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KARTA PRZEDMIOTU
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu

KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU

Rocznik studiów

2012/13

Wydział

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Kierunek studiów

Filologia

Poziom kształcenia

studia II stopnia

Profil kształcenia

praktyczny

Specjalność

Przedmiot kierunkowy

Osoba odpowiedzialna

dr Andrzej Kurtyka

Osoby prowadzące

dr Andrzej Kurtyka

Semestr

IV

2. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.
Znajomość podstawowych terminów i pojęć z zakresu językoznawstwa.

3. EFEKTY KSZTAŁCENIA I SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ
3.1.
C1
C2
C3

Cele przedmiotu
Nabycie przez słuchaczy umiejętności analizowania i interpretacji dyskursu medialnego na róŜnych
poziomach, w tym językowym i komunikacyjnym.
UwraŜliwienie studentów na kwestie związane z aspektami komunikacyjnymi (zwłaszcza
manipulacyjnymi) przekazów medialnych.
Podniesienie szeroko rozumianej świadomości oraz sprawności językowej uczestników.

3.2. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia kierunkowych i obszarowych
Lp.

EK1
EK2

EK3

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia
dla kierunku dla obszaru

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY
Posiada pogłębioną wiedzę o metodach analizowania tekstów kultuK_W01++
ry z perspektywy krytycznej analizy dyskursu.
Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o budowie i funkcjach sysK_W02+++
temu kultury i mediów z perspektywy krytycznej analizy dyskursu.
Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi prawidłowo interpretować i analizować zjawiska społeczne i K_U10+++

1

H2P_W01
H2P_W02

H2P_U09

K_U14

kulturowe w powiązaniu z tekstami kultury.

H2P_U11
H2P_U14

Posiada umiejętność interpretacji i analizy róŜnych tekstów kultury
w języku polskim i języku angielskim, z wykorzystaniem podstawoK_U01+++
wych ujęć teoretycznych charakterystycznych dla krytycznej analizy
dyskursu.

EK4

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Jest gotowy do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w jego dziedzinie w języku rodzimym i obcym
K_K09+++

EK5

H2P_U01
H2P_U10

H2P_K01,
H2P_K03
H2P_K04

3.3. Formy zajęć dydaktycznych oraz wymiar godzin i punktów ECTS
Studia stacjonarne (ST)
W
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-
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-
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-

L
-
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-
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-

ECTS
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Studia niestacjonarne (NST)
W
18

3.4.

K
-

Metody realizacji zajęć dydaktycznych

Formy zajęć

Wykład, wykład z prezentacją multimedialną

Wykład

3.5.

Metoda realizacji

Treści kształcenia (oddzielnie dla kaŜdej formy zajęć)

WYKŁAD
Lp.

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9

Liczba godz.
ST
NST

Treści kształcenia realizowane w ramach konwersatorium

Wprowadzenie do zagadnień krytycznej analizy dyskursu (KAD): język, społeczeństwo, nauki społeczne
Badania nad językiem i społeczeństwem w ujęciu historycznym
Badania nad językiem i społeczeństwem: przegląd dyscyplin badawczych
KAD: definicje, załoŜenia, zasady
KAD: potencjał badawczy i krytyka
Perspektywy badawcze KAD: Norman Fairclough
Perspektywy badawcze KAD: Ruth Wodak
Perspektywy badawcze KAD: Teun van Dijk
Wybrane aspekty dyskursu medialnego w KAD: presupozycje, implikatury, strategie
perswazyjne, komunikacja niewerbalna
Razem godz.

3.6.
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26

18

Korelacja pomiędzy efektami kształcenia, celami przedmiotu, a treściami kształcenia
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Efekt kształcenia
EK1

Cele przedmiotu
C1

Treści kształcenia
W1-W9

EK2

C1

W1-W9

EK3

C2

W1-W9

EK4

C2, C3

W1-W9

EK5

C2, C3

W1-W9

3.7.

Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów)

Efekt
kształcenia

Metoda oceny

EK1

Pisemny
test końcowy

EK2

Pisemny
test końcowy

EK3

Pisemny
test końcowy

EK4

Pisemny
test końcowy

EK5

Pisemny
test końcowy

3.8.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Efekt
Na ocenę 2
kształcenia student nie potrafi

EK1

EK2

EK3

EK4

Charakterystyka
narzędzia/sytuacji ewaluacji
Test wyboru, zadania zamknięte, zadania otwarte, udzielenie krótkich
odpowiedzi, jedna dłuŜsza wypowiedź będąca analizą i interpretacją
tekstu medialnego
Test wyboru, zadania zamknięte, zadania otwarte, udzielenie krótkich
odpowiedzi, jedna dłuŜsza wypowiedź będąca analizą i interpretacją
tekstu medialnego
Test wyboru, zadania zamknięte, zadania otwarte, udzielenie krótkich
odpowiedzi, jedna dłuŜsza wypowiedź będąca analizą i interpretacją
tekstu medialnego
Test wyboru, zadania zamknięte, zadania otwarte, udzielenie krótkich
odpowiedzi, jedna dłuŜsza wypowiedź będąca analizą i interpretacją
tekstu medialnego
Test wyboru, zadania zamknięte, zadania otwarte, udzielenie krótkich
odpowiedzi, jedna dłuŜsza wypowiedź będąca analizą i interpretacją
tekstu medialnego

