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Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej o 
charakterze empirycznym. Proseminarium jest przeznaczone w szczególności dla 
studentów zainteresowanych pisaniem pracy licencjackiej z zakresu komunikacji 
multimodalnej, analizy funkcji, formy, różnic kulturowych zachowań niewerbalnych.  
Analiza komunikacji nie może być redukowana tylko do zachowań werbalnych. Bardzo 
istotnym elementem wypowiedzi są także zachowania niewerbalne: gesty rąk, ruchy 
głowy, spojrzenie. Liczne badania pokazują, że zachowania niewerbalne nie stanowią 
produktów ubocznych mówienia. Są natomiast ważnymi elementami komunikacji 
zarówno z punktu widzenia semantyki jak i pragmatyki wypowiedzi.  
W trakcie kursu student pozna wybrane zagadnienia dotyczące niewerbalnych 
aspektów komunikacji: m. in. strukturę gestu, klasyfikacje zachowań niewerbalnych, 
funkcje gestów, charakter relacji między zachowaniami niewerbalnymi a 
współwystępującą wypowiedzią werbalną, rozwoju gestykulacji u dzieci. Na ich 
podstawie dokona wyboru interesującego go problemu badawczego, który stanowić 
będzie kontekst dla zdobywania umiejętności dotyczących pisania pracy licencjackiej. 
Student pozna  strukturę pracy licencjackiej, co pozwoli mu na wstępne napisanie planu, 
zgromadzi literaturę, co umożliwi mu zapoznanie się ze stanem badań. Student 
przeczyta, przeanalizuje, a następnie w sposób syntetyczny przedstawi wybrane teksty 
koncentrujące się na problematyce  związanej z wybranym tematem. Student pozna 
podstawowe metody badawcze stosowane w analizie zachowań niewerbalnych. Opisze 
hipotezę badawczą, cel badania, zaprojektuje badanie. Podczas kursu przedstawione 
zostaną także podstawowe metody gromadzenia materiału badawczego oraz narzędzia 
wykorzystywane do analizy zachowań niewerbalnych. 
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Celem tego proseminarium jest wprowadzenie do seminarium poświęconego kulturze i 
komunikacji. Pojęcie interkulturowej kompetencji komunikacyjnej pojawia się w 
różnych kontekstach, takich jak uczenie się języków obcych, edukacja nauczycieli, 
edukacja za granicą, uczenie się przez Internet  czy komunikacja w biznesie. Wybór 
różnych artykułów związanych z wyżej wymienionymi obszarami ma na celu 
przybliżenie zakresu badań znajdujących się w zasięgu pojęcia określanym jako 
interkulturowa kompetencja komunikacyjna, wyrobienie zmysłu krytycznego w 
podejściu do tekstów akademickich, umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji 
oraz rozwijania umiejętności syntezy i analizy. Ponadto zajęcia mają również przybliżyć 
i rozwinąć język prac naukowych. Część kursu będzie również poświęcona definiowaniu 
pojęć takich jak kultura czy interkulturowa kompetencja komunikacyjna poprzez analizę 
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modeli opisujących tę kompetencję. Przejście do analizy artykułów poprzedzi 
wprowadzenie do tematu w oparciu o teksty wybrane z pozycji  M.J. Bennetta Basic 
concepts of intercultural communication. Selected readings.  
Wymagania na zaliczenie: 

1. Obecność na zajęciach (dozwolone są w sumie 3 nieobecności, nie ma 

rozróżnienia na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione). 

2. Czytanie zadanych artykułów.  

3. Aktywne uczestnictwo na zajęciach . 

Przygotowanie pisemnego streszczenia z co najmniej dwóch pozycji na temat 
kompetencji interkulturowej (250 słów) z zaznaczeniem różnic i podobieństw w ujęciu 
tematu w wybranych źródłach. 
 
 


