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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Polszczyzna w mediach (konwersatorium)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Polish language in the media (seminar)
Kierunek studiów filologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) licencjackie, III rok
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina językoznawstwo
Język wykładowy język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Cecylia Galilej

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 2
konwersatorium 30 V
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Zaliczone przedmioty językoznawcze z I i II roku studiów licencjackich

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C_1  -  student  nabywa  wiedzę  na  temat  wybranych  zagadnień  z  zakresu  języka  współczesnych
mediów.  Problematyka  zajęć  koncentruje  się  wokół  głównych  zjawisk  i  tendencji  językowych
charakterystycznych dla języka mediów, przejawiających się na poziomie wszystkich podsystemów
językowych, a także w warstwie stylistycznej, pragmatycznej, perswazyjnej i aksjologicznej.

C_2 – student umie zanalizować tekst  dziennikarski  pod względem językowym (struktura,  środki
językowo-stylistyczne, funkcje,  gatunek).  Zajęcia rozwijają  umiejętności  badawcze pod względem
merytorycznym  i  warsztatowym,  pomagają  utrwalić  terminologię  z  zakresu  językoznawstwa  i
dziennikarstwa. 
C_3  – student ma większą świadomość rangi mediów we współczesnym świecie.   Zauważa ich duży
wpływ na społeczeństwo i na współczesną polszczyznę. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Student  zna  główne  czynniki  zewnątrzjęzykowe  (kulturowe,

społeczno-polityczne,  historyczne  itp.)  mające  wpływ  na
kształtowanie  się  polszczyzny  w  różnych  jej  odmianach.  Ma
wiedzę w zakresie całościowej (wielopłaszczyznowej) struktury
języka, jest świadomy różnorodności podsystemów językowych
oraz ich współzależności.

K_W14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student  ma  kompetencje  do  odbioru  różnych  przekazów

kulturowych.  Umie  zanalizować  tekst  z  zastosowaniem
odpowiedniej  terminologii  (językoznawczej  i
literaturoznawczej).  Potrafi  także  odczytać  i  zinterpretować
inne wytwory kultury (dzieło plastyczne, film, utwór muzyczny)
w  różnych  kontekstach  komunikacyjnych,  stosując  ogólną
terminologię w danym zakresie.

K_K02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Celem  zajęć  jest  przegląd  zjawisk  we  współczesnej  polszczyźnie  medialnej,  tj.  podstawowych
rodzajów  i  gatunków  dziennikarskich  (informacyjnych,  publicystycznych,  pogranicznych)  oraz
typowych zjawisk językowych. Przedmiotem zajęć są następujące zagadnienia: cechy gramatyczne,
leksykalne i stylistyczne we współczesnej polszczyźnie medialnej, elementy języka potocznego, moda
językowa w mediach, zapożyczenia leksykalne, błędy językowe, pisownia (ortografia, interpunkcja) w
Internecie,  eklektyzm  tekstów  medialnych,  ikonizacja  pisma  za  pomocą  narzucania  obrazów  i
dźwięków  kosztem  tekstu  werbalnego,  familiarność  języka  mediów,  wulgaryzacja,  agresja,
manipulacja  w języku  mediów,  kultura  słowa i  etyka  w mediach,  funkcje  języka  mediów (m.in.
perswazyjna, aksjologiczna, informacyjna).

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Elementy wykładu, praca z 

tekstem,  samodzielne 
ćwiczenia utrwalające

praca pisemna, dyskusja, 
praca w grupach

praca pisemna, wydruk 
referatu, protokół / karta 
zaliczeniowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Praca w grupach, 

praca pod kierunkiem
Dyskusja, praca w grupach, 
praca pod kierunkiem, 
prezentacja,
wygłoszenie referatu / 

Plik z prezentacją,
wydruk referatu lub 
innego tekstu
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innego tekstu

VI. Kryteria oceny, wagi…

Na 100% oceny składają się następujące elementy: 

50% - obecność studenta na zajęciach

50% - aktywność studenta na zajęciach (dyskusja / referat / prezentacja)
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
Bralczyk  J.,  Mosiołek-Kłosińska  K.,  Język  w  mediach  masowych,  Warszawa  2000;  Bortnowski  S.,
Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999; Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005;
Kita M., Loewe I., Język w mediach, Katowice 2014; Majkowska G., Satkiewicz H., Język w mediach
[w] Pisarek W.,  Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci,  Kraków 1999;
Pisarek W., Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków 1999; Pisarek
W.,  Nowa retoryka  dziennikarska,  Kraków  2002;  Milewska  H.,  Sztuka  porozumiewania  się.  Rola
mediów, Warszawa 2008; Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie.
Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006; Wojtak Maria, Gatunki prasowe, Lublin 2004; Wojtak M.,
Analiza gatunków prasowych, Lublin 2008.

Literatura uzupełniająca
Bauer  Z.,  Chudziński  E.  (red.),  Dziennikarstwo  i  świat  mediów,  Kraków  2000;  Bralczyk  J.  (red.),
Zmiany w publicznych zwyczajach językowych,  Warszawa 2001;  Mosiołek-Kłosińska K.,  Językowe
cechy politycznego „dyskursu zamkniętego" [w:] Sztuka perswazji.  Socjologiczne, psychologiczne i
lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, red. R. Garpiel, K. Leszczyńska, Kraków 2004.


