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Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 22 wykład 25 ZO

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JOLANTA IGNATOWICZ-SKOWROŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat kulturowych uwarunkowań języka poprzez analizę
zjawisk związanych z rekonstrukcją językowego obrazu świata.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu nauki o języku i nauki o kulturze na poziomie szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna i rozumie zagadnienia związane z
kulturowymi uwarunkowaniami języka

K_W01
K_W03
K_W07

1 EP1

umiejętności

wykorzystuje wiedzę o języku i jego uwarunkowaniach
kulturowych do analizy tekstów

K_U01
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U10
K_U11

1 EP2

czyta ze zrozumieniem teksty naukowe i formułuje na ich
podstawie własne opinie, dobierając merytoryczne
argumenty

K_U01
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
K_U10
K_U11

2 EP3

kompetencje społeczne
docenia rolę tradycji i kultury w życiu współczesnego
społeczeństwa

K_K03
K_K041 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kulturowe konteksty języka

Forma zajęć: wykład

21. 1. Jak opisywać językowy obraz świata - zagadnienia wprowadzające 2

22. 2. Podstawy językowego obrazu świata - definiowanie i definicje w słownikach językowych 2

23. 3. Definicji kognitywna 2
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24. 4, Hiperonim w definicji kogintywnej 2

25. 5. Punkt widzenia, perspektywa w językowym obrazie świata 2

66. 6. Profilowanie 2

27. 7. Stereotypy i prototypy 2

78. 8. Perspektywy porównawcze w językowym obrazie świata 2

wykład z elementami prezentacjiMetody kształcenia

Jerzy Bartmiński (2012): Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo UMCS, LublinLiteratura podstawowa

Czerwona seria lubelska :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie prezentacji na wskazany przez prowadzącego temat.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest równa ocenie z prezentacji.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 kulturowe konteksty języka Nieobliczana

2 kulturowe konteksty języka [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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