
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

KARTA PRZEDMIOTU: 

Teoria komunikacji językowej (konwersatorium) 

 

CEL PRZEDMIOTU 

WIEDZA 

C1W Poznanie elementarnej terminologii używanej w naukach humanistycznych ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień dotyczących komunikacji i dyskursu 

C2W Poznanie interdyscyplinarnego, wieloaspektowego i zintegrowanego obrazu komunikacji 

międzyludzkiej 

C3W Zdobycie i uporządkowanie wiedzy, obejmującej terminologię, teorie i metodologię z zakresu 

komunikacji 

C4W Zdobycie i uporządkowanie wiedzy z szeroko pojętej komunikacji 

C5W Zdobycie podstawowej wiedzy o powiązaniach różnych dziedzin w ramach teorii komunikacji 

C6W Poznanie i zrozumienie podstawowych metod analizy i interpretacji tekstów i wypowiedzi 

UMIEJĘTNOŚCI 

C1U Zdobycie umiejętności krytycznej analizy wypowiedzi  

C2U Umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy  

C3U Umiejętność posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi 

dla teorii komunikacji 

C4U Umiejętność rozpoznania różnych rodzajów wytworów kultury  

C5U Umiejętność porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych w języku polskim i języku obcym 

C6U umiejętność dyskutowania na temat różnych aspektów komunikacji oraz świadomego 

operowania językiem w różnych sytuacjach społecznych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

C1K Umiejętność współdziałania i pracy w grupie 

C2K Umiejętność odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji określonego przez 

siebie lub innych zadania 

C3K Prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie problemów związanych z komunikacją 

międzyludzką 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. podstawowa wiedza językoznawcza  

2. dobra znajomość języka angielskiego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

EK1W student zna elementarną terminologię używaną w naukach humanistycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem teorii komunikacji i analizy dyskursu 

EK2 W ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu 

teorii komunikacji 

EK3W ma podstawową wiedzą na temat różnych dyscyplin zajmujących się szeroko pojętą 

komunikacją międzyludzką, zna ich zakres zainteresowań, przedstawicieli, podstawowe założenia i 

teorie  

EK4W ma podstawową wiedzę o powiązaniach różnych dyscyplin naukowych w ramach teorii 

komunikacji; jest świadomy znaczenia różnych obszarów językoznawstwa w badaniach nad 

komunikacją  



EK5W ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w 

badaniach nad komunikacją międzyludzką i zaburzeniami zdolności komunikacji m.in. u osób z 

afazją, uszkodzeniem słuchu, wzroku oraz schizofrenią 

EK6W zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury 

EK7W zna podstawowe narzędzia badawcze i metody analizy właściwe dla wybranych dyscyplin w 

ramach teorii komunikacji 

EK8W zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół 

badawczych w ramach teorii komunikacji 

EK9W ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i zmienności stosownie do 

kontekstu wypowiedzi i intencji osoby mówiącej oraz od świadomości i oczekiwań odbiorcy 

EK10W rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych 

myśli i poglądów 

UMIEJĘTNOŚCI 

EK1U potrafi analizować, interpretować, oceniać i selekcjonować artykuły naukowe dotyczące 

różnych aspektów komunikacji międzyludzkiej  

EK2U umie samodzielnie zdobywać wiedzę, wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje na 

podany temat z uwzględnieniem wskazówek prowadzącego oraz ustnie zaprezentować je w języku 

obcym 

EK3U potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy 

EK4U potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla 

teorii komunikacji i dyscyplin z nią powiązanych 

EK5U potrafi rozpoznać różne rodzaje wypowiedzi i je zanalizować, przedstawić możliwe 

interpretacje i znaczenia w oparciu o kontekst językowy i pozajęzykowy 

EK6U potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim na 

wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

EK1K potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role  

EK2K potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych 

zadania  

EK3K rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych niezbędną w studiach 

filologicznych i po ich ukończeniu, jest świadomy ich wagi w efektywnej komunikacji i wyrażaniu 

swoich intencji w odpowiedni sposób 

EK4K w pełni korzysta z wytworów kultury wyszukując przykłady różnych rodzajów wypowiedzi i 

zjawisk językowych; korzysta z materiałów pochodzących z radia, telewizji, prasy i Internetu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – Konwersatorium (K) 
Liczba 

godzin 

Semestr zimowy  

K1. K2. Wstęp: komunikacja, akt komunikacji, elementy komunikacji, formy 

komunikacji, główne modele komunikacji.  
4 

K3. Teoria komunikacji: założenia, cele, zakres zainteresowań. 2 

K4. K5. Teorie dot. genezy języka. Podstawowe zagadnienia i stan badań nad 

biolinwistyką. 
4 

K6. Język ludzi a język zwierząt (procesy poznawcze, możliwości i ograniczenia). 2 

K7. Historia języka i zmiany językowe (analiza porównawcza wybranych aspektów 

języka niderlandzkiego, angielskiego i niemieckiego). 
2 

K8.K9. Akwizycja języka ojczystego i obcego (podstawowe zagadnienia, podejścia i 

teorie itd.). 
4 

K10.-K14. Podstawowe zagadnienia z zakresu psycholingwistyki, neurolingwistyki, 

sociolingwistyki i językoznawstwa kognitywnego i ich udział w badaniach nad teorią 

komunikacji. 

