
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Morfologia seminarium  

studia II stopnia   I i II rok (semestr I i II oraz III i IV) 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Zaznajomienie z metodą badań językoznawczych 

C2 Poznanie i przyswojenie technik redakcyjnych, zasad redagowania tekstu w języku angielskim oraz 

praktyczne posługiwanie się programami informatycznymi i edytorami tekstów. 

C3 C3 Poznanie i stosowanie w praktyce technik pozyskiwania danych empirycznych na potrzeby 

prowadzonych badań naukowych; konstytuowanie korpusu badawczego (słowniki tematyczne dwujęzyczne, 

korpusy tekstów równoległe i porównywalne z literatury oraz z różnych dziedzin życia zawodowego i 

naukowego). 

C4 Wypracowanie umiejętności wnikliwej analizy tekstu naukowego i rozumienia rzeczywistości, a także 

krytycznej postawy wobec terminów i definicji w pracach naukowych 

C5 Przygotowanie do samodzielnego opracowywania korpusu badawczego oraz do napisania i obrony pracy  

magisterskiej. 
 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 
2. Znajomość gramatyki języka angielskiego 
3. Umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej w języku angielskim 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą morfologii języka angielskiego. 

EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca językoznawstwa, a morfologii w szczególności.   

EK P_W05 Student ma pogłębioną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa, a w 

szczególności morfologii. 

EK P_W06 Student rozumie, że istnieje wiele szkół w ramach językoznawstwa. 

EK P_W07 Student ma pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej. 

EK P_W09 Student ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych 

nowych osiągnięciach w językoznawstwie. 

EK P_W11 Student zna i rozumie na poziomie zaawansowanym historyczny charakter kształtowania 

się wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa, a w szczególności 

morfologii. 

EK P_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację 

z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie 

morfologii języka angielskiego. 

EK P_U05 Student wyszukuje literaturę potrzebną do napisania pracy magisterskiej. Krytycznie 

ocenia treści zawarte w przeczytanych źródłach. 

EK P_U06 Student krytycznie ocenia model. Porównuje różne analizy tego samego problemu. 

Interpretuje je i ocenia. Opisuje analizy dostępne w literaturze i weryfikują je w oparciu o  dane 

językowe. 

EK P_U10 Student analizuje złożone problemy morfologiczne w różnych językach. Posiada 

umiejętność merytorycznego argumentowania. Student nabywa dbałość o rygorystyczne 

prowadzenie analizy danych językowych. 

EK P_U14  Student umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 

poglądów innych autorów w zakresie języka angielskiego 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 



EK P_K06 Student prawidłowo identyfikuje priorytety w procesie przygotowywania pracy 

magisterskiej.   

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – Seminarium (S) 
Liczba 

godzin 

Semestr I  

S 1 – 2 Making students aware of the basic requirements concerning the Master’s 

Thesis. Introducing concepts concerning copy rights, and other legal issues. 
4 

S3 – 7 Presentation of major areas in which studies within morphology can conducted 

on a scale available for the thesis. 
10 

S 8 – 12  Verifying students proposals for their prospective topics. 10 

S 13 – 15 Clarifying areas of research with particular needs of students in mind. 6 

Semestr II   

S 16-20 Introducing linguistic corpora to be used, possible uses in their theses, 

practicalities and drawback to be mindful of.  
10 

S 21 – 28 Helping students with the selection and use of particular corpora, assisting 

them in compounding their own corpora or data bases. Assisting them in the selection of 

appropriate literature.Establishing the common theoreticas basis for their research.  

16 

S 29 - 30 Final selection of thesis topics and the scopes of data   4 

Semestr III   

S 31 -35 Verification of the data selected by the students. Help to avoid 

misrepresentation of the linguistic situation. Presentation of initial assumptions and 

interim results. 

