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3 36 konwersatorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. EWA PAJEWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. EWA PAJEWSKA

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest wskazanie tendencji komunikacyjnych we współczesnym dyskursie medialnym, politycznym i
publicznym

Wymagania wstępne: Podstawy wiedzy o komunikowaniu i funkcjach języka.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma podstawową wiedzę o przymusach świata
dyskursów. K_W081 EP1

Student ma uporządkowaną wiedzę o funkcjach języka i
wypowiedzi. K_W052 EP2

Student zna i rozumie metody analizy i interpretacji
tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów
internetowych.

K_W103 EP3

Student ma wszechstronną wiedzę o naturze i
zastosowaniach języka: w rozumowaniu, przekazywaniu
wiedzy, argumentacji, perswazji, grzeczności, tworzeniu
instytucji społecznych i w innych formach aktywności
człowieka

K_W114 EP4

umiejętności

Student  umie ocenić i przeanalizować informacje
zarówno pozyskane ze źródeł pisanych jak i
elektronicznych.

K_U011 EP5

Student umie ocenić funkcjonalność  analizowanych
tekstów. K_U102 EP6

Student formułuje argumenty merytoryczne, stosuje
środki perswazyjne, tworzy normy i reguły
współdziałania, formułuje odpowiedzi na krytykę na
poziomie zaawansowanym.

K_U093 EP7
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kompetencje społeczne

Student ma świadomość poznawczych i kulturowych
uwarunkowań  komunikacji oraz zagrożeń wynikających
z ignorowania tych uwarunkowań.

K_K061 EP8

Student jest wrażliwy na demagogię oraz indoktrynację,
reaguje na działania zmierzające do ograniczenia
wolności i autonomii jednostki.

K_K102 EP9

Student jest gotów do podejmowania i inicjowania
działań na rzecz otoczenia i dobra wspólnego oraz
twórczego i przedsiębiorczego myślenia i działania.

K_K123 EP10

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: język w czasach postprawdy

Forma zajęć: konwersatorium

21. Rezygnacja z prawdy jako konsekwencja determinizmu technologicznego 6 0

42. Prawda - wielość prawd 6 0

23. Kłamstwo, białe kłamstwo 6 0

44. Niedopowiedzenie, dwuznaczność, przemilczenie 6 0

25. Geneza pojęcia postprawda 6 0

26. Postprawda a kłamstwo 6 0

47. Kreowanie prawdy w dyskursie politycznym 6 0

28. Prawda jako cel nauki 6 0

69. Postwrawda w społeczeństwie sieci 6 0

210. Zagrożenia dla współżycia społecznego oraz demokracji w epoce postfaktycznej 6 0

Wykład prowadzącegoMetody kształcenia

D. Sepczyńska (2015): Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss – Rawls – Habermas, Uniwersitas, Kraków

E. Grzelak (2019): O „prawdach” w czasach postprawdy. Perspektywa komunikologiczna, Wydawnictwo Rys, Poznań

Jarczewski A. (2017): Prawda po epoce post-truth, Wydawnictwo Śląsk, Katowice

Keyes R.  (2017): Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium pisemne

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium pisemnego.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 język w czasach postprawdy Nieobliczana

6 język w czasach postprawdy [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Bańka J.  (1990): Epistemologia jako odkrycie aktualnego momentu prawdy. Próba neosemantyzacji klasycznej definicji
prawdy. , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

d'Ancona M.  (2018): Postprawda, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa

Eco U.  (2008): Między kłamstwem a ironią, Wydawnictwo M, Kraków

Grabowski T.W., Lakomy M., Oświęcimski K. (red.) (2018): Postprawda  jako zagrożenie dla dyskursu publicznego,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60

Liczba punktów ECTS 3
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