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Prowadzący zajęcia: dr hab. EWA PAJEWSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów ze strategiami komunikacyjnymi stosowanymi w celu dyskredytacji przeciwnika na podstawie
wybranymi zjawisk z zakresu nauki o komunikowaniu, jezykoznawstwa, socjologii jezyka, literaturoznawstwa i
kulturoznawstwa.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych modeli aktów komunikowania oraz funkcji języka i wypowiedzi.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie na poziomie zaawansowanym
formy aktywności komunikacyjnej człowieka, ze
szczególnym uwzględnieniem komunikacji językowej. K_W071 EP1

Student ma wszechstronną wiedzę o naturze i
zastosowaniach języka. K_W112 EP2

Student zna i rozumie metody analizy oraz interpretacji
informacji internetowej, ma podstawową wiedzę o
metodach jej tworzenia, zna poznawcze i kulturowe
uwarunkowania jej funkcjonalności.

K_W103 EP3

Student zna mechanizmy kreowania rzeczywistości w
dyskursach politycznych medialnych i publicznych. K_W074 EP4

umiejętności

Student dokonuje analiz funkcji aktu komunikacji
językowej, ocenia jego poprawność i skuteczność biorąc
pod uwagę standardy racjonalnej komunikacji oraz
poznawcze i kulturowe uwarunkowania nadawców i
odbiorców

K_U111 EP5

student umie dokonać samodzielnej analizy tekstu i
wykryć intencje nadawcy. K_U032 EP6

student umie dokonać analizy formy informacji
internetowej i ocenia ich funkcjonalność oraz jej
wszystkie aspekty

K_U103 EP7
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej analizy swojego
postrzegania rzeczywistości oraz jest otwarty na zmianę
opinii  w świetle dostępnych danych, argumentów K_K021 EP8

Student szanuje przyjęte w kulturze europejskiej normy
życia społecznego i poczuwa się do odpowiedzialności
za jego jakość, a w szczególności za rzetelność oraz
formę informacji funkcjonującej w przestrzeni publicznej,
w tym informacji internetowej, jest gotów do wypełniania
i egzekwowania obowiązujących norm etycznych

K_K072 EP9

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

K_K103 EP10

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: mowa nienawiści w dyskursach publicznych

Forma zajęć: wykład

21. Mowa nienawiści - definicje i uwarunkowania prawne 5 0

22. Mowa nienawiści w historii ludzkości 5 0

23. Strategie komunikacyjne w dyskredytowaniu przeciwnika 5 0

24. Mowa nienawiści w Trzeciej Rzeszy 5 0

45. Mowa nienawiści w PRL 5 0

66. Mowa nienawiści w  współczesnym dyskursie politycznym 5 0

47. Mowa nienawiści w cyberprzestrzeni 5 0

28. Młodzież a mowa nienawiści 5 0

29. Mowa nienawiści w dyskursach religijnych 5 0

410. Jak przeciwstawić się mowie nienawiści w dyskursach publicznych 5 0

Wykład prowadzącego.Metody kształcenia

Głowiński M.  (1990): Nowomowa po polsku, PEN, Warszawa

Karwat M.  (2006): O złosliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika,  Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Winiewski, M., Hansen K., Bilewicz M., Soral W. Swiderska A. Bulska D.  (2017): Mowa nienawiści mowa pogardy. raport z
badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych, Fundacja im. Stefana Batorego,
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20Mowa%20Nienawisci,%20Mowa%20Pogardy,%2027.02.2017.pdf,,
Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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 5 mowa nienawiści w dyskursach publicznych Nieobliczana

5 mowa nienawiści w dyskursach publicznych [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Barlińska J.  (2009): Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej?, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 4, s. 51–66,
Warszawa

Drożdż J.  (2016): Język nienawiści w dyskursie medialnym, "Acta Universitatis Lodziensis"1, s. 67-79, Łódź

Jabłońska M.R.  (2016): JĘZYK NIENAWIŚCI W INTERNECIE – PODŁOŻE, EWOLUCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PRAWNA, "Acta Universitatis Lodziensis"6, s. 67-79, Łódź

Klemperer W.  (2014): LTI. Notatnik filologa, Alatheia, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

11Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60

Liczba punktów ECTS 3
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