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Cele przedmiotu 

C1 – Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu komunikacji i kultury języka.  

C2 – Poznanie i zrozumienie różnorodnych procesów językowych zachodzących 

w polszczyźnie.  

C3 – Kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się polszczyzną i redagowania 

tekstów zróżnicowanych stylistycznie, a także wskazanie na kulturotwórczą rolę języka. 

 

Wymagania wstępne 

W1 – Student powinien posiadać podstawową wiedzę o języku z zakresu gramatyki, ortografii 

i interpunkcji polskiej.  

W2 – Podstawy edukacji językowej, pedagogiki kultury, kultury języka polskiego. 

 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 

WIEDZA 

K_W01 zna podstawową terminologię pojęć komunikacji i kultury języka polskiego, rozumie 

jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. 

K_W73 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego 

i społecznego, z komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, dostrzega ich prawidłowości 

i przyczyny zakłóceń. 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać 

języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu 

różnych kanałów i technik komunikacyjnych. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. 

 

Metody dydaktyczne 

dyskusja, prezentacje multimedialne i nagrania audio, aktywizacja grupy, quizy językowe 

 

Treści programowe przedmiotu 

Model komunikacji językowej. Funkcje tekstów językowych. Komunikacja werbalna 

i niewerbalna. Skuteczne komunikowanie się, aktywne słuchanie i cechy dobrego słuchacza. 

Zakłócenia komunikacyjne. Manipulacja w komunikacji. Norma i zwyczaj językowy,  błąd 

i poprawność językowa. Język jako wartość kulturowa i podstawa tożsamości narodowej 

(archaizmy, regionalizmy, gwara, żargon). Język w kulturze i edukacji. „O pedagogice 

językowej” – refleksje ekspertów i mistrzów mowy polskiej. Jak używać języka stosownie do 

sytuacji? – językowy savoir-vivre. Akademicki savoir-vivre – poradnik, typowe błędy. 

Współczesny język: wyrazy obce, modne, chwasty językowe, zapożyczenia i tabu językowe. 

Język literacki a język czatu i dialogu internetowego, język polityki, dziennikarstwa 
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sportowego itp. Sztuka komunikacji i wystąpień publicznych. Dialog – dyskusja – debata – 

argumentacja. Stylistyka praktyczna – kultura wypowiedzi w życiu codziennym. 

 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

Ocena niedostateczna 

(W) – student nie zna podstawowej terminologii pojęć komunikacji i kultury języka polskiego 

i nie rozumie jej źródeł oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin. Nie posiada 

elementarnej wiedzy dotyczącej procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, 

nie dostrzega ich prawidłowości i przyczyn zakłóceń. 

(U) – nie posiada elementarnych umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, nie 

potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny 

przy prostych kanałów i technik komunikacyjnych. 

(K) – nie uczestniczy w zajęciach lub jest biernym uczestnikiem, nie potrafi dokonać 

samooceny własnych kompetencji. 
 

Ocena dostateczna 

(W) – student zna podstawową terminologię z zakresu komunikacji i kultury języka 

polskiego, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania 

interpersonalnego i społecznego, z komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, dostrzega 

ich prawidłowości i przyczyny zakłóceń. 

(U) – ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać 

języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu 

różnych kanałów i technik komunikacyjnych. 

(K) – student uczestniczy w zajęciach, ale niezbyt aktywnie włącza do zadań. Student 

dokonuje częściowej samooceny własnych kompetencji. 
 

Ocena dobra 

(W) – student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu komunikacji i kultury języka 

polskiego, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych. Pogłębia wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego 

i społecznego, dostrzega ich prawidłowości i przyczyny zakłóceń. 

(U) – w praktyce sprawnie stosuje umiejętności z zakresu komunikacji i kultury języka, 

potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny 

przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych. 

(K) – wykazuje dbałość o poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji 

i doskonali umiejętności językowe 
 

Ocena bardzo dobra 

(W) – student zna, definiuje oraz refleksyjnie i krytycznie wyjaśnia terminologię z zakresu 

komunikacji i kultury języka polskiego, w pełni rozumie jej źródła oraz zastosowanie 

w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. Posiada pełną i uporządkowaną wiedzę 

dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, z komunikowaniem 

werbalnym i niewerbalnym, dostrzega prawidłowości i przyczyny zakłóceń w komunikacji 

(U) – potrafi sprawnie i refleksyjnie stosować rozwinięte umiejętności w zakre.sie 

komunikacji interpersonalnej, potrafi świadomie używać języka specjalistycznego 

i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych. 

(K) – student bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje dodatkowe prace, 

przejawia wysoką motywację do podejmowania działań, wykazuje dbałość o poprawność 
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wypowiedzi, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, dokonuje samooceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław 

1987. 

Bralczyk J., Język na sprzedaż, Warszawa 1995. 

Język i wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor 

Kazimiery Krakowiak, red. E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, Lublin 2016, 

[tu: wybrany artykuł z części II, Język w kulturze i edukacji] 

Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Warszawa 1990. [tu: wybrany artykuł] 

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, wyd. 5, Lublin 2014 [tu: wybrany artykuł] 

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2013. 

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa 2014. 

Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku, Rzeszów 2001. 

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000. 

Leathers Dale G., Komunikacja niewerbalna: zasady i zastosowania, przekł. M. Trzcińska, 

red. nauk. Z. Nęcki, Warszawa 2009. 

 

Literatura uzupełniająca: 

Zgółkowie H. i T., Językowy savoir-vivre, Poznań 1992. 

Bąba S., Walczak B., Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny, Warszawa-Poznań 

1992. 

Leszczyński Z., Szkice o tabu językowym, Lublin 1988.  

Kamińska-Szmaj I., Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 

1918–2000, Wrocław 2007. 

Borowska B., Związki frazeologiczne – wielkie bogactwo języka, „Oświata Radomska 

Biuletyn Informacyjny” 1999, nr 10, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, s. 16-

17. 

Ponadto słowniki, leksykony, np. 

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1991. 

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1988. 

Wielki słownik ortograficzny języka polskiego, red. A. Markowski, Warszawa 1999. 

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, 

Warszawa 2003. 

Sobol E., Drabik L., Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2007. 

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1978; t. 2, Warszawa 1979; t. III, 

Warszawa 1981. 

Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa 1991. 

Lubaś W., Urbańczyk S., Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Warszawa 1990. 

Bąba S., Liberek J., Dziamski G., Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego, 

Warszawa 1995. 

Broniarek W., Gdy Ci słowa zabraknie: słownik synonimów, Brwinów 2010. 

Kasperczak M., Nowy słownik gwary uczniowskiej, Wrocław 2004. 

Bańko M., Krajewska M., Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995. 
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