
Sylabus przedmiotu

A: Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu Analizy semiotyczne
Kierunek kognitywistyka
Poziom kształcenia studia I st. stacjonarne
Jednostka 
prowadząca

Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut 
Filozofii, Zakład Filozofii Nauki i Logiki

Jednostka dla której 
przedmiot jest 
oferowany

Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut 
Filozofii

Typ przedmiotu wybieralny - ZiJ
Rok studiów III
Semestr studiów VI
Liczba godzin w 
semestrze

15 WY + 15 KW

Opis przedmiotu Zjawiska semiotyczne leżą u podstaw 
zjawisk kulturowych, społecznych, a także 
poznawczych. Konstytuują one różne 
obszary faktów, które podlegają analizom 
semiotycznym. Analizy takie dokonywane są 
zawsze z perspektywy przyjętych teorii 
znaku. Zdolność dostrzeżenia faktów 
semiotyczny i dokonania ich analizy w 
świetle stosownej teorii wymaga zarówno 
znajomości odpowiednich teorii 
semiotycznych, jak i umiejętności 
dokonywania takich analiz. Teoretyczne 
podstawy, zdobyte w trakcie wykładu oraz 
wcześniej, wykorzystywane są do 
semiotycznych badań procesu komunikacji 
zachodzącego w różnych mediach, do 
badania wybranych rodzajów dyskursów 
oraz do analizy różnych odmian kodów 
kulturowych. Fakty semiotyczne poddane 
analizie dotyczą zjawisk semiotycznych 
takich jak: reklama, metafora, perswazja 
symboliczna, sztuka czy inne systemy 
znaków semiotycznych tworzących artefakty 
świata znaków. Celem zajęć jest wykazanie, 
że teoria semiotyczna służy rozumieniu 
faktów semiotycznych składających się na 
systemy komunikatów formułowanych w 



różnych kodach czy systemach znaków.
Efekty kształcenia wiedza: metoda 

weryfikacji
EK 
kierunkow
e

1. Identyfikuje miejsce zjawisk 
semiotycznych wśród zjawisk badanych 
przez inne nauki, określa dziedzinę badań 
semiotyki.

dyskusja
analiza 
przykładó
w

K_W01

2. Zna podstawowe terminy i kategorie 
semiotyczne i podstawowe metody analizy.

Dyskusja,
analiza 
przykładó
w

K_W01, 
K_W20

3. Wymienia i wyjaśnia funkcje znaków w 
różnych systemach znaków i kodach 
kulturowych

Dyskusja, 
analiza 
przykładó
w

K_W10, 
K_W18

umiejętności:

1. Potrafi dokonać analizy wybranych faktów 
semiotycznych z różnych dziedzin

Prezentacja
Analiza 
przykładó
w

K_U01, 
K_K10 

2. Umie przedstawić argumenty w na rzecz 
określonej analizy semiotycznej

analiza 
przykładó
w

K_U11

3. Potrafi zastosować poznane metody w 
analizie semiotycznej dowolnego faktu 
semiotyczne 

Dyskusja
Analiza 
przykładó
w

K_U12

4. Potrafi w trakcie analizy semiotycznej 
odwołać się do określonych procesów 
poznawczych jako podstawy procesów 
semiotycznych

Analiza 
przykładó
w

K_U14

postawy:

1. Reprezentuje postawę krytyczną wobec 
poznawanych koncepcji

Udział w 
dyskusjach

K_K03, 
K_K05

2. Jest aktywny i twórczy poznawczo Udział w 
zajęciach

K_K06

3. Szanuje pracę i własność intelektualną 
innych

Prezentacja 
i praca 

K_K09



zaliczeniow
a

Punkty ECTS 3
Ogólna forma 
zaliczenia

zaliczenie ze stopniem

Język wykładowy polski
Koordynator 
przedmiotu

dr hab. Zbysław Muszyński, prof. UMCS

Dodatkowe 
informacje

 


