, U2, K1

2. Elementy neurolingwistyki: budowa i funkcjonowanie mózgu w zakresie czynności
odpowiedzialnych za mowę i myślenie. W1, U1, U2, K1

3. Filogeneza języka: powstanie i rozwój języka ludzkiego. Język ludzi a język zwierząt;
ontogeneza języka: biologiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju mowy. W1, U1, U2, K1

4. Słowa w umyśle – leksykon mentalny w J1 i J2. W2, U1, U2, K1

5. Modele dostępu leksykalnego w J1 i J2. W2, W3, U1, U2, K1

6. Mechanizm przetwarzania leksykalnego w J1, J2. W2, W4, U1, U2, K1

7. Metody badania słownika mentalnego. W1, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę,
raport, esej

Warunkiem zaliczenia modułu jest uczestnictwo w zajęciach,
przygotowanie raportu oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy
semestralnej.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie raportu 5

przygotowanie eseju 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę raport esej

W1 x x x

W2 x x

W3 x x

W4 x x x

U1 x

U2 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Strategie budowania wizerunku

Nazwa przedmiotu
Strategie budowania wizerunku

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student/studentka ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i nauki o języku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student/studentka poszerza wiedzę w zakresie zintegrowanej komunikacji
marketingowej (w tym perswazyjnej) oraz tworzenia i odbioru tekstów PR w różnych
gatunkach.

JPK_K2_W03,
JPK_K2_W05,
JPK_K2_W06,
JPK_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student/studentka zdobywa praktyczne umiejętności rozpoznawania, planowania
i stosowania różnorodnych technik i strategii związanych z wszelkimi działaniami
ze sfery public relations zarówno organizacji, instytucji, jak i jednostki.

JPK_K2_U02, JPK_K2_U05,
JPK_K2_U08

U2
student/studentka uczy się nie tylko strategii nadawczych (jak budować swój lub czyjś
wizerunek), ale także nabywa zdolności z zakresu strategii odbiorczych (jak
dostrzegać, reagować i bronić się przed wszelkimi działaniami innych osób/instytucji,
związanymi z manipulowaniem wizerunkiem).

JPK_K2_U02, JPK_K2_U05,
JPK_K2_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student/studentka jest gotów do świadomego życia społecznego, w tym do pracy
zawodowej, w której wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu PR.

JPK_K2_K01, JPK_K2_K05,
JPK_K2_K06
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Formy i obszary aktywności PR: PR jako komunikacja, PR jako funkcja zarządzania, PR
jako kreowanie wizerunku i tożsamości organizacji. W1, U1, U2, K1

2. Fazy procesu PR, planowanie strategii PR. W1, U1, U2, K1

3. Klasyfikacja technik PR. W1, U1, U2, K1

4. Wdrożenie planu komunikacyjnego (dobór środków przekazu, rola mediów
społecznościowych). W1, U1, U2, K1

5. Komunikacja wewnętrzna w PR. W1, U1, U2, K1

6. PR w sytuacjach kryzysowych. W1, U1, U2, K1

7. PR korporacyjny a PR produktu. W1, U1, U2, K1

8. Corporate identity. W1, U1, U2, K1

9. Symbolika i rola kolorów w budowaniu wizerunku i marketingu. W1, U1, U2, K1

10. Konferencja prasowa w działaniach PR. W1, U1, U2, K1

11. Teksty i gatunki PR. W1, U1, U2, K1

12. Kreowanie wizerunku osoby (na przykładzie osób znanych). W1, U1, U2, K1

13. E-PR. Budowanie wizerunku w nowych mediach. W1, U1, U2, K1

14. Elementy marketingu politycznego. W1, U1, U2, K1

15. Budowanie wizerunku w rozmowie handlowej. W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć
Formy
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zalicze
nie na
ocenę

Zaliczenie na ocenę na podstawie: – przygotowywania 4 prac cząstkowych: 1. projekt
identyfikacji wizualnej (zwłaszcza kolorystyki i symboliki) wymyślonej firmy lub
produktu, 2. napisanie komunikatu prasowego, 3. wykonanie określonego zadania w
ramach projektu zespołowego dot. organizacji konferencji prasowej i dni otwartych na
WP UJ, 4. analiza strategii PR wybranej organizacji / instytucji /jednostki; – aktywnego
uczestnictwa w zajęciach, w tym przygotowania referatu w formie prezentacji na
zadany temat; – bieżącego opracowywania zadanych przez prowadzącego ćwiczeń
(analiz, prac pisemnych).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do zajęć 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

rozwiązywanie zadań 5

Przygotowanie prac pisemnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Fotografia - rola w komunikacji i funkcje
społeczne**

Nazwa przedmiotu
Fotografia - rola w komunikacji i funkcje społeczne**

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Absolwent zna i rozumie terminologię z zakresu funkcjonowania fotografii jako nośnika
informacji we wszystkich możliwych aspektach.

JPK_K2_W07,
JPK_K2_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Absolwent ma wiedzę o funkcjach i sposobie istnienia fotografii w mediach tradycyjnych
i elektronicznych, potrafi rozpoznać cechy perswazyjne przekazu wizualnego, wskazać
funkcje, w której została wykorzystana przedstawiona studentowi fotografia

JPK_K2_U13

U2
Absolwent potrafi samodzielnie ułożyć fotoreportaż wyselekcjonowany z większego materiału,
rozumie różnice w odczytaniu zależnie od selekcji zdjęć i ich kolejności przyjętej w gotowym
materiale.

JPK_K2_U12

U3 Absolwent potrafi przedstawić efekty własnych poszukiwań badawczych w sposób poprawny
metodologicznie i atrakcyjny retorycznie; JPK_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Absolwent jest gotów do świadomej oceny materiałów fotograficznych pod kątem ich jakości
informacyjnej i technicznej ze szczególnym uwzględnieniem wartości etycznych. JPK_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Podstawowe funkcje fotografii 2. Rozróżnienie fotografii okazjonalnej
od zaskakującej - fotografia użytkowa, artystyczna, amatorska etc. 3. Gatunki
fotograficzne - podstawowe kryteria rozróżnienia 4. Kadr, kompozycja obrazu -
w poszukiwaniu zdjęcia idealnego 5. Susan Sontag - eseje o fotografii 6. Tomasz
Tomaszewski i jego twórczość jako przykład zaangażowanego fotoreportażu
społecznego na tle polskiej fotografii reporterskiej 7. Wpływ fotografii na problemy
społeczne 8. Moment decydujący w fotografii - pojęcie i twórczość Henri Cartier
Bresson 9. Fotoedycja - wizyta w redakcji Tygodnika Powszechnego, spotkanie
z fotoedytorem, poznanie narzędzi pracy fotoedytora, problemów i trudności. Główne
cele pracy fotoedytora 10. Fotoedycja - ćwiczenia własne, komponowanie
fotoreportażu z rozdysponowanych materiałów, ćwiczenia w fotoedycji 11. Sebastiao
Salgado - jako przykład fotografa zaangażowanego i wpływ aktywności, obecności
w centrum wydarzeń na psychikę i zdrowie twórcy. 12. Sebastiao Salgado - film
dokumentalny "Sól Ziemi" - projekcja i dyskusja 13. Funkcje perswazyjne fotografii
na przykładach według własnych poszukiwań 14. Etyka w fotografii - spotkanie
z fotoreporterem. 14. Fotografia biznesowa, portret biznesowy - jako szczególny
przykład fotografii użytkowej, umiejętność autoprezentacji

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, prezentacja frekwencja, aktywność

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie do ćwiczeń 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

analiza i przygotowanie danych 5

przeprowadzenie badań empirycznych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę prezentacja

W1 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Retoryka amerykańska

Nazwa przedmiotu
Retoryka amerykańska

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest dostarczenie studentom wszechstronnej wiedzy na temat teorii retoryki oraz najważniejszych
przemówień oratorów amerykańskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe i zaawansowane koncepcje teorii retoryki. JPK_K2_W02

W2 znaczenie retoryki dla historii i współczesności Stanów Zjednoczonych. JPK_K2_W03

W3 znaczenie najważniejszych przemówień w historii USA. JPK_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przygotowywać teksty retoryczne w języku angielskim. JPK_K2_U05

U2 przeprowadzać analizę retoryczną przemówień. JPK_K2_U01, JPK_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wygłaszania własnych efektywnych przemówień retorycznych. JPK_K2_K01, JPK_K2_K04, JPK_K2_K06
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do teorii retoryki I. W1, U2, K1

2. Wprowadzenie do teorii retoryki II. W1, U2, K1

3. "Give Me Liberty, or Give Me Death" Patricka Henry'ego. W1, W2, W3, U1, U2, K1

