
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

 Modele reprezentacyjne w fonologii generatywnej (konwersatorium)  - I rok studiów III 

stopnia Językoznawstwa. 

CEL PRZEDMIOTU 

C1. Zaznajomienie studenta z historią oraz najnowszymi trendami w podejściach do reprezentacji 

fonologicznych w ramach paradygmatu generatywnego. 

C2. Student nabywa umiejętność formułowania własnych sądów i opinii na temat różnych podejść do 

reprezentacji fonologicznych.  

C3. Student uczy się kreatywności w poszukiwaniu nowych obszarów badań. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Poziom  znajomości języka angielskiego wymagany od studenta studiów III stopnia. 

2. Znajomość i zrozumienie podstawowych założeń fonologii generatywnej. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK W01 Student ma zaawansowaną i rozbudowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia, wiedzę 

o specyfice przedmiotowej i metodologicznej fonologii generatywnej, którą jest w stanie rozwijać i 

twórczo stosować w działalności badawczej. 

EK W02 Student zna na poziomie zaawansowanym terminologię nauk humanistycznych w 

szczególności terminologię używaną w językoznawstwie generatywnym. 

EK W03 Student ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia, prowadzącą do 

specjalizacji, wiedzę szczegółową w dziedzinie fonologii generatywnej. 

EK W05 Student ma zaawansowaną i zintegrowaną wiedzę o najnowszych światowych dokonaniach, 

ośrodkach i szkołach badawczych w fonologii generatywnej, pozwalającą na samodzielne 

formułowanie problemów badawczych oraz ich rozwiązywanie. 

EK U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z 

różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy. 

EK U04 Student posiada rozwinięte umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania 

własnych kompetencji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwoju 

intelektualnego i kierowania własnym rozwojem naukowym.  

EK UH02 Student posiada umiejętność formułowania i uzasadniania sądów o najnowszych 

dokonaniach naukowych i dydaktycznych w obszarze fonologii generatywnej. 

EK UH04 Student posiada umiejętność formułowania oryginalnych opinii krytycznych o pracach 

dotyczących fonologii generatywnej w oparciu o wiedzę naukową i doświadczenie. 

EK UH05 Student posiada umiejętność argumentowania, formułowania własnych oryginalnych 

poglądów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntez problemowych. 

EK P01Student ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności, 

możliwości realizacji projektu badawczego, poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój 

reprezentowanej dyscypliny. 

EK P02 Student wykazuje kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów badań i kierowaniu ich 

przebiegiem oraz aktywnie uczestniczy w komunikacji naukowej. 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr 2 - 

K1. Czym są reprezentacje fonologiczne? Czy możliwa jest fonologia bez reprezentacji? 2 



(dyskusja) 

K2. Podejście Fanta, Jakobsona and Halle (1952) jako prekursor podejść generatywnych 

do reprezentacji fonologicznych (dyskusja).              
2 

K3. Cechy binarne i ich znaczenie dla rozumienia działania reprezentacji 

fonologicznych (dyskusja).       
2 

K4. Czy reprezentacje niosą ‘treść’? Refleksje nad rozdziałem 9 SPE (dyskusja). 2 

K5. Dlaczego reprezentacje są autosegmentalne. Konsekwencje pracy Jona Goldsmitha 

(1976). (dyskusja).       
2 

K6. Sylaba w fonologii generatywnej. (dyskusja).       2 

K7. Fonologia Zależności jako podejście czysto reprezentacyjne. (dyskusja).       2 

K8. Reprezentacja alternacji: refleksje nad pracami G. Hudsona (1974), (1980). 

(dyskusja).       
2 

K9. Teoria fonologii jako teoria reprezentacji: podstawowe założenia Fonologii Rządu i 

ich konsekwencje. (dyskusja).         
2 

K10. Osłabienia i wzmocnienia segmentów jako zjawiska substantywne.  2 

K11. Fonologia Rządu jako teoria zmniejszających się reprezentacji: hipoteza CV jako 

jedynego rodzaju sylaby. (dyskusja).            
2 

K12. Fonologia Rządu jako teoria zmniejszających się reprezentacji (kontynuacja). 

(dyskusja).            
2 

K13. Czy teoria fonologii może być jedynie teorią reprezentacji? (dyskusja).       2 

K14. Reprezentacja iloczasu w wybranych podejściach w ramach fonologii 

generatywnej. (dyskusja).         
2 

K15. Wnioski ogólne. Podsumowanie kursu.  2 

Suma godzin 30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Materiały przygotowane przez prowadzącego. 

Monografie naukowe i czasopisma. 

SPOSOBY OCENY  

P1 Aktywny udział w zajęciach i dyskusji. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Opanowanie materiału i lektury dodatkowe  10 

Przygotowanie materiałów do zajęć 20 

Udział w zajęciach 30 

Konsultacje 3 

SUMA 63 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
- 
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elements: a theory of charm and government. Phonology Yearbook 2, 305-328. 

Lowenstamm, J. (1996) CV as the only syllable type. In J. Durand and B. Laks (eds.) Current trends 
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PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

Sławomir Zdziebko: zdziebol@poczta.onet.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

ZbO  – podstawowe warunki uzyskania zaliczenia semestru: 

Osoba, która uzyskała zaliczenie: 

Efekt Wiedza 

Student bardzo dobrze zna i posługije się terminologią oraz posiada szeroką 

wiedzą uwzględniającej najnowsze osiągnięcia oraz specyfikę przedmiotową i 

metodologiczną fonologii generatywnej.  

Efekt 

Umiejętności 

Student jest kreatywny. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 

i integrować informacje. Z powodzeniem formułuje własne hipotezy i krytycznie 

ocenia istniejące podejścia.    

Efekt Postawy 

Student często bierze udział w dyskusji. Zdaje sobie sprawę z poziomu własnych 

koncepcji badawczych, i możliwości realizacji projektu badawczego. Wykazuje 

dużą kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów badań. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: Sławomir Zdziebko - wtorki i środy w godz. 15:00-15:50, sala 947 (Collegium JPII) 

 

 

 


