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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Komunikacja językowa 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Language communication 

Kierunek studiów  humanistyka cyfrowa 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia, magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina językoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Anna Majewska-Wójcik 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 
 
                 2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty 30 I 

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy nt. różnych aspektów komunikacji językowej,  
      rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych studentów oraz uświadomienie im wagi rozwoju  
      kompetencji komunikacyjnej na potrzeby przyszłej pracy zawodowej i funkcjonowania w 
      różnego typu układach społeczno-komunikacyjnych. 
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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 czynniki wpływające na poprawność i skuteczność 
komunikacji językowej. Posiada wiedzę dotyczącą zasad 
ortoepicznych, systemowych, stylistycznych i pragmatycznych 
będących podstawą dobrej komunikacji językowej. 
 

K_W02 

W_02 Student ma wiedzę na temat podstawowych aspektów  
dotyczących komunikacji międzykulturowej 
międzypokoleniowej i międzypłciowej. 

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi rozpoznać intencję i strategię komunikacyjną 
nadawcy. Potrafi jako nadawca dostosować komunikację do 
różnych czynników pragmatycznych, w tym kulturowych. 

K_U01 

U_02 Student umie wykorzystać instrumentarium z zakresu 
komunikacji językowej i krytycznie przeanalizować lub 
samodzielnie tworzyć teksty (komunikaty językowe) 
zróżnicowane pod względem gatunkowym, stylistycznym, 
pragmatycznym. 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student potrafi konstruktywnie dyskutować nt. komunikacji 
językowej (własnej i innych ludzi), potrafi oceniać różne 
aspekty komunikacji językowej, potrafi wykorzystać posiadane 
kompetencje językowe i ogólne w komunikacji z innymi 
użytkownikami języka. 

K_K01 

K_02 Student ma kompetencje do samodzielnego skutecznego i 
poprawnego językowo i pragmatycznie komunikowania się z 
innymi. Potrafi zastosować / wykorzystać komunikację 
językową w życiu społecznym. 

K_K02 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji językowej. Modele komunikacji 
2. Sprawność komunikacyjna i czynniki ją warunkujące (językowe: systemowe i stylistyczne; 

pragmatyczne: społeczne i sytuacyjne; kulturowe: wiedza o świecie)  
3. Komunikacja pozawerbalna: mimika, gestykulacja, język ciała. Sekrety kodu proksemicznego 
4. Grzeczność językowa. Językowy savoir-vivre. Elementy dyplomacji 
5. Układ ról społecznych a komunikacja językowa 
6. Strategie komunikacyjne. Intencjonalność komunikacji 
7. Perswazja. Manipulacja. Argumentacja 
8. Akty mowy w komunikacji. Ich skuteczność 
9. Komunikacja strategiczna v. strategia komunikacyjna 
10. Agresja językowa. Cyberprzemoc językowa. Mowa nienawiści 
11. Bariery w komunikacji. Zakłócenia komunikacji językowej i sposoby ich pokonywania 
12. Komunikacja międzykulturowa i międzypokoleniowa 
13. Komunikacja językowa w nowych mediach 
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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 metoda metaplanu obserwacja raport z obserwacji 

W_02 dyskusja obserwacja raport z obserwacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 gra dydaktyczna sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

karta oceny 

U_02 ćwiczenia praktyczne sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja obserwacja raport z obserwacji 

K_02 praca w grupach w 
różnych rolach 

sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

karta oceny 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

30 % – obecność i aktywność studenta na zajęciach 

30 % – bieżące przygotowanie studenta do zajęć (prace zlecone do domu, ocenione co najmniej na 

ocenę pozytywną) 

40 % – praca zaliczeniowa (oceniona co najmniej na ocenę pozytywną) 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30  godzin 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 godzin 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Awdiejew A., Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków 2004. 
Bartmiński J, Majer-Baranowska U. (red.), Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, 
Lublin 2005. 
Grzenia J., Komunikacja językowa w internecie, Warszawa 2006. 
Krzyżanowski P., Nowak P. (red.), Manipulacja w języku, Lublin 2004. 
Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007. 
Pisarek W. ,Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008. 
Piskorska A., Po co rozmawiamy? O funkcjach komunikacji w ujęciu teorii relewancji, Język a 
komunikacja 38, Kraków 2016. 
Peisert M., Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław 2004. 
Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, 
Kraków 2005. 
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Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2009. 
 

Literatura uzupełniająca 

Agresja i życzliwość w zachowaniach komunikacyjnych, [w:] Język a Kultura, t. 17, Życzliwość i 
agresja w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, Wrocław 2005. 
Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006. 
Grabias S., Język w zachowanich społecznych, Lublin 2003. 
Karsznicki K., Sztuka dyplomacji i komunikacji w świecie wielokulturowym, Warszawa 2017. 
Kuspys P., Savoir-vivre : sztuka dyplomacji i dobrego tonu, Poznań 2012. 
McKay M., Davis M., Fanning P, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2007. 

 

 


