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1 22 wykład 25 ZO

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. EWA PAJEWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie sposobów i strategii komunikowania sie w dyskursie medialnym na tematy
polityczne.

Wymagania wstępne:
Student zna podstawowe zasady komunikowania się w społeczeństwie. Posiada podstawowa wiedzę z zakresu
językoznawstwa i nauk społecznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie zasady funkcjonowania strategii
komunikacyjnych dyskursu medialnego i politycznego. K_W01

K_W04
K_W05

1 EP1

umiejętności
Student zna i potrafi zastosować odpowiednie strategie
komunikacyjne w praktyce życia publicznego.

K_U03
K_U04
K_U07

1 EP2

kompetencje społeczne
Student jest gotów do krytycznej analizy tekstów
politycznych udostępnianych za pomocą mediów.

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04

1 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: polityka w dyskursie medialnym

Forma zajęć: wykład

21. Systemy polityczne na świecie. Polityka w mediach tradycyjnych. 2

42. Dyskurs medialny a dyskurs polityczny. Czwarte imperium. 2

43. Strategie komunikacyjne i językowe w dyskursie medialnym i politycznym. 2

44. Perswazja, manipulacja, propaganda i agitacja polityczna w mediach 2

45. Epoka post prawdy 2

46. Polityka w nowych mediach 2

3
7. Gatunki wypowiedzi polityków a media. Perspektywy dyskursu politycznego w mediach. Język
polityków a mowa nienawiści i hejt. 2

Wykład prowadzącego.Metody kształcenia
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Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie 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

końcowa ocena jest oceną pracy pisemnej

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 polityka w dyskursie medialnym Ważona

2 polityka w dyskursie medialnym [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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