10 

K15. Kolokwium (2/semestr) 2 



Semestr letni  

K1. Teoria komunikacji a filozofia języka. 2 

K2. Wstęp do semiotyki. 2 

K3. K4. Podstawowe zagadnienia z zakresu pragmatyki (inferencyjna teoria Grice’a, 

teoria aktów mowy, teoria relewancji) 
2 

K5. Komunikacja werbalna i pozawerbalna.  2 

K6. Rodzaje komunikacji: ekspresywna, impresywna, fatyczna. Typy komunikatów. 2 

K7. Wpływ kontekstu na interpretację. Udział wiedzy ogólnej, percepcji i warstwy 

językowej w akcie komunikacji. 
2 

K8. Spójność komunikatu. 2 

K9. Elementy teorii umysłu. 2 

K10. Interpretacyjne użycie języka w procesie komunikacji (metafora i inne figury 

stylistyczne w procesie komunikacji). 
2 

K11. Język pisany a język mówiony. Różnice między tekstem a wypowiedzią ustną. 2 

K12. Manipulacja a perswazja w komunikacji. 2 

K13. Podstawy analizy dyskursu.  2 

K14. Warunki udanej komunikacji. Problematyczna komunikacja – przyczyny 

nieporozumień językowych. Afazja i inne ograniczenia w komunikowaniu się.  
2 

K15. Kolokwium (2/semestr) 2 

Suma godzin 60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Podręczniki, monografie, artykuły naukowe 

Materiały multimedialne (fragmenty filmów, prezentacje) 

SPOSOBY OCENY  

F1 Referaty 

P1 Obecność na zajęciach 

P2 Zaliczenie w formie kolokwium 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 

Przygotowanie do zajęć 60 

SUMA 200 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
4 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Yule, G. (2010) The Study of Language: 4th edition. CUP: Cambridge. 

2. Mortensen, D. (2007) Communication theory. New Jersey: Transation Publishers. 

3.Littlejohn, S. And Foss, K. (2008) Theories of human communication. Belmont: Thomson 

Wordworth.  

4. Chandler, D. (2009) Semiotics: the basis. Routledge: London. 

5. Levinson, S. (1983) Pragmatics. CUP: Cambridge. 

6. Horn, L. and G. Ward (2006) The Handbook of pragmatics. Blackwell: London 

 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

dr Jolanta Sak-Wernicka, jolqua@op.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

Po ukończeniu uczestnictwa w zajęciach student : 



 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

WIEDZA 
E

fe
k

t 
W

ie
d

za
 

Nie zna elementarnej 

terminologii 

używanej w naukach 

humanistycznych, 

zwłaszcza tej 

odnoszącej się do 

teorii komunikacji. 

Nie ma 

uporządkowanej 

wiedzy ogólnej, 

obejmującej 

dyscypliny, podejścia, 

teorie i metodologię z 

zakresu teorii 

komunikacji. Nie zna 

i nie rozumie 

podstawowych metod 

analizy i interpretacji 

wytworów 

kulturowych.  

Zna elementarną 

terminologię używaną 

w naukach 

humanistycznych, z 

uwzględnieniem tej 

teorii komunikacji. 

Ma podstawową 

wiedzę nt. wybranych 

aspektów języka oraz 

dziedzin językowych 

w ramach teorii 

komunikacji. 

Zna elementarną 

terminologię 

używaną w 

naukach 

humanistycznych, z 

uwzględnieniem 

szeroko rozumianej 

teorii komunikacji. 

Rozumie 

interdyscyplinarny 

charakter teorii 

komunikacji i zna 

jej powiązania z 

innymi 

dyscyplinami w 

stopniu dobrym. 

Ma wiedzę nt. 

różnych aspektów 

języka i 

komunikacji.  

Zna elementarną 

terminologię 

używaną w 

naukach 

humanistycznych, z 

uwzględnieniem 

szeroko rozumianej 

teorii komunikacji. 

Dobrze rozumie 

interdyscyplinarny 

charakter teorii 

komunikacji i zna 

jej powiązania z 

innymi 

dyscyplinami w 

stopniu bardzo 

dobrym. Ma wiedzę 

nt. wielu różnych 

aspektów języka i 

komunikacji.  

E
fe

k
t 

U
m

ie
ję

tn
o
śc

i 

Nie potrafi 

samodzielnie 

selekcjonować, 

analizować i oceniać 

teksty źródłowe. Nie 

potrafi posługiwać się 

podstawowymi 

ujęciami 

teoretycznymi i 

pojęciami 

właściwymi dla teorii 

komunikacji. 

Potrafi (z niewielką 

pomocą 

prowadzącego) 

selekcjonować, 

analizować i oceniać 

teksty źródłowe. 

Potrafi posługiwać się 

podstawowymi 

ujęciami 

teoretycznymi i 

pojęciami 

właściwymi dla teorii 

komunikacji.  

Potrafi 

samodzielnie 

przeprowadzić 

analizę tekstu. 

Skutecznie 

selekcjonuje 

materiał i formułuje 

własne 

przemyślenia. 

Potrafi posługiwać 

się podstawowymi 

ujęciami 

teoretycznymi i 

pojęciami 

właściwymi dla 

teorii komunikacji. 

Potrafi w pełni 

samodzielnie 

przeprowadzić 

szczegółową 

analizę tekstu. 

Skutecznie 

selekcjonuje 

materiał i formułuje 

własne 

przemyślenia, 

wspierając się 

wynikami badań 

oraz ujęciami 

teoretycznymi 

z innych źródeł. 

E
fe

k
t 

K
o

m
p
et

en
cj

e 

Nie uczestniczy w 

zajęciach. Nie 

wykazuje 

zainteresowania 

tematem.  

Uczestniczy w 

zajęciach, lecz nie 

bierze w nich 

czynnego udziału.  

Czynnie 

uczestniczy w 

zajęciach i 

wykazuje 

zainteresowanie 

tematem.  

Czynnie 

uczestniczy w 

zajęciach i 

wykazuje duże 

zainteresowanie 

tematem. Chętnie 

uczestniczy w 

dyskusja 

panelowych. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

 

Konsultacje: czwartek 15:00 - 15:45, piątek 12:30 - 13:15 

 

 