4. Przemówienia inauguracyjne i "Farewell Address" George'a Washingtona. W1, W2, W3, U1, U2, K1

5. "House Divided" i "Gettysburg Address" Abrahama Lincolna. W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. "Four Freedoms" i "Pearl Harbor Speech" Franklina D. Roosevelta. W1, W2, W3, U1, U2, K1

7. "D-Day Speech" George'a Pattona. W1, W2, W3, U1, U2, K1

8. Przemówienie inauguracyjne i "Ich bin ein Berliner" Johna F. Kennedy'ego. W1, W2, W3, U1, U2, K1

9. "Rice University Speech" Johna F. Kennedy'ego, "In Event of Moon Disaster" Richarda
Nixona, "Challenger Speech" Ronalda Reagana. W1, W2, W3, U1, U2, K1

10. "Checkers Speech", "The Last Press Conference", "Silent Majority", "White House
Farewell Speech" Richarda Nixona. W1, W2, W3, U1, U2, K1

11. "A Time for Choosing", "Evil Empire" Ronalda Reagana. W1, W2, W3, U1, U2, K1

12. Przemówienie Lecha Wałęsy w Kongresie USA, przemówienie Billa Clintona
w Warszawie, przemówienie George'a W. Busha w Warszawie. W1, W2, W3, U1, U2, K1

13. "Bullhorn Speech" i "War on Terror Speech" George'a W. Busha. W1, W2, W3, U1, U2, K1

14. "2004 DNC Speech" i "Yes We Can" Baracka Obamy. Przemówienie Donalda Trumpa
w Warszawie. W1, W2, W3, U1, U2, K1

15. Przemówienia studenckie. W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć
Formy
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
projekt
,
zalicze
nie

Przemówienie końcowe: 5.0 - oracja stanowi dzieło retorycznie efektywne, świadcząc
o znakomitym opanowaniu teorii retoryki. 4.0 - oracja stanowi dzieło retorycznie
efektywne; dopuszczalne niewielkie usterki kompozycyjne. 3.0 - oracja spełnia
większość celów retorycznych autora; dopuszczalne usterki kompozycyjne. Aktywność
na zajęciach: 5.0 - student uczestniczy bardzo aktywnie w dyskusjach dydaktycznych
podczas większości zajęć. 4.0 - student uczestniczy aktywnie w dyskusjach
dydaktycznych podczas większości zajęć. 3.0 - student uczestniczy aktywnie w
dyskusjach dydaktycznych podczas niektórych zajęć.

Bilans punktów ECTS
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt zaliczenie

W1 x x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyki

Nazwa przedmiotu
Praktyki

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 120

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma wiedzę o typowych projektach oraz dobrych praktykach w instytucji lub firmie
z branży, w której odbywał praktyki, zna jej funkcje społeczno-kulturowe oraz organizację

JPK_K2_W07,
JPK_K2_W08

W2
zna zasady pracy indywidualnej i grupowej w danej branży i stosuje się do nich; potrafić
realizować samodzielnie i w grupie różnorodne zadania – intelektualne, techniczne,
projektowe – typowe dla branży

JPK_K2_W07,
JPK_K2_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi zastosować w praktyce zdobytą podczas nauki wiedzę merytoryczną
i umiejętności zawodowe w realizacji działań w wybranej branży JPK_K2_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest świadomy znaczenia języka i innych form komunikacji w życiu społecznym i potrafi
z nich wykorzystać w działalności naukowej i zawodowej JPK_K2_K06

K2 rozumie aspekt etyczny oraz znaczenie podejmowanych działań dla kultury
i społeczeństwa

JPK_K2_K05,
JPK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 83 / 143

1.

120-godzinna praktyka zawodowa odbywana w wybranym przez studenta zakładzie
pracy w miesiącach wakacyjnych. Szczegóły odbywania praktyki, zadania, treści oraz
cele zgodne są z typową dla organizatora praktyk działalnością. Charakter praktyk
i miejsca ich odbywania powinien być zgodny z zaplanowanymi dla nich efektami
kształcenia. Przykładowe miejsca odbywania praktyk: - Urzędy państwowe
i samorządowe - Instytucje medialne i wydawnicze - Ośrodki kultury i oświaty - Działy
reklamy, promocji i public relations w instytucjach państwowych i prywatnych firmach
- Działy zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkolenia umiejętności komunikacyjnych
w instytucjach państwowych i prywatnych firmach - Instytucje zajmujące się
współpracą międzynarodową.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria zaliczeni
e

Warunkiem zaliczenia jest odbycie 120 godzin praktyk zawodowych w wybranej
przez studenta firmie/instytucji oraz dostarczenie do końca 2. semestru prawidłowo
wypełnionego i zatwierdzonego przez zakładowego opiekuna praktyk
Zaświadczenia o odbyciu praktyk do uczelnianego koordynatora praktyk.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
120

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x

K2 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

European Modernity: Literature,
Philosophy, Art

Nazwa przedmiotu
European Modernity: Literature, Philosophy, Art

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest ujęcie podstawowych pojęć europejskiego modernizmu od XIX wieku po lata 20. XX stulecia.
Lekturze poddane zostaną teksty kluczowe dla niemieckiej, austriackiej, polskiej, brytyjskiej, francuskiej
i rosyjskiej tradycji po to, by zrozumieć, w jaki sposób ukształtowały one najważniejszą konceptualną ramę
nowoczesności; jej zrozumienie stanowi najważniejsze zadanie kursu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Studenci znają i rozumieją najważniejsze pojęcia i konteksty kulturowe
europejskiej nowoczesności. JPK_K2_W04, JPK_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Studenci są w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania związane z historią
nowoczesnej literatury i kultury europejskiej. JPK_K2_U01, JPK_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Studenci będą gotowi do krytycznej oceny praktyk kulturowych i różnych form
dziedzictwa związanego z nowoczesną literaturą i kulturą europejską. JPK_K2_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Class 1. What is Modernity: the course overview and preliminary distinctions. W1, U1, K1

2.

Class 2. Życie i sztuka • G. Flaubert, Selected Letters, 172-178, 184-198, 203-236,
247-248, 261-264, 270, 277-278, 282-285. • O. Wilde, Preface to “The Picture of
Dorian Gray”; Phrases and Philosophies for the Use of the Young, in: Critical Writings
of Oscar Wilde, 235-236, 433-434. • T. S. Eliot, Tradition and Individual Talent;
Hamlet, in: Selected Essays, 3-11, 121-126. • V. Woolf, Life and the Novelist [1926],
in: Essays, 4: 400-405.

W1, U1, K1

3.

Class 3. On the Surface • Ch. Baudelaire, Beauty, Fashion and Happiness; The Sketch
of Manners; The Artist, Man of the World, Man of the Crowd and Child; Modernity; The
Dandy; Woman; In Praise of Cosmetics; Women and Prostitutes, in: The Painter of
Modern Life and Other Essays, 1-15, 26-38. • Ch. Baudelaire, The Modern Public and
Photography, in: The Mirror of Art: Critical Studies, 227-233. • H. von Hoffmansthal,
The Letter of Lord Chandos, in: The Whole Difference: Selected Writing of H.v.H,
69-79.

W1, U1, K1

4.

Class 4. Words and Things • S. Mallarmé, Divagations, 201-219. • V. Shklovsky,
Resurrection of the Word, in:
http://rhetorosaurus.blogspot.com/2007/07/victor-shklovsky-resurrection-of-word.html
. • B. Leśmian, Ruminations on Poetry, Rhythm as a World-View; The Roots of
Rhythm, in: A. Chciuk-Celt (ed.), Mythematics and Extropy II: Selected Literary
Criticism of Bolesław Leśmian, 39-62.

W1, U1, K1

5.
Class 5. Ornaments • G. Simmel, Adornment, in: The Theory of Decorative Art,
116-121. • A. Loos, Cultural Degeneration; Surplus to Requirements; Ornament and
Crime; in: Ornament and Crime: Selected Essays, 154-156, 163-176. • W. Worringer,
Ornament, in: Abstraction and Empathy, 51-77.

W1, U1, K1

6.

Class 6. Abstractions • K. Malevich, From Cubism and Futurism to Suprematism: The
New Realism in Painting, in: C. Harrison, P. Wood (eds.), Art in Theory, 166-176. • N.
Tarabukin, From the Easel to the Machine, in: F. Frascina, C. Harrison (eds.), Modern
Art and Modernism: A Critical Anthology, 135-142. • B. Brecht, On Non-Objective
Painting, ibidem, 143-144 • W. Worringer, Abstraction and Empathy, 3-48.

