SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
I. Informacje ogólne
Nazwa zajęć/przedmiotu: Analiza dyskursu politycznego i medialnego
Kod zajęć/przedmiotu: 18-ADPiM-12pm2
Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): obowiązkowy
Kierunek studiów: historia
Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): I stopień
Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnoakademicki
Rok studiów (jeśli obowiązuje): I
Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 30 h ĆW
Liczba punktów ECTS: 3
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:
dr Mariusz Menz – mmenz@amu.edu.pl
11. Język wykładowy: polski
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć/przedmiotu:
 poznanie i rozumienie mechanizmów kreowania oraz analizowania dyskursu
politycznego i medialnego;
 umiejętność krytycznej analizy dyskursu politycznego i medialnego w przeszłości
i współcześnie.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
obowiązują): brak

społecznych (jeśli

3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów:
Symbol EU dla
Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU
zajęć/przedmiotu student/ka:
EU_01

potrafi zdefiniować dyskurs i rozpoznawać różne jego
rodzaje;

EU_02

umie krytycznie analizować dyskurs polityczny i medialny;

EU_03

rozpoznaje i stosuje chwyty erystyczne i figury retoryczne;

EU_04

logicznie argumentuje swoje racje.

Symbole EK dla
kierunku studiów
K_W02; K_U04
K_W09; K_U08;
K_U11
K_W09; K_U06;
K_K07
K_U12; K_K02;
K_K07

4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem
do odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu:
Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Symbol EU dla
zajęć/przedmiotu

Pojęcie dyskursu i jego rodzaje.

EU_01

Analiza tekstu i obrazu w dyskursie medialnym.

EU_02

Sztuka dyskutowania w mediach społecznościowych.
EU_04
Pojedynek na słowa, czyli dlaczego ludzie wygrywają spory? (wprowadzenie do
EU_03
erystyki.
Jak logicznie argumentować swoje racje?

EU_04

Retoryka i perswazja w języku polityków i dziennikarzy.

EU_03

Współczesny dyskurs polityczny i medialny – próba oceny.

EU_02
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5. Zalecana literatura:
Budzyńska-Daca A., Kwosek J., Erystyka, czyli o sztuce prowadzenia sporów,
Warszawa 2009;
Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., Rytualny chaos. Studium dyskursu
publicznego, Kraków 1997;
Duszak A., Fairclough N. (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne
podejście do komunikacji społecznej, Kraków 2008;
Grzmil-Tylutki H., Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu, Kraków 2007;
Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków
2005;
Lewicki R.J., Saunders D. M., Barry B., Minton J.W., Zasady negocjacji, Poznań 2008;
Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla
studentów, Kraków 2006;
Perelman Ch., Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2004;
Poprawa M., Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego,
Kraków 2009;
Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001.
III. Informacje dodatkowe
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać
z proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne):
Metody i formy prowadzenia zajęć

X

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) …

X
X
X
X

X
X

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe
dla danego EU lub/i zaproponować inne)
Symbole EU dla zajęć/przedmiotu
Sposoby oceniania
EU_
01

EU_
02

EU_
03

EU_
04

Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne
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Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?) …

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS:
Forma aktywności

Praca własna studenta*

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30

Przygotowanie do zajęć

20

Czytanie wskazanej literatury

20

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu,
prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu

20

Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia
Inne (jakie?) …

SUMA GODZIN

90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
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* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych
zajęć lub/i zaproponować inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień potwierdzona na
kolokwium; doskonała znajomość literatury przedmiotu; stała aktywność na zajęciach, perfekcyjne
wykonanie projektu;
dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w zakresie wiedzy
sprawdzanej podczas kolokwium;
dobry (db; 4,0): dobra znajomość omawianych zagadnień potwierdzona na kolokwium;
zadowalająca znajomość literatury przedmiotu; niesystematyczna aktywność na zajęciach, dobre
wykonanie projektu;
dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość omawianych zagadnień; przeciętna
znajomość literatury przedmiotu; przeciętna aktywność podczas ćwiczeń, przeciętne wykonanie
projektu;
dostateczny (dst; 3,0): wybiórcza znajomość zasadniczych zagadnień omawianych podczas zajęć,
braki w lekturze; słaba aktywność podczas ćwiczeń, przeciętne wykonanie projektu;
niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość zagadnień realizowanych w trakcie zajęć;
nieznajomość lektur; brak aktywności podczas ćwiczeń, niewykonanie projektu.
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