10 

S 36 - 40 Modifications of inappropriately chosen corpora, data, brands of theories, etc. 10 

S 41 -45 Discussion in the classroom of the interim results in particular theses, general 

discussion, peer feedback. 
10 

Semestr IV   

S 46- 52 Verification of the data, theoretical assumptions, results obtained by students. 14 

S 53- 57 Final verification of the format, references, tables, pictures and other editorial 

issues. 
10 

 S 58 -60 Dealing with final editorial problems, introduction of the exam format. 6 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
120 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Źródła internetowe, bazy danych, ełowniki elektroniczne, listy danych, słowniki atergo. 

2. literatura przedmiotu: podręczniki i artykuły. 

SPOSOBY OCENY  

F1 Opracowanie wstępnego projektu badawczego. 

F2 Opracowanie kryteriów zbierania korpusu danych. (I semestr) 

P1 Sporządzenie spisu pozycji bibliograficznych (I semestr) 

P2 Sformułowanie tytułu pracy magisterskiej, opracowanie korpusu danych i planu pracy (II semestr) 

P3 Redakcja 2 rozdziałów pracy magisterskiej (III semestr) 

P4 redakcja całości pracy (IV) semestr 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Obecność na zajęciach w semestrze x 4           30 x 4 = 120 
Godziny kontaktu z opiekunem naukowym   10 
Opracowanie korpusu danych i planu pracy 120 



Redakcja pracy magisterskiej 420 

SUMA 670 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 

PLUS: 10 – praca mgr 
PLUS: 30 – egzamin mgr 

SUMA : 48 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Literatura Podstawowa:  

1. Linguistics. An introduction. Radford et all. 2009 Cambridge University Press 

2. Morphology and lexical semantics. Lieber. 2004 Cambridge University Press 

3. The grammar of words. Booij. 2005. Oxfor University Press 

4. Handbook of word-formation, Stekauer and Lieber, 2005 Springer 

Literatura dodatkowa; W zależności od indywidualnych potrzeb studentów. 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

Anna Malicka-Kleparska, malic@kul.lublin.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt Wiedza 

Efekt kształcenia 

W1, W4-5 

Student posiada 

znajomość metod 

badań oraz 

terminologii 

właściwej dla 

dziedziny 

językoznawstwa 

oraz. 

narzędzi 

informatycznych 

na potrzeby 

prowadzonych 

badań 

Student nie posiada 

wiedzy na temat 

typów badań, 

sposobów ich 

prowadzenia i 

opracowywania w 

formie tekstowej i 

graficznej. 

Student posiada 

bardzo ogólną 

wiedzę na temat 

metodologii badań 

językoznawczych 

oraz podstawową 

terminologię. 

Student posiada 

uporządkowaną 

wiedzę związaną ze 

sposobami 

prowadzenia i opisu 

badań w 

językoznawstwie. 

Zna terminologię 

właściwą dziedzinie. 

Student posiada 

uporządkowaną 

wiedzę związaną ze 

sposobami 

prowadzenia i 

opisu badań w 

lingwistyce. Zna 

terminologię 

właściwą 

dziedzinie. Zna 

narzędzia 

informatyczne  i 

bazy danych 

wykorzystywane w 

badaniach 

lingwistycznych 

Efekt 

Umiejętności 
Efekt kształcenia 

U1 

Student będzie 

potrafił budować 

wywód naukowy, 

efektywnie 

prezentować i 

dyskutować 

wyniki swoich 

badań. 

Student nie potrafi. 

sformułować 

problemu i celu 

badań 

 

 
Student potrafi 

sformułować 

problem i cel 

badań, opracować 

główne kryteria  

doboru 

podstawowych  

źródeł 

 

Student poprawnie 

wywód naukowy na 

podstawie własnego 

korpusu badawczego 

formułując 

poprawne wnioski. 

Potrafi również 

dyskutować nt. 

podjętego projektu 

badawczego 

Student spełnia 

wymagania 

określone dla oceny 

4 oraz potrafi 

sformułować 

krytyczne 

stanowisko 

odnośnie innych 

metod badawczych,  

w razie 

konieczności, 

modyfikować 

własne stanowisko. 