W1, U1, K1

7.
Class 7. Rhythms of Life • G. Simmel, Metropolis and Mental Life, in: Modernism: An
Anthology of Sources and Documents, 51-60. • J. Joyce, Stephen the Hero, A Portrait
of the Artist as a Young Man [provided excerpts].

W1, U1, K1

8. Class 8. Totalities • M. Arnold, On the Modern Element in Literature, in: Modernism:
An Anthology of Sources, 98-101. • G. Lukács, Theory of the Novel, 29-39. W1, U1, K1

9.
Class 9. The Critic as Artist 1. O. Wilde, The Critic as Artist: A Dialogue. Part I, in:
Selected Writings, 340-371. 2. G. Lukács, On the Nature and Form of the Essay;
Platonism, Poetry, and Form, in: Soul and Form, 16-43.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny obecność na zajęciach (50%), aktywność na zajęciach (25%), esej
zaliczeniowy (25%)
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 45

przygotowanie do zajęć 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie eseju 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
165

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Język w polskim życiu społecznym**

Nazwa przedmiotu
Język w polskim życiu społecznym**

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.00

wykład 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna założenia badań socjolingwistycznych. JPK_K2_W01, JPK_K2_W05

W2 ma pogłębioną wiedzę na temat współczesnej i historycznej sytuacji
socjolingwistycznej w Polsce. JPK_K2_W01, JPK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student umie powiązać określone zjawiska językowe ze zmianami
społecznymi oraz wskazać relacje pomiędzy strukturą społeczną
a odmianami języka.

JPK_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 student ma pogłębioną świadomość językową. JPK_K2_K01, JPK_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zróżnicowanie językowe jako przedmiot badań socjolingwistycznych. Wprowadzenie
do socjolingwistyki. Podstawowa terminologia, pojęcie wariantu społecznego. W1

2. Stratyfikacja społeczna a zróżnicowanie językowe w Polsce. W1, W2, U1, K1

3. Przemiany społeczne, polityczne, gospodarcze we współczesnej Polsce a przemiany
polszczyzny (rok 1945, rok 1989, rok 2004 i lata późniejsze) W2, U1, K1

4. Języki mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – stan i ochrona prawna. W2, K1

5. Socjolekty. Zawodowe warianty języka. W2, U1, K1

6. Zróżnicowanie pokoleniowe polszczyzny i zróżnicowanie postaw wobec języka . W1, W2, U1, K1

7.
Pojęcie świadomości językowej i społecznej świadomości językowej. Świadomość
społeczna. Opinia publiczna. Ideologie językowe. Funkcja stereotypu w budowaniu
świadomości językowej

W1, K1

8. Aspekty badania społecznej świadomości językowej. W1, W2, K1

9. Swojskość i obcość jako kategorie opisu języka. Nazwy własne jako znaki językowe
nacechowane społecznie. W1, K1

10. Co to jest polityka językowa i planowanie językowe? Polska polityka językowa. W1, W2, K1

11. Rozwój polskiej świadomości językowej: średniowiecze, renesans, barok, oświecenie,
wiek XIX, okres międzywojenny. W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.
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Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wprowadzenie do studiów nad kulturą
wizualną

Nazwa przedmiotu
Wprowadzenie do studiów nad kulturą wizualną

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestniczący w zajęciach znają podstawowe teorie badań w obszarze humanistyki

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Cele pracy na kursie: poszerzenie wiedzy z zakresu teorii badań kulturowych - poszerzenie wiedzy o zjawiskach
wizualnych w wymiarze społecznym i kulturowym - znajomość wybranych zjawisk z obszaru sztuki nowoczesnej -
pogłębienie umiejętności badań obiektów wizualnych - znajomość technik badania wizualnych aspektów
w obrębie literatury

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Uczestnicy kursu budują pogłębioną wiedzę na temat kultury wizualnej, nowych nurtów
badawczych w humanistyce XX wieku, interdyscyplinarnych powiązań w obrębie
zjawisk i metod analizy kultury

JPK_K2_W03,
JPK_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Uczestniczący w kursie poszerzają umiejętności pisemnej i ustnej analizy zjawisk
wizualnych, stosując zaawansowane metody badawcze JPK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Uczestniczący w kursie są gotowi do pogłębionej krytycznej analizy zjawisk społecznych
i kulturowych powiązanych ze sferą wizualną JPK_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Studia nad kulturą wizualną oferują obecnie rozbudowany zestaw narzędzi do analizy
i interpretacji zjawisk wizualnych, w tym także takich, które występują w obszarze
literatury. Celem spotkań będzie zaznajomienie uczestników z dostępnym słownikiem
teoretycznym i metodami analitycznymi oraz wykorzystanie tej wiedzy
do problematyzowania przykładów sztuki nowoczesnej (filmów, prac wideo, tekstów
literackich), jak i zjawisk codziennych/kultury popularnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin pisemny udział w wykładzie na zasadzie konwersatorium. Minimum 50% obecności.
Egzamin pisemny polegający na odpowiedzi na pytania z wykładu i lektur.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Polish Modernity Through Different Media:
Literature, Film, Art, Photography

(1900-1939)

Nazwa przedmiotu
Polish Modernity Through Different Media: Literature, Film, Art, Photography (1900-1939)

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poza prezentacją nowoczesnej literatury polskiej w kontekście nowoczesnej kultury europejskiej, celem kursu jest
omówienie ogólniejszych zagadnień dotyczących politycznych implikacji nowoczesności. Właśnie dlatego
przedmiotem uwagi staną się przede wszystkim następujące pytania: czym jest marginalność na obszarze sztuki?
W jaki sposób pojawiają się w literaturze kwestie związane ze strategiami władzy i w jaki sposób pisarz stawia im
opór. Mocny splot estetyki z polityką stworzy szeroką ramę kursu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Studenci znają i rozumieją najważniejsze pojęcia i konteksty kulturowe polskiej
nowoczesności. JPK_K2_W04, JPK_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Studenci są w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania związane z historią
nowoczesnej literatury i kultury polskiej. JPK_K2_U01, JPK_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Studenci będą gotowi do krytycznej oceny praktyk kulturowych i różnych form
dziedzictwa związanego z nowoczesną literaturą i kulturą polską. JPK_K2_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

“Flourish, ornament, chimera, griffin.” Introduction to the course, or what is (in) the
margin? Topology of power: centers and margins in literature. Strategies of social
marginalization: exclusion, excommunication, moral repudiation, violence,
indifference. Where do the textual and the social meet? The basic notions of the
literary practice faced with the social oppression.

W1, U1, K1

2.
Who is speaking there? Two traditions of Polish literature: conservative and critical.
What is the critical experience of literature? What or who is the subject of this
experience? What is at stake when we talk about identity?

W1, U1, K1

3.
“Peeping and Further Incursion into Modernity.” Gombrowicz’s Ferdydurke as the
diagnosis of the oppressive modernity, from family to society. How the social
opression works? How can people defend themselves?

W1, U1, K1

4.
“Body parts running wild.” The fragmented body of the adolescent: How does
Gombrowicz’s Ferdydurke open, and how does it end. Disintegrated body as
a metaphor of crisis: Gombrowicz’s The Child Runs Deep in Filidor.

W1, U1, K1

5. Making faces. Gombrowicz: the “making faces contest” (fragment of ThirtyDoorKey),
a movie by J. Skolimowski, based on Ferdydurke by Witold Gombrowicz. W1, U1, K1

6.
The spectacle of masochism. Bruno Schulz’s drawings (a slide show) with
a commentary on perversion and terror. Schulz as an artist from “the line of
demonologists” (according to Wtkiewicz).

W1, U1, K1

7.
Scribbling on the Margins. Institution and Interpretation: text’s authority and its
discontents. Relationship between the main body of a text (corpus) and its
(irresponsible) marginalia. The concept of marginalia in art and literature. Illuminated
medieval manuscripts as an example (slide show).

W1, U1

8. Subverting ‘The Book’. B. Schulz and the subversion of the idea of The Book. Reading
of The Book and The Age of Genius by Schulz. Problem of canon and anti-canon. W1, U1, K1

9.
“The monstrous drain of culture” Schulz’s review of Ferdydurke. The rhetoric of sub-:
subconscious, subculture, subject. How does the notion of the subject change if
we take all this sub-stance into account?

W1, U1, K1

10.
“No center can ever be reached” A Second Fall, story by Bruno Schulz and the poetics
of artificiality. Nature—culture opposition. Text and theater as two poles of Schulz’s
imagination. Concept of irony as a clash of seemingly disparate attitudes.
Hermeneutical catastrophe.

