Sylabus modułu
Nazwa przedmiotu

Język w działaniu

Kierunek

kognitywistyka

Poziom kształcenia

studia II st. stacjonarne

Jednostka prowadząca

Instytut Filozofii

Jednostka dla której
przedmiot jest
oferowany

Instytut Filozofii

Typ przedmiotu

wybieralny

Rok studiów

II

Semestr studiów

3

Liczba godzin w
semestrze

15 WY + 15 KW

Opis przedmiotu

Działania i działania językowe. Psychologiczne teorie
zachowań. Potrzeby, wartości, motywy. Postawy
propozycjonalne. Motywy a przyczyny i cele.
Zachowania racjonalne i nieracjonalne. Psychologia
decyzji i metafizyka decyzji. Wolność. Ograniczenia
wpływu na zachowania. Ograniczenia wyjaśnień
zachowań. Ograniczenia przewidywań zachowań.
Język jako zbiór zdań. Składnia. Wypowiedzi jako
zachowania językowe. Teorie działań
komunikacyjnych. Pragmatyka. Model aktu
komunikacji.
Rodzaje czynności mowy. Rodzaje czynności mowy a
rodzaje zdań.
Struktura czynności mowy. Cele pozajęzykowe. Cele
językowe. Język jako system znaczeń. Semantyka.
Teorie znaczenia i odniesienia. Pragmatyka a
semantyka. Skuteczność czynności mowy.
Warunki skuteczności czynności mowy. Warunki
porozumienia i przyczyny nieporozumień. Warunki
realizacji celów pozajęzykowych. Niezamierzone
skutki czynności mowy.
Warunki skuteczności wypowiedzi szczerych.
Znaczenie, odniesienie a okoliczności wypowiedzi.
Konsytuacja i kontekst. Teorie okoliczności.
Identyfikowanie okoliczności.
Bezpośrednie i pośrednie czynności mowy.
Implikatury konwersacyjne. Presupozycje.
Użyteczność metafor.
Warunki skuteczności wypowiedzi nieszczerych.
Kłamstwo. Skuteczność kłamstwa i obrony przed
kłamstwem.
Argumentacja i perswazja. Spójniki języka
potocznego a funktory rachunków logicznych.
Czynności mowy jako narzędzia argumentacji.
Czynności mowy jako narzędzia perswazji.
Psychologiczne warunki skuteczności perswazji.
Językowe warunki skuteczności perswazji.
Manipulacje językowe.
Problemy komunikacji w relacjach rodzinnych.

Mediacje. Negocjacje. Reklama. Estetyka
wypowiedzi.
Efekty kształcenia

wiedza (max. 5):

metoda
weryfikacji

EK
kierunkowe

1 Zna i rozumie podstawowe terminy z zakresu teorii egzamin
dotyczących działań językowych

K2_W02,
K2_W20

2 Zna i posługuje się zaawansowaną terminologią
dotyczącą działań językowych

egzamin

K2_W04

3 Ma rozszerzoną wiedzę na temat zależności
pomiędzy psychologią, lingwistyką, logiką; zna
trudności związane z odmiennością języków i metod
psychologii, lingwistyki, logiki

egzamin

K2_W06,
K2_W18

4 Zna wybrane filozoficzne teorie leżące u podstaw
wyjaśniania działań językowych

egzamin

K2_W07,
K2_W13

5 Zna wybrane teorie wyjaśniające działania
językowe w kategoriach fizycznych i
psychologicznych

egzamin

K2_W08,
K2_W11,
K2_W12,
K2_W15

1 Potrafi wyszukać informacje

zadania w
ramach kw

K2_U01

2 Potrafi analizować informacje

zadania w
ramach kw

K2_U02,
K2_U08

3 Potrafi integrować i wykorzystać informacje

zadania w
ramach kw

K2_U03,
K2_U16

4 Potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze

zadania w
ramach kw

K2_U04

5 Potrafi dokonać pogłębionej analizy wybranych
komunikatów

zadania w
ramach kw

K2_U07

umiejętności:

Kompetencje społeczne:
1 Śledzi najnowsze osiągnięcia i wyniki badań w
ramach dyscyplin dotyczących działań językowych

nie
K2_K02
weryfikowana

2 Rozwija w sobie zdolność krytycznej oceny
dostępnych informacji

nie
K2_K03
weryfikowana

3
Literatura

Austin J. L. Jak działać słowami;
Searle J. Czynności mowy;
Jakobson R. Język w działaniu;
Grice P. Logika i konwersacja;
Tokarz M., Elementy pragmatyki logicznej;
Nęcki Z. Komunikacja międzyludzka;
Stewart R (red.) Mosty zamiast murów. O
komunikowaniu się między ludźmi.

Punkty ECTS

3

Ogólna forma zaliczenia Egzamin
Warunki zaliczenia

do 4 nieobecności, 50% poprawnych odpowiedzi na
egzaminie

Język wykładowy

polski

Koordynator przedmiotu Dr hab. Andrzej Nowakowski
Dodatkowe informacje