Student nie ma pogłębionej wiedzy o odbiorcach kultury i mediów
ani pogłębionej wiedzy
o metodach analizowania tekstów kultury z
perspektywy krytycznej
analizy dyskursu
Student nie ma uporządkowanej ani pogłębionej wiedzy o budowie i funkcjach systemu kultury i mediów z
perspektywy krytycznej
analizy dyskursu
Student nie potrafi
prawidłowo interpretować zjawisk społecznych i kulturowych w
powiązaniu z analizowanymi tekstami kultury
Student nie posiada
umiejętności interpretacji i analizy róŜnych
tekstów kultury w
języku polskim i języku

Na ocenę 3
Na ocenę 4
Na ocenę 5
student potrafi
student potrafi
student potrafi
Student ma jedynie
Student ma dobrą
Student posiada pogłępodstawową wiedzę o
wiedzę o odbiorcach bioną wiedzę o odbiorodbiorcach kultury i
kultury i mediów oraz cach kultury i mediów
mediów oraz podstadobrą wiedzę o meto- oraz pogłębioną wiedzę
wową wiedzę o metodach analizowania o metodach analizowania
dach analizowania
tekstów kultury z per- tekstów kultury z pertekstów kultury z perspektywy krytycznej
spektywy krytycznej
spektywy krytycznej
analizy dyskursu
analizy dyskursu
analizy dyskursu
Student ma jedynie
Student ma uporządkoStudent ma dobrą
podstawową wiedzę o
waną i pogłębioną wiewiedzę o budowie i
budowie i funkcjach
dzę o budowie i funkfunkcjach systemu
systemu kultury i mecjach systemu kultury i
kultury i mediów z
diów z perspektywy
mediów z perspektywy
perspektywy krytycznej
krytycznej analizy
krytycznej analizy dysanalizy dyskursu
dyskursu
kursu
Student potrafi na
Student potrafi na
Student potrafi dogłębdostatecznym poziomie dobrym poziomie inter- nie prawidłowo interpreinterpretować zjawiska
pretować zjawiska
tować i analizować zjaspołeczne i kulturowe społeczne i kulturowe wiska społeczne i kultuw powiązaniu z anali- w powiązaniu z analirowe w powiązaniu z
zowanymi tekstami
zowanymi tekstami
analizowanymi tekstami
kultury
kultury
kultury
Student posiada na
Student posiada bardzo
Student posiada na
dostatecznym poziomie dobrym poziomie umie- duŜą umiejętność interumiejętność interpreta- jętność interpretacji i pretacji i analizy róŜnych
cji i analizy róŜnych analizy róŜnych tekstów tekstów kultury w języku
tekstów kultury w
kultury w języku pol- polskim i języku angiel3

angielskim, z wykorzystaniem podstawowych
ujęć teoretycznych
charakterystycznych
dla krytycznej analizy
dyskursu

EK5

3.9.

Student nie jest gotowy do porozumiewania się z osobami
będącymi i niebędącymi specjalistami w
jego dziedzinie w
języku rodzimym i
obcym

języku polskim i języku skim i języku angielangielskim, z wykorzy- skim, z wykorzystaniem
staniem podstawowych podstawowych ujęć
ujęć teoretycznych
teoretycznych charakcharakterystycznych terystycznych dla krydla krytycznej analizy tycznej analizy dyskurdyskursu
su
Student jest gotowy w
Student potrafi skuminimalnym stopniu
tecznie porozumiewać
do porozumiewania
się z osobami będąsię z osobami będącymi i niebędącymi
cymi i niebędącymi
specjalistami w jego
specjalistami w jego
dziedzinie w języku
dziedzinie w języku
rodzimym i obcym
rodzimym i obcym

skim, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć
teoretycznych charakterystycznych dla krytycznej analizy dyskursu

Student wykazuje duŜe
umiejętności w zakresie
porozumiewania się z
osobami będącymi i
niebędącymi specjalistami w jego dziedzinie
w języku rodzimym i
obcym
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4. NAKŁAD PRACY STUDENTA - BILANS PUNKTÓW ECTS
ObciąŜenie studenta
studia ST
studia NST
26
18
10
20
6
14
42
52
3 ECTS
3 ECTS
26
18
1 ECTS
1 ECTS

Rodzaje aktywności
Udział w W/K
Samodzielne studiowanie tematyki W/K
Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia W/K
Sumaryczne obciąŜenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
ObciąŜenie studenta związane z zajęciami praktycznymi
ObciąŜenie studenta na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
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