W1, U1, K1

11.
“A madman’s brain on the stage” Theory of Pure Form (Witkiewicz) as the critique of
mimetical representation. The Modern concept of form. What ornament is and how it
resists any form of ideological appropriation.

W1, U1, K1

12. Study & Make-up Period. U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej • obecność i aktywność na zajęciach • znajomość zadanych tekstów •
pisemna praca zaliczeniowa w formie eseju
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 45

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
165

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Media cyfrowe i społeczności fanowskie

Nazwa przedmiotu
Media cyfrowe i społeczności fanowskie

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie ze zrozumieniem tekstów teoretycznych oraz twórczości fanowskiej
w tym języku. Obecność na zajęciach oraz aktywny w nich udział są obowiązkowe.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia polegać będą na pracy w małych grupach badawczych, skupionych wokół jednego fandomu, wybranego
drogą losowania spośród sześciu zaproponowanych przez prowadzącą. Studenci na części zajęć będą
zapoznawać się z tekstami teoretycznymi z kręgu fan studies, powiązanymi z konkretnymi zagadnieniami
problematycznymi dla badaczy fanów. Na pozostałych zajęciach studenci będą prezentować wyniki swoich badań
na zadane tematy dotyczące danego fandomu: kanon (tekst źródłowy) a jego transformacje, shipping i afekt
w społeczności fanowskiej, vidding, preferencje i pragnienia fanów według tagów na AO3 i innych platformach
gromadzących twórczość fanowską.

C2

Studentom zostaną przedstawione i krótko wyjaśnione zjawiska związane z kulturą fanowską, następnie będą oni
przyglądać się im z perspektywy tekstów teoretycznych oraz będą je samodzielnie analizować. Podczas kursu
studenci zapoznają się z kulturą fanów, ich twórczością i sposobem funkcjonowania w internecie, poznają
najważniejsze nurty badawcze związane z przedstawionymi zjawiskami oraz nauczą się sami poddawać je
krytycznej ocenie oraz prowadzić badania w grupach. Lista lektur i omawianych tematów będzie weryfikowana
po ustaleniu konkretnych potrzeb i zainteresowań ze strony studentów, w zależności od rozwoju ich projektów
badawczych na zajęciach, a także uzupełniana w przypadku ukazania się istotnych publikacji na dany temat.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkow
e efekty
uczenia

się
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podczas kursu studenci zapoznają się ze sposobami funkcjonowania środowisk fanowskich
w internecie, pozna język fanów i rodzaje komunikacji na różnych platformach i nauczy się je
analizować w badaniach naukowych.

JPK_K2_W0
7

Umiejętności – Student potrafi:

U1
podczas kursu studenci zapoznają się z wytworami kultury fanowskiej oraz sposobami komunikacji
internetowej w społeczności fandomu. Nauczą się je interpretować i krytycznie analizować
w odniesieniu do aktualnych badań naukowych z zakresu fan studies oraz kontekstów ich
powstawania.

JPK_K2_U01

U2
studenci będą brali udział w dyskusjach o różnorodnych zjawiskach kultury fanowskiej oraz
problemów, jakie stawiają one badaczom. Nauczą się, w jaki sposób argumentować i jak wspierać
swoje argumenty w dyskusjach.

JPK_K2_U07

U3
studenci będą pracować w małych grupach, prowadząc pod opieką prowadzącej mini projekty
badawcze dotyczące wybranego fandomu. Nauczą się, jak zdobywać potrzebną wiedzę i jak
analizować wyniki badania.

JPK_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podczas kursu studenci zapoznają się z różnorodnością środowisk fandomowych, poznają
reprezentacje różnych kultur, wiar, ras i tożsamości płciowych i seksualnych oraz ich
przedstawienia w fanowskich utworach, ucząc się owocnego funkcjonowania w niejednorodnej
społeczności.

JPK_K2_K03

K2
studenci zapoznają się z niewielką próbką niezmiernie bogatej kultury fanowskiej, ucząc się, jak
należy badać bardzo szybko zmieniające się zjawisko, w dużej mierze zależne od rozwoju
technologicznego. Studenci poznają metody badań mediów cyfrowych i sposoby zdobywania
wiedzy przy ich użyciu.

JPK_K2_K06

K3 studenci przez cały czas trwania kursu będą pracować w grupach, ucząc się efektywnie
współpracować ze sobą i prezentować wyniki wspólnej pracy. JPK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wprowadzenie do tematu, wyjaśnienie podstawowych pojęć i zjawisk, a także
przedstawienie przydatnych źródeł i sposobów wyszukiwania informacji oraz podział
na grupy i wybór badanego fandomu. Zarys głównych problemów badawczych w fan
studies, wyjaśnienie kwestii podziału na fandom transformacyjny i kultywujący.

W1, U1

2.
Kanon (tekst źródłowy) oraz jego rola i przekształcenia w fandomie. Fanon,
headcanony i mety na Tumblrze oraz zabiegi transformacyjne w twórczości
fanowskiej.

W1, U1, U3, K2, K3

3. Fan fiction. Literacka twórczość fanowska, jej znaczenie i charakterystyka. Znaczenie
shippingu i zaangażowanie emocjonalne fanów w życie fikcyjnych bohaterów. W1, U1, U2, U3, K2, K3

4. Fandom dla grup podporządkowanych: subwersja i bezpieczna przestrzeń budowania
tożsamości. U1, U2, K1, K2

5.
"Feelsy" - afekt w fandomie i jego wywoływanie poprzez tworzenie fanvidów. Sposób
przedstawiania i sortowania fanfików na AO3, gatunki afektywne, oczekiwania
czytelników.

U1, U3, K1, K2, K3

6. Czego pragną fani? Preferencje tematyczne w twórczości fanowskiej, social justice
warriors i pornografia. Podsumowanie badań.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie na
ocenę,
prezentacja

Zaliczenie zajęć polega na systematycznym prezentowaniu przez grupy
projektowe wyników badań nad danym fandomem w formie prezentacji na
zajęciach. Do zaliczenia zajęć wymagana jest również obecność na zajęciach,
a także przygotowanie do nich i aktywny w nich udział.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę prezentacja

W1 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x

K2 x x

K3 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Język w kontekście kultury:
wartościowanie i stereotypizacja**

Nazwa przedmiotu
Język w kontekście kultury: wartościowanie i stereotypizacja**

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność studenta na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 absolwent zna i rozumie narzędzia i metody badań aksjolingwistycznych JPK_K2_W01

W2 absolwent zna, rozumie i sprawnie stosuje terminologię językoznawczą z zakresu badań
aksjolingwistycznych oraz etnolingwistycznych badań nad sereotypem JPK_K2_W02
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W3 absolwent posiada wiedzę z zakresu praktycznego użycia języka jako narzędzia poznania
oraz interakcji, w tym zwłaszcza wartościowania i stereotypizacji JPK_K2_W03

W4 absolwent rozumie interdycyplinarny charakter badań nad wartościami i stereotypami
w języku i kulturze JPK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 absolwent potrafi zinterpretować teksty mówione i pisane jako wytwory kultury i odtworzyć
sposób interpretacji i oceny rzeczywistości w nich zawarty JPK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent potrafi korzystać z narzędzi wartościowania i stereotypizacji ze świadomością
wpływu języka na kształtowanie obrazu rzeczywistości JPK_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Historia badań nad wartościami i stereotypizacją W1, W2

2. Sposoby wyrażania emocji oraz ocen pozytywnych i negatywnych w polszczyźnie W1, W3, U1

3. Tabu i eufemizacja a treści aksjologiczne W2, W3, U1, K1

4. Wartościowanie i stereotypizacja w języku wystąpień publicznych W1, W2, W3, U1, K1

5. Metody badania stereotypów W1, W2, W4

6. Stereotypy narodów, zawodów, ról rodzinnych, sąsiadów, stereotypy związane z płcią W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne napisanie pracy zaliczeniowej dotyczącej wartościowania

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne napisanie pracy zaliczeniowej dotyczącej stereotypizacji
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Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Przygotowanie prac pisemnych 40

konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
117

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Przygotowanie prac pisemnych 40

konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
122

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kreatywne pisanie

Nazwa przedmiotu
Kreatywne pisanie

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
[JPK_K2_W07] Absolwent zna i rozumie metody analizy i interpretacji różnorodnych
wytworów języka i komunikacji, wie, jak stosować tę wiedzę w badaniach naukowych
i pracy zawodowej

JPK_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 [JPK_K2_U10] Absolwent potrafi dostosować język i styl wypowiedzi do sytuacji
komunikacyjnej i jej celu; skutecznie i poprawnie posługuje się językiem polskim JPK_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
[JPK_K2_K03] Absolwent jest gotów do oceny różnorodności społecznej i kulturowej
ludzkości, reprezentuje postawę otwartości i tolerancji wobec innych, inicjuje i kultywuje
kontakty międzykulturowe

JPK_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Proponowane zajęcia opierają się na założeniu, iż język odzwierciedla sposób
widzenia świata przez mówiącego. Innymi słowy, pracując nad słowem pisanym, nie
tylko rozwijamy swoje kompetencje językowe i umiejętności ubierania własnych myśli
w słowa, ale także niezwykle dużo dowiadujemy się o sobie samych. Zajęcia
z “Kreatywnego pisania” są niezwykle modne na całym świecie. Oczywiście głównie
kierowane są do ludzi, dla których słowa jest narzędziem pracy, ale także do tych,
którzy chcą rozwinąć swoją kreatywność i umiejętność niestandardowego myślenia.
Zajęcia mają wymiar praktyczny. Uczestnicy dostają krótkie zadania literackie, które
są następnie szczegółowo omawiane w grupie. Każde zadanie ma jasno sprecyzowany
cel dydaktyczny. Ideą bowiem tych spotkań jest dostarczenie uczestnikom
konkretnych narzędzi i umiejętności, np. posługiwania się szczegółem przy opisie
konkretnej sytuacji czy osoby.

