Sylabus przedmiotów
A: Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu

Semiotyka kognitywna

Kierunek

kognitywistyka

Poziom kształcenia

studia I st. stacjonarne

Jednostka
prowadząca

Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut
Filozofii

Jednostka dla której
przedmiot jest
oferowany

Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut
Filozofii

Typ przedmiotu

kierunkowe

Rok studiów

II

Semestr studiów

IV

Liczba godzin w
semestrze

30 WY + 30 KW

Opis przedmiotu

Semiotyka kognitywna to dziedzina to
dziedzina integrująca semiotyczne i
kognitywistyczne teorie znaczenia i metody
badania znaczeń. W trakcie wykładu
przedstawione zostanie podejście
semiotyczne (zwłaszcza struktur i nośniki
znaków), proponowane wyjaśnienia
znaczenia w ramach kognitywistyki oraz
pokazane zostanie iż takie podejścia są
nierozłączne. Zaprezentowane zostaną
standardowe teorie dotyczące typów
procesów i struktur mentalnych związanych
ze znaczeniami (jak percepcja, myśl, język,
doświadczenie motoryczno-sensoryczne).
Szczególną rolę odgrywała będzie
charakterystyka języka jako – z jednej strony
- systemu poznawczego, z drugiej zaś
systemu semiotycznego. Omówione zostaną
również: semiotyczne aspekty percepcji,
semiotyka i poznanie w perspektywie
ewolucyjnej oraz kulturowej.
Zaprezentowane zostaną współczesne
aplikacje teorii znaku w postaci np.
neurosemiotyki.
Zadaniem przedmiotu jest wykształcenie
zrozumienia i umiejętności analizy zjawisk
związanych ze znaczeniem (lingwistycznych,

wizualnych, estetycznych etc.) W ramach
konwersatorium studenci będą mieli okazję
zapoznać się i zanalizować teksty
przedstawiające najnowsze wyniki badań z
zakresu semiotyki poznawczej.
Efekty kształcenia

wiedza (max. 5):

metoda
weryfikacji

EK
kierunkowe

Student charakteryzuje wybrane teorie
znaku i ich metody

egzamin

K_W01,
K_W13,
K_W17

Objaśnia szczególne miejsce języka jako
zdolności poznawczej i systemu znaków

egzamin

K_W18,
K_W19

Charakteryzuje różne systemy znaków z
perspektywy ich roli w poznaniu

egzamin

K_W06,
K_W12

Opisuje relacje między umysłem a systemami egzamin
znaków

K_W10

umiejętności:
Potrafi zidentyfikować semiotyczną i
poznawczą stronę wybranego problemu z
zakresu kognitywistyki

Dyskusja
K_U05,
na kw,
K_U12,
prezentacja K_U13
ustna

Potrafi opisać w kategoriach semiotycznych
różnego rodzaju systemy poznawcze:
naturalne (człowiek, zwierzę), sztuczne

Dyskusja
K_U12,
na kw,
K_U13
prezentacja
ustna

Zajmuje stanowisko w spornych kwestiach
dotyczących wykorzystania systemów
znakowych w analizie poznania

Dyskusja, K_U15
prezentacja
ustna

Potrafi prowadzić dyskusję w języku
angielskim

Dyskusja
na kw

K_U02,
K_U16

Analizuje teksty semiotyczne w języku
angielskim

Praca
pisemna

K_U04,
K_U14

Samodzielnie wyszukuje i ocenia wartość
informacji z zakresu przedmiotu

dyskusja

K_K01,
K_K05

Przedstawia swoje stanowisko w formie

prezentacja K_K02,

postawy:

popularnej z wykorzystaniem multimediów
Podejmuje dyskusję w języku angielskim,
krytycznie analizując argumenty
współdyskutantów
Punkty ECTS

6

Ogólna forma
zaliczenia

egzamin na ocenę

Język wykładowy

angielski

Koordynator
przedmiotu

Prof. Göran Sonesson, prof. Jordan Zlatev

Dodatkowe
informacje

We współpracy z Center for Cognitive
Semiotics w Lund University

K_K04
Dyskusja
na kw

K_K02,
K_K03

