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1 22 wykład 25 ZO

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. EWA PAJEWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów ze strategiami komunikacyjnymi stosowanymi w celu dyskredytacji przeciwnika na podstawie
wybranymi zjawisk z zakresu nauki o komunikowaniu, językoznawstwa, socjologii języka, literaturoznawstwa i
kulturoznawstwa.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych modeli aktów komunikowania oraz funkcji języka i wypowiedzi.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

gruntownie i wszechstronnie charakteryzuje obszary
wiedzy filologicznej, uwzględniając ich specyfikę
przedmiotowa, metodologiczna i zawodowa oraz zna i
rozumie wiadomości interdyscyplinarne i korzysta z nich
w różnorodnych dziedzinach nauki, w tym przy
zdobywaniu wiedzy o języku

K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W08

1 EP1

umiejętności
potrafi wykorzystywać wiedzę i umiejętności badawcze
do rozwiązywania problemów w komunikowaniu się z
otoczeniem

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U08

1 EP2

kompetencje społeczne

jest gotów do ustawicznego uczenia się i
wykorzystywania wiedzy z różnych obszarów nauki;
mając świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności
doskonali je i wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04

1 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: mowa nienawiści

Forma zajęć: wykład

21. Definicja mowy nienawiści. Regulacje prawne. Konteksty społeczno-polityczne mowy nienawiści 2

62. Definicja mowy nienawiści. Regulacje prawne. Konteksty społeczno-polityczne mowy nienawiści 2

23. Epoka postprawdy 2

44. Mowa nienawiści a hejt. Świat sieci. 2
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45. Strategie komunikacyjne dyskredytowania przeciwnika. 2

46. Językowe sposoby wyrażania mowy nienawiści w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych. 2

2
7. Mowa nienawiści we współczesnym dyskursie medialnym, politycznym i publicznym. Mowa nienawiści
w walce o władze. 2

1
8. Podsumowanie wykładu. Tendencje i zagrożenia wynikające z rozpowszechniania się mowy
nienawiści. 2

wykład prowadzącegoMetody kształcenia
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Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

ocena pracy pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa jest ocena z pracy pisemnej

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 mowa nienawiści Ważona

2 mowa nienawiści [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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