W1, U1, K1

2.
Konstrukcja sceny zdarzeń: budowanie tła opowieści i postaci pierwszoplanowych.
Detal jako fundament narracji. Emocje i relacje uchwycone w szczególe. Metafora
i pisanie zmysłami. Tło: rekonstrukcja przekonań i stereotypów

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia esej Na zaliczenie należy napisać tekst zgodny z wytycznymi omówionymi na
zajęciach.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Bio/medical Humanities: New Perspectives
in Comparative Studies

Nazwa przedmiotu
Bio/medical Humanities: New Perspectives in Comparative Studies

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Bio/medical Humanities: New Perspectives in Comparative Studies

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość języka angielskiego obowiązkowa obecność na zajęciach (do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 literackie i kulturowe reprezentacje w ich powiązaniach z perspektywami
proponowanymi przez bio/humanistykę medyczną JPK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować związki między literaturoznawstwem i kulturoznawstwem a humanistyką
bio/medyczną. JPK_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystania narzędzi humanistyki bio/medycznej w przedsięwzięciach
o charakterze kulturowym/społecznym. JPK_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zarysowując mapę współczesnej bio/humanistyki, kurs koncentruje się na relacji
między medycyną a studiami literackimi i kulturowymi. Za swój główny cel stawia
sobie przegląd najważniejszych kategorii dyskursu medycznego (choroba, pacjent,
lekarz, terapia, trauma, niepełnosprawność) w kontekście ich kulturowych/tekstowych
reprezentacji na obszarze literatury, sztuki, filmu, performansu czy rozmaitych form
kultury popularnej. Zajęcia spełniają wymogi nakładane na kursy prowadzone
w językach obcych.

W1, U1, K1

2. Humanistyka bio/medyczna: definicje, pojęcia, funkcje Informacje zawarte w tej części
sylabusa mogą podlegać zmianom. W1, U1, K1

3. Granice reprezentacji: sarks/flesh/soma/body W1, U1, K1

4. Literatura, medycyna, sztuka: tradycje i nowe perspektywy W1, U1, K1

5. Choroba i jej tekstowe/kulturowe reprezentacje W1, U1, K1

6. Medycyna narracyjna: empatia, refleksja, praktyka W1, U1, K1

7. Wiedza i postrzeganie: ciało i ból W1, U1, K1

8. Nowe technologie i stare dylematy: od bioetyki do bioartu W1, U1, K1

9. (Nie)widzialna rana: współczesne badania nad traumą W1, U1, K1

10. Niepełnosprawność i normalność w kulturze wysokiej i popularnej W1, U1, K1

11. Cierpienie, starość, umieranie W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

obecność/udział w zajęciach/egzamin pisemny: esej lub
prezentacja na podstawie pracy przygotowanej w domu (w razie
potrzeby część ustna)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja egzamin pisemny / ustny

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium magisterskie 2

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie 2

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
11.00

konwersatorium 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
15.00

konwersatorium 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie seminarium magisterskiego na I roku (60 godzin)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kierunkowe oraz interdyscyplinarne pojęcia potrzebne do przygotowywanej pracy
magisterskiej JPK_K2_W01

W2 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony dorobku intelektualnego oraz zasady
korzystania z cudzych i własnych publikacji JPK_K2_W09

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 dokonać samodzielnej analizy krytycznej różnorodnych zjawisk językowych
i komunikacyjnych z wykorzystaniem adekwatnych do typu zjawiska narzędzi

JPK_K2_U01,
JPK_K2_U03,
JPK_K2_U04

U2
prowadzić pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze z zakresu nauki
o komunikowaniu i/lub językoznawstwa; przygotowuje wystąpienia naukowe na zadany
temat, pisemne analizy i rozważania teoretyczne, a także dyskutować z przywołaniem
nazwisk i teorii różnych autorów

JPK_K2_U05,
JPK_K2_U07

U3 wykorzystywać w swojej pracy narzędzia i technologie informatyczne w celu pozyskiwania
i analizowania wiadomości JPK_K2_U12

U4 ukierunkować swoją pracę tak, by uzyskać specjalistyczną wiedzę i umiejętności JPK_K2_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 twórczej i samodzielnej pracy nad tematem pracy dyplomowej, ma do niej stosunek
krytyczny i obiektywny

JPK_K2_K01,
JPK_K2_K06

K2 porozumiewania się, współdziałania i pracy w grupie, z szacunkiem dla innych, właściwie
określając zadania swoje i pozostałych członków grupy

JPK_K2_K06,
JPK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium językoznawczo-komunikacyjne. Tematyka seminarium związana jest
przygotowaniem studenta do samodzielnej pracy związanej z: 1. napisaniem pracy
magisterskiej, tj. kwerendą biblioteczną, selekcją źródeł bibliograficznych,
sporządzaniem notatek, gromadzeniem i opracowywaniem materiałów, doborem
metodologii, analizą materiałów, poprawnym merytorycznie, metodologicznie i
językowo napisaniem pracy; 2. przygotowaniem do egzaminu magisterskiego,
obejmującego treści merytoryczne obowiązkowe podczas studiów.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwersatoryjny, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie obecność na zajęciach, aktywność podczas dyskusji, przedstawienie
opracowanej bibliografii do wybranego tematu

Semestr 4

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę prezentacja projektowanych badań własnych, sukcesywne
przedstawianie fragmentów pracy magisterskiej,
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Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

konsultacje 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 90

pozyskanie danych 60

analiza i przygotowanie danych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
270

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

konsultacje 30

przygotowanie pracy dyplomowej 250

przygotowanie do egzaminu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
400

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę zaliczenie

W1 x

W2 x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

U4 x

K1 x

K2 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Cultural History of Love Discourse.
Classical Sources of a Serenade

Nazwa przedmiotu
Cultural History of Love Discourse. Classical Sources of a Serenade

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Cultural History of Love Discourse. Classical Sources of a Serenade

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie tekstów literackich i naukowych oraz dyskusję na zajęciach,
a także napisanie pracy krytyczno-literackiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zapoznaje się z literaturą antyczną oraz rozmaitymi drogami jej recepcji
w epoce nowożytnej JPK_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1
umie analizować tekst poetycki z uwzględnieniem kontekstu literackiego, kulturowego
i filozoficznego; zdobywa kompetencje w zakresie czytania dawnych tekstów
literackich w dwóch bądź trzech wersjach językowych: oryginalnej i przekładach
z różnych epok; potrafi napisać pracę krytyczno-literacką w języku angielskim

JPK_K2_U01,
JPK_K2_U04,
JPK_K2_U06,
JPK_K2_U07,
JPK_K2_U08,
JPK_K2_U09, JPK_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student ma świadomość przenikania się rozmaitych tradycji budujących kulturę
europejską, ciągłości kultury i jej artefaktów, roli łaciny w kształtowaniu tożsamości
europejskiej i wyrażającej ją literatury. Analiza poezji miłosnej kolejnych epok pozwala
na refleksją nt. kondycji ludzkiej i emocjonalności człowieka.

