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Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy z zakresu współczesnych polskich teorii genologicznych

i pragmatycznych, z koncentracją na zagadnieniach odmienności tradycji

komunikacyjnych w dwóch odrębnych wspólnot etniczno-kulturowych. Słuchacz przeprowadza analizy funkcjonalnych, socjalnych i estetycznych wyznaczników zachowań
językowych wraz z ich kulturowymi odniesieniami, analizuje wzory językowych zachowań i określa rolę autorytetu w ich upowszechnianiu. Porównuje realizacje tekstowe w
różnych językach i wspólnotach pod kątem ich celowości oraz intencjonalności i dokonuje rejestru ekwiwalencji oraz istotnych różnic w tworzeniu, interpretacji i przekładzie
komunikatów. W efekcie pogłębia umiejętności w zakresie rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych z różnych dziedzin życia. Tworzy siatkę pojęć genologicznych
osadzoną w specyfice komunikacji we wspólnocie kulturowej Europy. Zapoznaje się z wybranymi aspektami kultury, krytyki i recepcji przekładu.

Wymagania wstępne
kompetencja komunikacyjna w dwóch językach równocześnie: rodzimym i obcym

Zakres tematyczny
Podstawą konwersatoriów są analizy tekstów i własne próby ich tworzenia, przy czym tematyka poszczególnych prób pisarskich wiąże się z poznawanymi zagadnieniami
teoretycznymi.
1. Założenia i cele przedmiotu. Podstawowe pojęcia i terminy: tekst, gatunek, rodzaj, akt komunikacyjny, układ komunikacyjny, język, styl.
2. Miejsce pragmatyki, genologii i translatoryki wśród innych nauk humanistycznych.
3. Akt komunikacyjny w ujęciu autorów teorii aktów mowy i jej kontynuatorów. Funkcjonalnostylistyczne podłoże polskiej myśli pragmalingwistycznej i genologicznej.
4. Przekształcenia gatunkowe i historyczne wybranych wzorów zachowań komunikatywnych.
5. Błędy w komunikacji językowej, w tym i w przekładzie, oraz problem nieprzekładalności.
6. Grzeczność językowa i dystans kulturowy w komunikacji.
7. Uwarunkowanie komunikacji czasem i przestrzenią (geograficzne i ekonomiczne czynniki wpływające na kształt i zmiany wspólnot komunikatywnych).
8. Specyfika komunikacji w sytuacjach prawnych i urzędowych.
9. Specyfika komunikacji w ramach dyskursu naukowego.
10. Specyfika komunikacji we wspólnotach religijnych.
11. Porozmawiajmy o rozmowie. Pragmatyczne uwarunkowania komunikacji potocznej mówionej.
12. Wybrane aspekty komunikacji w mediach.
13. Użycie języka jako gra i zabawa.
14. Estetyka słowa – użycia artystyczne a potoczne, stylizacja wypowiedzi.
15. Tłumacz jako pośrednik między kulturami.

Metody kształcenia
polimetody (m.in. wykład, haureza, referat, odczyt, analiza i interpretacja tekstu, tworzenie tekstu, praca w grupach, prezentacja, drama)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa

Symbole efektów
KKG1_W02

Metody weryfikacji
kolokwium

Forma zajęć
Konwersatorium

Opis efektu

Symbole efektów

student zna podstawową terminologię z zakresu translatoryki, genologii i

Metody weryfikacji

Forma zajęć

KKG1_W02

kolokwium

Konwersatorium

KKG1_U15

aktywność w trakcie

Konwersatorium

pragmatyki
student na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie
formułuje propozycje ich rozwiązywania
student czyta i interpretuje naukowe i praktyczne teksty z zakresu przedmiotu,

zajęć
KKG1_W13

aktywność w trakcie

integrując wiedzę z ww. dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej

Konwersatorium

zajęć

zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
student efektywnie potrafi współdziałać z członkami zespołu i pracować pod

KKG1_K03

prezentacja

Konwersatorium

KKG1_U01

prezentacja

Konwersatorium

kierunkiem
student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

Warunki zaliczenia
pozytywna ocena ćwiczeń w analizie i tworzeniu tekstów, sprawdzian z wiedzy lub prezentacja, aktywne uczestnictwo w zajęciach

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

-

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

15

-

Łącznie

50

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

-

Łącznie

2

-

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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Uwagi
Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji nauczanie języka polskiego jako obcego.
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