
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

KARTA PRZEDMIOTU: 

Współczesne językoznawstwo pragmatyczne (konwersatorium) 

CEL PRZEDMIOTU 

WIEDZA 

C1W zdobycie zaawansowanej i rozbudowanej, uwzględniającej najnowsze osiągnięcia, wiedzy z 

zakresu językoznawstwa pragmatycznego  

C2W poznanie głównych teorii i zagadnień w obszarze językoznawstwa pragmatycznego 

C3W poznanie kierunku rozwoju językoznawstwa pragmatycznego i jej interdyscyplinarnego 

charakteru 

C4W poznanie zaawansowanej terminologii w obszarze językoznawstwa pragmatycznego i dziedzin 

jej pokrewnych 

UMIEJĘTNOŚCI 

C1U umiejętność pragmatycznej analizy tekstu (pisanego lub mówionego), umiejętność 

analitycznego myślenia  

C2U umiejętność formułowania problemów badawczych w obszarze językoznawstwa 

pragmatycznego oraz krytycznej oceny dotychczasowych badań 

C3U umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i integrowania informacji 

z różnych źródeł oraz formułowania na ich podstawie krytycznych sądów 

C4U zaawansowane umiejętności badawcze pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów 

naukowych 

C5U rozwinięte umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania własnych 

kompetencji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwoju intelektualnego 

i kierowania własnym rozwojem naukowym 

C6U umiejętność integrowania najnowszej wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej 

zastosowania w działalności badawczej 

KOMPETENCJE  

C1K współdziałanie w grupie 

C2K kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów badań i kierowaniu ich przebiegiem oraz 

aktywnie uczestniczenie w komunikacji naukowej 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

zaawansowana znajomość terminologii językoznawczej i języka angielskiego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

EK1W student ma zaawansowaną i rozbudowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia, wiedzę o 

specyfice przedmiotowej i metodologicznej językoznawstwa pragmatycznego, którą jest w stanie 

rozwijać i twórczo stosować w działalności badawczej 

EK2W zna na poziomie zaawansowanym terminologię właściwą dla językoznawstwa 

pragmatycznego 

EK3W ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia nauk humanistycznych, wiedzę 

interdyscyplinarną, będącą wynikiem oryginalnego integrowania perspektyw właściwych dla kilku 

dyscyplin 

EK4W ma zaawansowaną i zintegrowaną wiedzę o najnowszych światowych dokonaniach w 

obszarze językoznawstwa pragmatycznego i dziedzin jej pokrewnych, ośrodkach i szkołach 

badawczych obejmującą wybrane ich obszary, pozwalające na samodzielne formułowanie 

problemów badawczych oraz ich rozwiązywanie 

EK5W zna na poziomie zaawansowanym i rozumie metody, techniki, szkoły badawcze właściwe dla 

studiowanej dyscypliny humanistycznej 



EK6W zna główne metody oceny publikacji naukowych i projektów badawczych 

EK7W ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę ogólną o kompleksowej naturze języka 

UMIEJĘTNOŚCI 

EK1U potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze 

specjalistami w dziedzinie językoznawstwa pragmatycznego i pokrewnych mu dziedzin w języku 

obcym 

EK2U potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych 

źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy 

EK3U posiada zaawansowane umiejętności badawcze pozwalające na rozwiązywanie złożonych 

problemów naukowych oraz wniesienie oryginalnego wkładu w rozwój wiedzy i metodologii 

reprezentowanej dyscypliny humanistycznej poprzez zaplanowanie i przeprowadzenie badań, 

opracowanie i interpretację ich wyników oraz ich publikację w wydawnictwach recenzowanych 

EK4U posiada rozwinięte umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania własnych 

kompetencji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwoju intelektualnego 

i kierowania własnym rozwojem naukowym 

EK5U posiada umiejętność integrowania najnowszej wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych 

oraz jej zastosowania w działalności badawczej 

EK6U posiada umiejętność formułowania i uzasadniania sądów o najnowszych dokonaniach 

naukowych w obszarze językoznawstwa pragmatycznego  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

EK1K potrafi współdziałać w grupie  

EK2K wykazuje kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów badań i kierowaniu ich 

przebiegiem oraz aktywnie uczestniczy w komunikacji naukowej 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – konwersatorium Liczba godzin 

K1. Pragmatyka – definicja, zakres i rys historyczny 4 

K2. Pragmatyka a semantyka  2 

K3. Deiktyczność 2 

K4. Grice i teoria implikatur 4 

K5. Presupozycja  2 

K6. Akty mowy  2 

K7. Struktura konwersacyjna  4 

K8. Teoria relewancji i jej główne założenia 4 

K9. Elementy pragmatyki rozwojowej i klinicznej 2 

K10. Interdyscyplinarny charakter pragmatyki 2 

K11. Podstawy cyberpragmatyki i dalsze kierunki rozwoju. 2 

Suma godzin 30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Komputer, projektor 

SPOSOBY OCENY  

P1 Obecność i uczestnictwo w dyskusjach 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Udział w zajęciach 30 

Lektura  30 

  

SUMA 60 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

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

dr Jolanta Sak-Wernicka, jolqua@op.pl 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

 

Konsultacje: czwartek 15:00 - 15:45, piątek 12:30 - 13:15 

  

 

 