JPK_K2_K03, JPK_K2_K06
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia: 1. Archaiczny komos i jego realizacje (fragmenty liryczne, dramat
satyrowy i komedia średnia; parodie komosu w idylli teokrytejskiej) 2. Epigramatyka
hellenistyczna – cechy paraklausithyronu greckiego) 3. Rzymski exclusus amator.
Komedia nowa w adaptacji Plauta (Curculio, Persa) – rzymska wersja motywu 4.
Lukrecjusz, Katullus (neoteryckie wariacje nt. komosu hellenistycznego) i Horacy
(eksperymenty liryczne) 5. Rzymska elegia miłosna: aleksandrynizm Propercjusza,
Tibullus – furta Veneris i bukoliczna wizja miłości 6. Owidiusz (cechy
paraklausithyronu rzymskiego, słowa-klucze) 7. Późny antyk: Wenancjusz Fortunat,
paraklausithyron chrześcjański 8. Piętnastowieczna poezja renesansowa: G. Pontano,
C. Landino 9. Elegie łacińskie Jana Kochanowskiego 10. Paraklausithyra w Pieśniach
Kochanowskiego 11. Średniowieczna poezja romańska (cechy); villanesca
neapolitańska i serenada muzyczna; literacka serenada barokowa (przykłady polskie)
12. Paraklausithyron w Pieśń nad pieśniami (w kręgu kultury hellenistycznej) 13. Echa
klasycznej liryki miłosnej i Pieśni nad pieśniami w barokowej poezji religijnej – ‘przed
bramą nieba’ 14. Angielska i amerykańska serenada romantyczna (P.B. Shelley, E.A.
Poe, T. Hardy, W. Whitman) 15. Serenady i paraklausithyra w piosence kabaretowej
i popowej 2. poł. XX w. (Tematy zajęć mogą być modyfikowane w zależności
od zainteresowań i potrzeb lub kompetencji językowych studentów).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest: obecność na zajęciach (dopuszczalne
dwie absencje) oraz aktywny udział w dyskusjach i znajomość lektur; samodzielne
sformułowanie tematu pracy egzaminacyjnej; przedłożenie jej planu i bibliografii.
Egzamin – pisemna praca krytyczno-literacka.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie eseju 35

poznanie terminologii obcojęzycznej 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
145

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Metapher – Ziermittel oder Bestandteil des
Sprachsystems?

Nazwa przedmiotu
Metapher – Ziermittel oder Bestandteil des Sprachsystems?

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Metapher – Ziermittel oder Bestandteil des Sprachsystems?

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Niemiecki

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość języka niemieckiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna teorie metafory i rozumie, czym różni się językowy obraz świata
od wizji świata kreowanej w dyskursie. JPK_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 odróżnić językowy obraz świata od obrazu świata kreowanego w dyskursie JPK_K2_U01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Pojęcie metafory. 2. Teorie metafory. 3. Znaczenie metafory dla językowego obrazu
świata w systemie. 4. Znaczenie metafory dla obrazu świata kreowanego w dyskursie. W1, U1



Sylabusy 119 / 143

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny pozytywny wynik egzaminu ustnego

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
131

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny

W1 x

U1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Introduction to Translation Studies

Nazwa przedmiotu
Introduction to Translation Studies

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Introduction to Translation Studies

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomośĆ języka angislkiego z stopniu pozwalającym na samodzielne lektury i udział w zajęciach obecność na zajęciach jest
obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
main schools in contemporary Translation Studies concepts in translation theory TS
as an interdiscipline TS as a methodology of the humanities role of translation in
contemporary culture role of translation in the context of comparative studies

JPK_K2_W03, JPK_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 apply concepts and theories in Translation Studies in their academic work interpret
translated texts of culture link translation phenomena to cultural and social ones JPK_K2_U01, JPK_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 adjust TS methodologies to their research needs undertake research projects within
TS JPK_K2_K02, JPK_K2_K03

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. linguistic theories of translation W1, U1, K1

2. concept of equivalence W1, U1, K1

3. functional theories of translation and Skopos W1, U1, K1

4. polysystem theories and norms in TS W1, U1, K1

5. Manipulation school, sociology of translation W1, U1, K1

6. hermeneutics of translation W1, U1, K1

7. cultural turn in Translation Studies W1, U1, K1

8. feminist translation studies, gender in translation W1, U1, K1

9. postcolonial translation studies W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
egzam
in
pisem
ny

The students are expected to take active part in all meetings. Each week there is a n
obligatory reading assigned, usually one or two essays / chapters. They have to be
read before the class and students are expected to take part in discussions around
these texts. Knowledge of these texts will be necessary to pass the final examination.
Attendance is obligatory and the list will be read out. One absence per semester is
allowed. More will result in an individual session with the instructor to discuss the
material missed. Failing to do this will result in no credit for the course. Final
examination: written, 90 minutes student-friendly format, based on the content of the
lecture and the assigned reading.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 38

przygotowanie do zajęć 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

A Survey of the Polish Art History (From
Romanesque Art to Art Nouveau)

Nazwa przedmiotu
A Survey of the Polish Art History (From Romanesque Art to Art Nouveau)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
A Survey of the Polish Art History (From Romanesque Art to Art Nouveau)

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie wiedzy z zakresu historii sztuki i kultury polskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe kierunki i style w sztuce polskiej do końca XIX wieku JPK_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznać style artystyczne, zna najważniejsze dzieła sztuki polskiej i światowej JPK_K2_U04

U2 umieścić sztukę polską w kontekście europejskim JPK_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 poszerzania wiedzy i pełniejszego uczestnictwa w życiu artystycznym (np.
wystawach) JPK_K2_K02

K2 dostrzegać pomiędzy różnorodnymi tekstami kultury JPK_K2_K02

K3 student zdobywa wiedze ogólną z dziedziny historii sztuki poszerzającą jego
kompetencje społeczne JPK_K2_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykłady poświęcone poszczególnym stylom na ziemiach dawnej Polski w ich
kontekście historyczno-kulturowym: a) Sztuka przedromańska i romańska b) Sztuka
gotycka c) Sztuka renesansowa d) Sztuka manierystyczna i barokowa e) Sztuka
rokokowa f) Barok sarmacki g) Klasycyzm, Empire, Biedermeier h) Historyzm,
akademizm, realizm i) Secesja i inne nurty artystyczne przełomu XIX i XX wieku
Zajęcia praktyczne w terenie, analiza dzieła sztuki (ćwiczenia): a) Romanizm i gotyk:
kościół św. Andrzeja, kościół św. Trójcy, mury obronne Krakowa (łącznie z tzw. Bramą
Rzeźniczą), kościół św. Barbary (Ogrójec), Kościół Mariacki, kościół św. Krzyża b)
Renesans – komnaty królewskie na Wawelu c) Barok: kościół św. Piotra i Pawła,
kościół św. Wojciecha, kościół Pijarów, kościół św. Kazimierza, kościół św. Anny
(techniki dekoracyjne zastosowane we wnętrzu), Sala Fontany w kamienicy pod
Gruszką na ul. Szczepańskiej, kościół św. Jana, resztki kościoła św. Urszuli w PAN
w Krakowie d) Muzeum Narodowe - oddział Pałac biskupa Erazma Ciołka e) Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa, Kamienica Hipolitów f) Muzeum Narodowe, Galeria
Malarstwa w Sukiennicach g) Sala Mehoffera przy Długiej (Wydawnictwo Literackie,
klatka schodowa i witraże przy pl. Szczepańskim)

W1, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 45

przygotowanie do egzaminu 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
165

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

20th Century Metamorphosis of Drama.
Polish and European Perspectives

Nazwa przedmiotu
20th Century Metamorphosis of Drama. Polish and European Perspectives

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
20th Century Metamorphosis of Drama. Polish and European Perspectives

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z historią dramatu i teatru polskiego XX wieku w perspektywie europejskiej.

C2 Uświadomienie słuchaczom związków pomiędzy tekstem dramatycznym a spektaklem teatralnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 przemiany form dramatu europejskiego XX wieku JPK_K2_W04

W2 związki miedzy sztuką literacką a sztuką performatywną w teatrze XX wieku. JPK_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 scharakteryzować ewolucję form polskiego i europejskiego dramatu
nowoczesnego.

JPK_K2_U01, JPK_K2_U04,
JPK_K2_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 praktycznego teoretycznego wykorzystania nabytej wiedzy, uczestnicząc
aktywnie w życiu kulturalnym Polski i Europy. JPK_K2_K01, JPK_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Liturgiczne źródła forma dramatycznych w tradycji polskiej. W1, W2, U1, K1

2. Specyfika polskiego dramatu romantycznego. W1, W2, U1, K1

3. Ewolucja porównawcza relacji miedzy dramatem a teatrem w odniesieniu do kultury
polskiej i europejskiej na wybranych przykładach. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-
learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej frekwencja, esej w języku angielskim

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 60

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Language Learning Strategies

Nazwa przedmiotu
Language Learning Strategies

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Language Learning Strategies

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna różne rodzaje strategii uczenia się języków obcych JPK_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent posługuje się językiem angielskim na poziomie B2+ (zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), umie przygotować pracę
pisemną i wypowiedź ustną w tym języku.