Student potrafi 

obronić i uzasadnić 

słuszność 

przyjętych przez 

siebie rozwiązań 

naukowo-

badawczych 



Efekt kształcenia 

U2 

Student będzie 

potrafił skutecznie 

identyfikować 

źródła potrzebnych 

mu informacji i 

zarządzać nimi 

Student nie potrafi 

znaleźć źródeł 

informacji 

dotyczących 

podjętego tematu 

badawczego.  

Student potrafi 

jedynie odtworzyć 

źródła informacji 

na podstawie 

bibliografii 

dostarczonej mu 

przez 

prowadzącego 

zajęcia. 

Student 

samodzielnie 

identyfikuje 

potrzebne mu źródła 

informacji, dokonuje 

ich analizy i selekcji 

wg sugestii 

prowadzącego 

zajęcia. 

Student 

samodzielnie 

określa własne 

potrzeby 

informacyjne, 

zdobywa niezbędne 

informacje nie 

ograniczając się do 

jednego nośnika ani 

typu dokumentu, 

dokonuje ich 

wnikliwej analizy i 

oceny pod kątem 

postawionych 

celów badawczych, 

samodzielnie 

określa ich stopień 

użyteczności i 

decyduje o 

sposobie ich 

wykorzystania na 

potrzeby 

redagowanej pracy. 

Efekt kształcenia 

U3-4 

Student potrafi 

redagować tekst, 

który spełnia 

wymogi określone 

dla prac 

magisterskich i 

poprawnie stosuje 

terminologię 

językoznawczą  

Student nie potrafi 

napisać tekstu, 

który odpowiada 

charakterystykom 

pracy 

magisterskiej. 

Student redaguje 

tekst, który jest w 

miarę poprawny 

zgodnie z 

wymogami 

określonymi dla 

prac magisterskich.  

 

Student redaguje 

tekst, który jest 

poprawny. Treść 

rozplanowana jest 

proporcjonalnie i jest 

spójna 

(argumentowanie i 

wnioskowanie w 

odniesieniu do celu). 

 

Student redaguje 

tekst, który jest 

bezbłędny. Treść 

rozplanowana jest 

proporcjonalnie i 

jest spójna 

(argumentowanie i 

wnioskowanie w 

odniesieniu do 

celu). Właściwie 

stosuje 

terminologię i 

umiejętnie 

prowadzi dyskusję 

naukową ilustrując 

odpowiednio 

dobranymi 

przykładami. 

Opracowanie 

graficzne jest na  

wysokim poziomie 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 
 Efekt kształcenia 

K 3-5 

Student potrafi 

słuchać innych i 

aktywnie 

uczestniczyć w 

dyskusji, szanować 

prawa autorskich 

innych autorów, 

zaangażować się w 

proces tworzenia 

nauki na rzecz 

poprawy 

Student nie potrafi 

uczestniczyć w 

wymianie 

poglądów. 

 

Student biernie 

słucha innych, nie 

cytuje autora 

przytaczanych 

wypowiedzi, 

współpracuje w 

grupie w 

ograniczonym 

stopniu: wykonuje 

polecenia, 

odpowiada na 

pytania, ale nie 

podejmuje 

inicjatywy i nie 

angażuje się we 

wspólne działania 

Student chętnie 

współpracuje z 

innymi, inicjuje i 

angażuje się w pracę 

naukową, podaje 

autora cytowanej 

opinii, szanuje 

poglądy innych. 

Student chętnie 

współpracuje z 

innymi, inicjuje i 

angażuje się w 

pracę naukową i jej 

organizację, podaje 

autora cytowanej 

opinii, szanuje 

poglądy innych, 

potrafi zastosować 

swoje kompetencje 

w tworzeniu 

lepszych warunków 

życia innych.   



warunków życia 

innych. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje:  

 

 

 

 


