
Kod ECTS: AAABB-CD-E_F AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS,  BB – numer kierunku, C – 1 studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie), 2 – studia drugiego stopnia, 3 – studia jednolite
magisterskie, 4 – studia trzeciego stopnia, 5 – studia podyplomowe, D – numer specjalności, E – grupa przedmiotów, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Humanistyczny
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08034-11-C FILOZOFIA JĘZYKA
ECTS: 2 PHILOSOPHY OF LANGUAGE
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Wiedza jako podstawowa kategoria nauk kognitywnych. Wiedza — świat — język — kultura. Aspekty kategorii wiedzy. Paradygmaty psychologii
języka.  Wiedza  a  język.  Idioetniczna  teoria  kultury  J.  Herdera  —  W.  von  Humboldta.  Teoria  względno-ści  językowej  E.  Sapira  —  B.  Whorfa.
Psycholingwistyka  i  neurolingwistyka.  Psychiczne  formy  generowania  i  zachowania  wiedzy.  Teoria  kategoryzacji  J.  Brunera.  Współczesne
zagadnienia  semantyki  kognitywnej.  Teoria  kategorii  familijnych  L.  Wittgensteina.  Teoria  prototypów  E.  Rosh.  Teoria  poziomów  kategoryzacji.
Teoria frejmów. Wiedza w komunikacji. Inferencja. Ambisemia.

ĆWICZENIA
Filozofia języka w starożytności i średniowieczu; europejska i wschodnia tradycja filozofii języka; filozofia języka w ujęciu logicznym: G. Frege, B.
Russell, A. Tarski; filozofia języka w ujęciu fenomenologicznym: B. Malinowski, J. L. Austin, J. Derrida, G. Lakoff.

CEL KSZTAŁCENIA
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową informacją w zakresie filozofii języka, metodologii współczesnych nauk o języku

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H1A_W02+, H1A_W05+, H1A_U02+, H1A_U03+, H1A_U04+, H1A_U05+, H1A_K01++, H1A_K06+
Symbole efektów kierunkowych K1_W01+, K1_W03+, K1_U01+, K1_U05+, K1_U07+, K1_K01+, K1_K02+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student posiada systematyczną wiedzę naukową nt. filozoficznych podstaw wiedzy lingwistycznej, a w szczególności na temat semantyki
języka, systemowej organizacji języka, współdziałania języka ze środowiskiem (K1_W01)
W2  -  Student  wykazuje  znajomość  podstawowej  terminologii  w  zakresie  filozofii  języka,  potrafi  zdefiniować  podstawowe  pojęcia  dotyczące
filozoficznych aspektów systemowej organizacji oraz funkcjonowania języka (K1_W03)
Umiejętności
U1 - Student umiejętność przygotowania kompleksowej informacji z zakresu filozofii języka w spójnej i zrozumiałej formie (K1_U01)
U2 - Student potrafi posługiwać się pojęciami właściwymi dla studiowanego przedmiotu, a także zastosować tę wiedzę w odniesieniu do innych
dziedzin przedmiotowych, np. psycholingwistyki, filozofii języka (K1_U05)
U3 - Student posiada umiejętność interpretacji,  wartościowania i  problematyzowania różnych obszarów, sfer i  sytuacji  metodologicznego ujęcia
danych lingwistycznych (K1_U07)
Kompetencje społeczne
K1 - Student rozumie konieczność i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego (K1_K01)
K2 - Potrafi myśleć w sposób kreatywny i zarzadzać umiejętnościami miękkimi (K1_K02)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Jakobson  R.,  1989r.,  "W  poszukiwaniu  istoty  języka",  wyd.  Warszawa,  t.1,  2,  s.bd,  2)  Popper  K.  ,  1999r.,  "Droga  do  wiedzy.  Domysły  i
refutacje",  wyd.  Warszawa,  t.bd,  s.bd,  3)  Kiklewicz  A.,  2007r.,  "Aspekty  teorii  względności  językowej",  wyd.  Olsztyn,  t.bd,  s.bd,  4)  Kiklewicz  A.
(red.),  2011r.,  "Języka poza granicami języka II.  Semantyka a pragmatyka:  spór o pierwszeństwo.  Tom 1:  aspekty lingwistyczno-semiotyczne",
wyd. Olsztyn, t.bd, s.bd, 5) Dębowski J. (red.), 2011r., "Języka poza granicami języka II. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Tom 1:
aspekty  filozoficzne",  wyd.  Olsztyn,  t.bd,  s.bd,  6)  Stalmaszczyk  P.  (red.),  2006r.,  "Metodologie  językoznawstwa.  Podstawy  teoretyczne",  wyd.
Łódź, t.bd, s.bd, 7) Stalmaszczyk P. (red.), 2008r., "Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje", wyd. Kraków, t.bd, s.bd.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Kaspekrski E. (red.), 2000r., "Rozważania metodologiczne", wyd. Warszawa, t.bd, s.bd, 2) Zielińska D., 2007r., "Proceduralny model języka",
wyd. Kraków, t.bd, s.bd, 3) Wendland Z., 2007r., "Filozofia i zagadnienia języka", wyd. Warszawa, t.bd, s.bd.

Przedmiot/moduł:
FILOZOFIA JĘZYKA
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy
Kod ECTS: 08034-11-C
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia 
pierwszego stopnia
Rok/semestr: III/6

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 15/1
Ćwiczenia: 15/1
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład problemowo-informacyjny, wykład 
konwersatoryjny, prezentacja z użyciem komputera i 
rzutnika (W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2)
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - analiza zagadnień 
problemowych, przegląd literatury naukowej (W1, W2, 
U1, U2, U3, K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Kolokwium ustne 1 - forma zaliczenia — ustne 
zreferowanie zagadnień wskazanych przez 
prowadzącego zajęcia — w zakresie tematyki 
wykładów (W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2)
Liczba punktów ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: Wprowadzenie do 
filozofii; Antropologia filozoficzna
Wymagania wstępne:  podstawowa wiedza z zakresu
filozofii, psychologii, antropologii

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, prof.zw.
e-mail: akiklewicz@gmail.com
Osoby prowadzące przedmiot:
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, prof.zw.

Uwagi dodatkowe:
nie dotyczy
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

FILOZOFIA JĘZYKA
ECTS: 2 PHILOSOPHY OF LANGUAGE

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Konsultacje 8,0 godz.

- Przygotowanie do zaliczenia ustnego z przedmiotu 10,0 godz.

- udział w wykładach 15,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 15,0 godz.

48,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:

0,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 48,0 godz.

liczba punktów ECTS = 48,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 1,92 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,00 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,00 punktów ECTS.