JPK_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent wykazuje się niezależnością sądów, wie, jak je przekonująco przedstawić
i uzasadnić. JPK_K2_K07

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 130 / 143

1.

Meeting 1 Topic: Introduction to the seminar Aim: Presenting the topics, the aims, and
the bibliography; reflecting on questions: What is language? How are languages
learned? Meeting 2 Topic: Language learning and teaching – theories, methods,
models Aim: Exploring past and current trends in the field of language teaching and
learning Meetings 3-4 Topic: Learning Styles and Profiles Aim: Assessing learning
styles and profiles of the participants Meeting 5 Topic: Learning Strategies Aim:
Examining current typologies of language learning strategies Meeting 6 Topic:
Preparation for Language Learning Aim: Organizing individual learning Meeting 7
Topic: Extending Vocabulary Aim: Learner training Meeting 8 Topic: Dealing with
Grammar Aim: Learner training Meetings 9 Topic: Listening Aim: Learner training
Meetings 10 Topic: Speaking Aim: Learner training Meetings 11 Topic: Reading Aim:
Learner training Meeting 12 Topic: Writing Aim: Learner training Meeting 13 Topic:
Dealing with assessment and self assessment Aim: Learner training Meeting 14 Topic:
Conclusions Aim: Summing up and discussion

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie eseju 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of
Belief and Unbelief

Nazwa przedmiotu
Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of Belief and Unbelief

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of Belief and Unbelief

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obecność obowiązkowa,

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest pogłębiona lektura dzieł Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza, która ma pokazać, że ich
niepokoje i poszukiwania są paradygmatyczne dla „epoki świeckiej” (w rozumieniu Charlesa Taylora). Kurs ma
także przybliżać podstawowe koncepcje odnoszące się do bezprecedensowych warunków wierzeń religijnych
w XX wieku (tzw. efekt „epoki świeckiej”).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- ma wszechstronną znajomość relacji pomiędzy rozmaitymi zjawiskami literackimi
i kulturowymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin
naukowych; - zna w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy tekstu literackiego -
student rozumie zjawisko "sekularyzacji" i zna tło napięć między religią i ateizmem w XIX i XX
wieku

JPK_K2_W04,
JPK_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
- umie zinterpretować współczesny tekst literacki, umieścić go w kontekście kulturowym,
historycznym, polityczno-społecznym, filozoficznym, - posiada umiejętności badawcze
obejmujące zarówno analizę prac z dziedzin kształcenia polonistycznego, jak i syntezę
zawartych w nich poglądów i idei

JPK_K2_U01,
JPK_K2_U04,
JPK_K2_U06,
JPK_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- aktywnie rozwija swoje kompetencje poprzez ustawiczną lekturę tekstów literackich,
krytycznych i naukowych; - potrafi świadomie i konstruktywnie uczestniczyć
w międzynarodowej wymianie naukowego, językowej, literackiej, artystycznej i kulturowej; -
rozumie istotę sporu między teizmem i ateizmem, co pozwala mu z większym szacunkiem
odnosić się do ludzi o odmiennych przekonaniach. - dostrzega wartość światopoglądowego
pluralizmu

JPK_K2_K03,
JPK_K2_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Miłosz i Gombrowicz są najbardziej prominentnymi pisarzami polskimi XX wieku,
którzy - bardziej lub mniej otwarcie – spierali się o religię. Jednym z najważniejszych
problemów dla Miłosza była tzw. „erozja wyobraźni religijnej” mająca związek
z poczuciem utraty „drugiej przestrzeni”, czyli wizji chrześcijańskiej eschatologii.
Gombrowicz obsesyjnie powracał do kwestii ludzkiego i zwierzęcego bólu, którego
istnienie zaprzeczało jego zdaniem chrześcijańskiemu obrazowi dobrego Boga. Na
pozór obaj pisarze wydają się stać na przeciwległych biegunach - Miłosz uważał się
za katolika, podczas gdy Gombrowicz mówił o sobie jako o ateiście. Jeśli jednak
wniknąć głębiej w powołane przez nich światy literackie, sprawa się komplikuje –
wiara Miłosza jest bardzo krucha („Sądzony byłem za rozpacz, bo nie mogłem tego
[wizji chrześcijańskiej eschatologii] zrozumieć - Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada),
ateizmowi Gombrowicza natomiast towarzyszy poczucie tajemniczości egzystencji
i niechęć do „płaskiego laicyzmu”, czyli wojowniczych i prymitywnych wersji ateizmu.
Paradoksalną naturę stosunku Miłosza i Gombrowicza do religii ujmuje formuła:
„dialektyka wiary i niewiary”. Podstawowym celem kursu jest rekonstrukcja dynamiki
religijnych/ agnostycznych/ ateistycznych poglądów tych dwóch wielkich postaci
polskiej kultury XX. Punktem wyjścia jest lektura porównawcza "Świata" (1943)
i "Ślubu" (1947), dzieł napisanych w szczególnym kontekście implozji tradycyjnej
metafizycznej ramy. Później zaplanowana jest interpretacja wybranych rozdziałów
z "Dziennika" Gombrowicza oraz kilku esejów (m.in. fragmentów "Ziemi Ulro")
i wierszy Miłosza. Kurs uczy pogłębionej lektury tych dwóch trudnych i bodaj
najważniejszych polskich pisarzy XX wieku, a zarazem ma pokazać, że ich niepokoje
i poszukiwania są paradygmatyczne dla „epoki świeckiej”. Kurs ma także na celu
wprowadzenie podstawowych koncepcji odnoszących się do bezprecedensowych
warunków wierzeń religijnych w XX wieku (tzw. efekt „epoki świeckiej”). Głównym
przewodnikiem po ideach, które naznaczyły horyzont współczesnych religijnych
i świeckich przekonań, jest Charles Taylor, autor fundamentalnego dzieła: A Secular
Age.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 60

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 19

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

The History of the Printed Book

Nazwa przedmiotu
The History of the Printed Book

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
The History of the Printed Book

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat dziejów książki drukowanej od XV do XX wieku oraz jej
roli w kulturze. Zajęcia umożliwią lepsze poznanie i zrozumienie technologii wytwarzania książki drukowanej,
a także ich wpływu na jej przemiany formalne. Będą także okazją do poszerzenia zasobu angielskiego słownictwa
z zakresu historii książki i edytorstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna najważniejsze fakty z dziejów książki drukowanej. JPK_K2_W03

W2 student rozumie rolę książki drukowanej w rozwoju ważnych nurtów
kulturowych. JPK_K2_W03

W3 student rozumie wielowymiarowość książki drukowanej jako środka przekazu. JPK_K2_W03, JPK_K2_W07

W4 student ma wiedzę na temat przemian form książki drukowanej w ujęciu
historycznym oraz ich powiązań z rozwojem technologii. JPK_K2_W03, JPK_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
sformułować wypowiedź ustną i pisemną w języku angielskim na temat zgodny
z przedmiotem kursu, używając specjalistycznego słownictwa poznanego
w czasie kursu.

JPK_K2_U01, JPK_K2_U06,
JPK_K2_U07, JPK_K2_U08,
JPK_K2_U09

U2 dostrzec i zinterpretować powiązania między formą książki a treścią dzieła
literackiego.

JPK_K2_U01, JPK_K2_U07,
JPK_K2_U08, JPK_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do świadomego uczestnictwa w procesach kulturowych związanych obiegiem
książki drukowanej. JPK_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Książka drukowana jako przedmiot materialny – morfologia, materiały, sposoby
produkcji, rozwój typografii. W1, U1

2.
Czynniki technologiczne, ekonomiczne i estetyczne kształtujące komunikację
typograficzną – związki między książką drukowaną i rękopiśmienną, technologią
a typografią, rola ilustracji i ornamentów, związki treści i formy.

W3, W4, U1, U2, K1

3.
Rola książki drukowanej w przemianach kulturowych – druk a humanizm
renesansowy, reformacja, respublica litteraria, kontrreformacja, oświecenie, druga
rewolucja druku w XIX wieku.

