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Cele przedmiotu:
zaznajomienie studenta z problematyką mechanizmów lingwistyczno-logicznych rządzących wytwarzaniem aktów
mowy nienawiści.
zaznajomienie studenta z mechanizmami  praktyk stygmatyzacji dyskursu znacznikiem mowy nienawiści

Wymagania wstępne:
znajomość teorii aktów mowy
znajomość klasycznej logiki formalnej na poziomie elementarnym
rozumienie podstawowych pojęć językoznawstwa

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

umie opisać w języku teoretycznym strukturę aktu mowy
nienawiści

K_W03
K_W08
K_W09

1 EP1

umie identyfikować  akty mowy nienawiści w dyskursie
publicznym

K_W10
K_W132 EP2

umiejętności
umie dokonać opisu praktyk stygmatyzacji dyskursu
znacznikiem mowy nienawiści

K_U11
K_U121 EP3

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: kognitywne mechanizmy mowy nienawiści

Forma zajęć: wykład

11. Zjawisko mowy nienawiści w dyskursie 5 0

32. Akty mowy nienawiści jako akty ekspresywne. 5 0

2
3. Elementy strukturalne akty mowy nienawiści: (1) antywartościowanie przedmiotu referencji, (2) apel o
unicestwienie przedmiotu referencji 5 0

2
4. Rodzaje anty-wartościowania z uwagi na: (1) status ontologiczny przedmiotu anty-wartościowania, (2)
rodzaj afektu stowarzyszonego z aktem anty-wartościowania, (3) ewokowany nastrój po stronie nadawcy
oraz po stronie odbiorcy

5 0

2
5. Językowe zasoby i mechanizmy wytwarzania wyrażeń anty-wartościującvych: (1) wulgaryzmy, (2)
eufemizmy, (3) zwroty deminutywne, (4) zwroty augmentatywne. 5 0

46. Anty-wartościowanie w aktach: (1) rejekcji, (2) krytyki, (3) kontestacji i (4) buntu. 5 0

4
7. Struktura apelu o unicestwienie: (1) odniesienie do przestrzeni mentalnej, (2) odniesienie do odbiorcy
kolektywnego, (3) odniesienie do widza, (4) nawoływanie do eliminacji przedmiotu referencji z
przestrzeni mentalnej.

5 0
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28. Akty mowy nienawiści w kontekście strategii łamania językowych tabu 5 0

4
9. Mechanizmy przetwarzania treści w narracjach mowy nienawiści: mechanizmy dedukcyjne oraz
mechanizmy hermeneutyczne. 5 0

210. Mechanizmy indeksowania znacznikiem nienawiści procesów inferencyjnych. Tabuizacja dyskursu. 5 0

4
11. Architektura reprezentacyjna umysłu realizującego akty mowy nienawiści oraz umysłu będącego
podmiotem aktów mowy nienawiści 5 0

wyklad, dyskusja nad problemami inspirowana przez studentówMetody kształcenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Dostarczenie eseju zaliczeniowego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena (bdb) - student dokonuje poprawnego, wyczerpującego opisu badanego przez siebie aktu mowy nienawiści
Ocena (db +) - student dokonuje poprawnego, choć nie wyczerpującego opisu badanego przez siebie aktu mowy
nienawiści
Ocena (db) - student dokonuje z niewielkimi błędami, ale także   nie wyczerpującego opisu badanego przez siebie
aktu mowy nienawiści
Ocena (dost+) - student dokonuje z poważnymi, choć nie rażącymi, błędami oraz w sposób niewyczerpujący opisu
badanego przez siebie aktu mowy nienawiści.
Ocena (dost) - student dokonuje z rażącymi błędami oraz w sposób niewyczerpujący opisu badanego przez siebie
aktu mowy nienawiści.
Ocena (ndst) - student nie oddaje pracy pisemnej do oceny.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 kognitywne mechanizmy mowy nienawiści Ważona

5 kognitywne mechanizmy mowy nienawiści [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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