
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 
  

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Komunikacja międzykulturowa 

Nazwa w języku angielskim:   Intercultural Communication 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Filologia polska 

Jednostka realizująca:  Instytut Polonistyki i Neofilologii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia 
dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH 

dr hab. Elżbieta M. Kur, prof. UPH,  

Założenia i cele przedmiotu 
Zapoznanie studentów z komunikacją międzykulturową 

jako procesem, z rodzajami tej komunikacji; 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 

kierunkowego 
WIEDZA 

W_01 
student zna podstawowe terminy, klasyfikacje i pojęcia związane z komunikacją, 

w tym komunikacją międzykulturową 
K_W01, K_W02 

W_02 
student zna podstawowe teorie i różne aspekty komunikacji, w tym aksjologiczny  

 
K_W02 

W_03 

ma wiedzę o językowych i pozawerbalnych kontaktach międzykulturowych 

 

 
K_W05, K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
student potrafi zastosować zasady komunikacji międzykulturowej w praktyce 

 
U_U01 

U_02 

potrafi definiować terminy związane z komunikacją międzykulturową i jej 

rodzajami 

 
U_U03 

U_03 

sprawnie posługuje się pojęciami kultury, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 

komunikacji międzykulturowej 

 
U_U02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
jest świadomy cech własnej kultury, innych kultur oraz roli kulturowych 

uwarunkowań komunikacji, zna uwarunkowania poprawnej komunikacji 
K_K02 

K_02 zna ograniczenie własnej wiedzy i rozumie potrzeby dalszego kształcenia K_K01 

Forma i typy zajęć: 
wykład/ćwiczenia 

wykłady (15 godz.), ćwiczenia (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ogólna wiedza  z kultury oraz komunikacji językowej, werbalnej i pozawerbalnej 

Treści modułu kształcenia: 



Wykłady: 

1-2.Komunikacja międzykulturowa - pojęcia, terminy, zjawiska. Komunikowanie jako  proces, definicja komunikacji 

międzykulturowej, rodzaje komunikacji międzykulturowej 

3-4. Komunikacja międzykulturowa  i jej  konteksty. 

(Tożsamość a komunikowanie; pojęcie i kształtowanie się tożsamości,  wpływy tożsamościowe, np.: etniczne, 

religijne, grupowe, społeczne, wychowawcze,  narodowe, regionalne). 

5-6.Typy uwarunkowań komunikacji, wpływ czynników zewnętrznych (np. kultura bycia, świadomość językowa i 

kulturowa) 

7-8.Wymiar praktyczny komunikacji (rola, znaczenie).  

- kultura języka, kultura bycia, aksjologiczne nastawienie wobec odbiorcy; 

- projektowanie informacji: cel, odbiorca, kontekst sytuacyjny i czasowy, forma/kanał przekazywanej informacji, 

świadomość ważności informacji; 

- kulturowo-obiektywne istnienie procesu komunikacji; 

- komunikacja wizualna; 

- pamięć kulturowa a pamięć komunikatywna; 

9-10.Komunikacja niewerbalna (pozajęzykowe aspekty procesu komunikacyjnego). Rola niewerbalnych zachowań 

uczestników komunikacji - kontekst  sytuacyjny. 

11-12. Literackie wizerunki komunikacji międzykulturowej – analizy wybranych tekstów. 

13.-14. Publicystyczne wizerunki komunikacji międzykulturowej. 

15. Zaliczenie zajęć: kolokwium 

Ćwiczenia: 

Na ćwiczeniach prowadzone są analizy i interpretacje wybranych tekstów kultury, omówionych na wykładach. 

Na ćwiczeniach realizowane są i pogłębiane zagadnienia omawiane na wykładach (jako warsztatowe, praktyczne); 

Wiedza z wykładów uzupełniana jest i poszerzana na ćwiczeniach. 

Literatura podstawowa: 

1. Komunikacja międzykulturowa: zbliżenia i impresje, red. Alina Kapciak, Leszek Korporowicz, Andrzej Tyszka, 

Warszawa 1995 

2. Marek Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005 

3. Barbara Olszewska-Dyoniziak, Oblicza kultury: wstęp do antropologii międzykulturowej komunikacji, Kraków 

1998 

4. Jerzy Mikułowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa: wprowadzenie, Kraków 1999 

Literatura dodatkowa: 

1. Jerzy Mikułowski-Pomorski, Jak narody komunikują się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i 

komunikowaniu medialnym, Kraków 2006. 

2. Wartości Wschodu i Zachodu: spotkania cywilizacji, red. Janusz Danecki, Andrzej Flis, Warszawa 2005  

3. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. T. 7, Język i kultura w kontekście 

przekładu, red. Katarzyna Kodeniec, Joanna Nawacka, Olsztyn 2017 

4. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. T. 8, Literatura, język, kultura, red. Ewa 

Kujawska-Lis, Iwona Anna Ndiaye, Olsztyn 2017. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład i ćwiczenia. Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi; na ćwiczeniach: dyskusja, 

elementy analizy i interpretacji tekstów kultury, zajęcia praktyczne, warsztatowe, wystąpienia i aktywność studentów. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Efekty sprawdzane będą ustnie na bieżąco podczas ćwiczeń oraz podczas zaliczenia na podstawie kolokwium. 

Kolokwium jest punktowane w następujący sposób: 

50% - 3,0; 60%- 3,5; 70% - 4,0; 80% - 4,5; 90-100% – 5,0. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Sposób oceniania:                                                                                                                                               

  wiedza - z zakresu podstawowego (terminy i pojęcia) – 3,0; 

- znajomość szerszego kontekstu zasad komunikacji międzykulturowej  – 4,0; 

- bardzo dobra wiedza i umiejętności z zakresu realizowanego tematu – 5,0. 

- referat/aktywność studenta – oceniany zakres poprawności merytorycznej i językowej, w tym umiejętności doboru i 

wykorzystania literatury przedmiotu, poprawnego formułowania wniosków, logicznej argumenatcji.  

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 35 godz. 

Udział w konsultacjach 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 35 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia 45 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godz. 

 Punkty ECTS za przedmiot                          7 ECTS 

    

 