W2, U1, U2, K1

4. Kształtowanie się kultury książki – problemy autorstwa, własności intelektualnej,
rozwój przemysłu wydawniczego, dystrybucja, promocja, czytelnictwo. W1, W3, W4, U1, K1

5. Książka drukowana a media cyfrowa – analogie, różnice, szanse, wyzwania. W1, W2, W3, U1, K1

6. Specjalistyczne słownictwo angielskie z zakresu bibliologii. U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
egzamin
pisemny,
egzamin
ustny, esej

Warunki dopuszczenia do egzaminu to:(1) aktywna obecność na zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona; w przypadku większej
liczby nieobecności konieczne jest przedstawienie usprawiedliwienia i ustne
zaliczenie treści z opuszczonych zajęć); (2) krótka praca pisemna w języku
angielskim. Forma egzaminu (pisemna lub ustna) zostanie ustalona ze
studentami na początku kursu.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30



Sylabusy 137 / 143

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny egzamin ustny esej

W1 x x

W2 x x

W3 x x

W4 x x

U1 x x x

U2 x x x

K1 x x x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Teoria kultury

Nazwa przedmiotu
Teoria kultury

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy o podziałach sferowo-dziedzinowych kultury nowoczesnej : nauki, sztuki, obyczaju, języka;
o ich regulacjach aksjo-normatywnych, uwarunkowaniach funkcjonalno-technologicznych i powiązanie tychże
z podstawami metodologicznymi badań w zakresie nauk humanistycznych

C2 Przekazanie wiedzy o złożonych relacjach między poznaniem teoretycznym kultur a kulturowym kontekstem
aktywności poznawczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Absolwent zna i rozumie metody, teorie oraz terminologię związaną z naturalistyczną
i antynaturalistyczną perspektywą w teorii kultury XX i XXI wieku JPK_K2_W04

W2 Absolwent zna i rozumie powiązanie praktyki naukowej z innymi praktykami kulturowo-
symbolicznymi JPK_K2_W03

W3 Absolwent zna i rozumie zaplecze filozoficzne i źródła światopoglądowe leżące u podstaw
wybranych humanistycznych kategorii badawczych JPK_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Absolwent potrafi w sposób zrozumiały wyodrębnić właściwą praktykę naukową i wytwarzaną
w jej obrębię wiedzę, odróżnia zakres jej prawomocności jako wiedzy naukowej od szerzej
rozumianej "wiedzy kulturowej"

JPK_K2_U04
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U2
Absolwent potrafi wyodrębnić, w ramach analizy tekstu naukowego, sytuację wykorzystywania
wyników nauki - nieprawomocnie w znaczeniu naukowym - w ramach dyskusji
światopoglądowych

JPK_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent jest gotów do dyskusji o walorach poznawczych tekstów literackich, filozoficznych,
teoretycznych oraz do niezależnej od tego ich równoległej waloryzacji światopoglądowej i/lub
estetycznej; postrzega zatem odmienne waloryzacje tych samych tekstów kultury jako zależne
od  odmiennych "kryteriów oceny"

JPK_K2_K01,
JPK_K2_K05

K2
Absolwent gotowy jest do rozpoznania kategorii zbudowanych w trybie "odniesienie
do wartości", które w komunikacji potocznej funkcjonują - w świadomości użytkowników - jako
neutralne kategorie opisowe.

JPK_K2_K01,
JPK_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Różne formacje pozytywistyczne (pierwszy pozytywizm, emipriokrytycyzm,
pozytywizm logiczny Koła Wiedeńskiego i szkoła lwowsko-warszawska) i
odpowiadające im formy reakcji antypozytywistycznych - zwrot antypozytywistyczny
jako moment fundacyjny filozofii humanistyki

W1

2. Nauka jako "symboliczna forma kultury" w ujęciu Ernsta Cassirera W2

3. Filozofia języka Wilhelma von Humboldta i jego "echa" w XX-wiecznym "lingustic turn" W3

4.

Teoria rozumu komunikacyjnego Habermasa i język w dwóch odsłonach:
aksjonormatywna waloryzacja i porozumiewanie się ze względu na efektywne
działanie. Kultura symboliczna i kultura techniczno-użytkowa (oraz odpowiadające im
interpretacyjne lub funkcjonalne ujęcia zjawisk kulturowych w badaniach
humanistycznych)

W2, W3, U1

5. Etologia i neonaturalizm: koncepcja Jakoba von Uexkülla a tradycja antropologii
filozoficznej W1, K2

6. Kultura jako "proteza" i człowiek jako "istota wybrakowana", Herder i Gehlen, problem
techniki i zwrotnego sprzężenie (technologii i porządku symbolicznego) W1, W3, U1

7.
"Współczynnik humanistyczny" Floriana Znanieckiego i tworzenie kategorii
analitycznych w naukach humanistycznych wg. Maxa Webera i neokantowskiej szkoły
badeńskiej

U2, K1, K2

8.
Teoria kultury nowoczesnej Maxa Webera, racjonalizacja, sekularyzacja okcydentalna
vs. zakwestionowanie założeń progresywizmu w "bezimiennej nauce" o kulturze Aby
Warburga

W2, W3

9.
Powstawanie norm i wartości - teoria resentymentu Nietzschego
i Schelera,odmienność ujęcia doświadczenia wartości u Williama Jamesa w kontekście
pragmatyzmu amerykańskiego, waloryzacja i refleksyjny dostęp uczestników kultury
do "norm" i "wzorców" ocen.

U2, K1, K2

10. "Obserwacja drugiego stopnia" - teoria kultury, teoria sztuki, nauki jako "kulturowych
podsystemów" w ramach teoria N. Luhmanna i jego nawiązania do T. Parsonsa W1, W3, U2

11.
Pozytywistyczna filozofia monizmu naturalistycznego (energetyzm Ostwald)
a współczesny posthumanizm. Neuronauki i teoria kultury - konkurencyjne typy
wyjaśnień uniwersum ludzkiego.

W1, W2, U2

12. Zwrot performatywny i teoria kultury spod znaku "antropologii kognitywnej" -
rozwidlające się drogi. Rytualna teoria antropogenezy (Turner i Girard) W1, W2, W3, K2

13. Normy kultury a "indywidualne improwizacje aksjologiczne" w nowoczesności (na
przykładzie T. S. Eliota i jego refleksji o pojęciu "tradycji") W3, K2
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14.
Materializm kulturowy i trajektoria rozwojowa cultural studies - hegemonia, praxis
i habitus kulturowy - kultura wysoka z perspektywy grup podporządkowanych.
Praktyki emancypacyjne jako redefinicje pola kultury, normy i "struktura odczuwania"
(R. Williams)

W3, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę Uczestnictwo w zajęciach, kolokwium z treści wykładu

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Polonistyki
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Savoir-vivre, etykieta w biznesie i dress
code

Nazwa przedmiotu
Savoir-vivre, etykieta w biznesie i dress code

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
język polski w komunikacji społecznej

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu savoir-vivre’u, etykiety w biznesie i dress
code’u. Po ukończeniu kursu student: - potrafi swobodnie poruszać się w sytuacjach towarzyskich i zawodowych
w zgodzie z ogólnie przyjętymi zachowaniami kultury osobistej i dobrego wychowania; - ma świadomość wagi
i znaczenia dobrego wychowania w relacjach społecznych; - inspiruje innych do zachowania zgodnego z zasadami
savoir-vivre’u i etykiety w biznesie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 K_W10 zdobywa wiedzę specjalistyczną JPK_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1

K_U07 potrafi uczestniczyć w dyskusji merytorycznej, używając logicznych argumentów,
przywołując poglądy własne i innych autorów; potrafi również pełnić funkcję negocjatora
w przypadku konfliktu K_U08 potrafi zintegrować wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin
i dyscyplin oraz własne doświadczenie w celu realizacji zadań naukowych i zawodowych K_U13
zdobywa umiejętności specjalistyczne

JPK_K2_U07,
JPK_K2_U08,
JPK_K2_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1

K_K02 jest świadomy procesów kulturowych związanych z językiem i życiem kulturalnym,
rozumie rolę tradycji i ideę ochrony dziedzictwa narodowego, aktywnie uczestniczy
w działaniach na rzecz jego zachowania i popularyzowania K_K03 ma świadomość
różnorodności społecznej i kulturowej ludzkości, reprezentuje postawę otwartości i tolerancji
wobec innych, inicjuje i kultywuje kontakty międzykulturowe K_K05 ma świadomość
obowiązujących w kontaktach międzyludzkich i międzykulturowych norm etycznych
i społecznych, wie jak stosować je w pracy zawodowej i życiu codziennym

JPK_K2_K02,
JPK_K2_K03,
JPK_K2_K05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
- relacje interpersonalne w życiu prywatnych i zawodowym - kontakty z klientami -
udział w spotkaniach biznesowych - korespondencja służbowa - netykieta - media
w pracy - przyjęcia w biznesie - dress code - savoir-vivre przy stole

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Zaliczenie na ocenę na podstawie: - aktywności na zajęciach -
pozytywnego wyniku egzaminu

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

analiza problemu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x




