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08034-22-C SEMIOTYKA KULTURY
ECTS: 2 SEMIOTIC OF CULTURE
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
W ramach zajęć przewidziano syntetyczną prezentację źródeł teoretycznych semiotyki kultury (Ch. S. Peirce, F. de Saussure, - modele znaku i
teorie  znaczenia).  Główny  nacisk  położony  zostanie  na  prezentację  założeń  i  osiągnięć  interpretacyjnych  przedstawicieli  szkoły  tartusko-
moskiewskiej (J. Łotman, B. Uspienski, W. Toporow, D.Lichaczow, N. Tołstoj - kategoria tekstu, tekst wśród kodów kultury, tekst jako wypowiedź i
złożony znak oraz jako model rzeczywistości, pojęcie „wtórnych systemów modelujących”). Omówione zostaną również prace innych wybranych
przedstawicieli  semiotyki  na  świecie  (takich  jak:  R.  Barthes,  U.  Eco,  E.  Hall).  Prace  problemowe  z  zakresu  semiotyki  literatury,  filmu  oraz
semiotyki historycznej będą wykorzystane jako punkt wyjścia do rozważań nad zaletami i ograniczeniami analiz semiotycznych. Ukazane zostaną
zasadnicze  tendencje  ewolucyjne  w  semiotyce  kultury  polegające  na  przechodzeniu  od  badań  synchronicznych  do  diachronicznych,  na
odchodzeniu  od  językopodobnego  modelu  kultury  na  rzecz  perspektywy  podkreślającej  wielopoziomowość  tekstów  kulturowych  oraz
zróżnicowanie współdziałających we wspólnocie kodów kulturowych.

CEL KSZTAŁCENIA
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką i metodami analizy semiotycznej w badaniach nad kulturą.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H2A_W02+, H2A_U05+, H2A_K04+
Symbole efektów kierunkowych K2_W04+, K2_U15+, K2_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Zna terminologię dziedzin zajmujących się badaniami kultury w tym współczesnych dyscyplin filozoficznych i nauk pokrewnych w zakresie
semiotyki kultury; zna terminologię w zakresie fakultatywnej specjalności (wiedza o kulturze) (K2_W04)
Umiejętności
U1 - Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie
nauk humanistycznych, stosując oryginalne podejścia, uwzględn (K2_U15)
Kompetencje społeczne
K1 - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K2_K06)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Juri  Łotman,  "Uniwersum umysłu,  Gdańsk 2009",  2)  Katarzyna Rosner,  "Semiotyka strukturalna w badaniach nad literaturą.  Jej  osiągnięcia,
perspektywy, ograniczenia, Kraków 1981", 3) Juri Łotman, "Semiotyka filmu, Warszawa 1983", 4) Boris Uspienski, "Historia i semiotyka, Gdańsk
1998",  5)  Boris  Uspienski,  "Religia  i  semiotyka,  Gdańsk  2001",  6)  Piotr  Bogatyriew,  "Semiotyka  kultury  ludowej,  wybór  Maria  R.  Mayenowa,
Warszawa  1979",  7)  Roland  Barthes,  "Mitologie,  Warszawa  2000",  8)  wybór,  "Semiotyka  dziejów  Rosji,  Łódź,  1993",  9)  Bogusław  Żyłko,
"Semiotyka kultury.  Szkoła  tartusko-moskiewska,  Gdańsk 2010",  10)  Bogusław Żyłko,  "Kultura  i  znaki.  Semiotyka stosowana w szkole  tarusko-
moskiewskiej, Gdańsk 2011", 11) Elżbieta Janus, Maria R. Mayenowa, wybór, "Semiotyka kultury, Warszawa 1977".

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Umberto Eco, "Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996", 2) Umberto Eco, "Pejzaż semiotyczny, Warszawa 1972", 3) Roland Barthes,
"System mody, Kraków 2005", 4) Roland Barthes, "Mit i znak. Eseje, wybór Jan Błoński, Warszawa 1970", 5) Umberto Eco, "Nieobecna struktura,
Warszawa 1996", 6) Daniel Chandler, "Semiotics: The Basics, London 2002", 7) Urszula M. Żegleń, "Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i
semiotyki kultury, Toruń 2000".
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Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy
Kod ECTS: 08034-22-C
Kierunek studiów: Filozofia
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Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
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Rok/semestr: I/2

Rodzaje zajęć: wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - wykład problemowy, wykład informacyjny 
(W1, U1, K1)
Forma i warunki zaliczenia
Kolokwium ustne 1 - 3 pytania z zakresu 
tematycznego wykładu (W1, U1, K1)
Liczba punktów ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: teoria kultury
Wymagania  wstępne:  umiejętność  czytania  ze
zrozumieniem  tekstów  humanistycznych  o  średnim  i
wyższym stopniu trudności
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

SEMIOTYKA KULTURY
ECTS: 2 SEMIOTIC OF CULTURE

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w wykładach 30,0 godz.

- − konsultacje w trakcie dyżurów i drogą e-mail 2,0 godz.

32,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- - lektura prac uzupełniających 20,0 godz.

- - przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 10,0 godz.

- - sporządzenie notatek 5,0 godz.

35,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 67,0 godz.

liczba punktów ECTS = 67,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 2,24 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,96 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,04 punktów ECTS.


