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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Językoznawstwo ogólne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim General linguistics 

Kierunek studiów  Filologia słowiańska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Językoznawstwo 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Dagmara Nowacka 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   3 

konwersatorium 30 I 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Ogólna wiedza językoznawcza oparta na treściach programowych z 
gramatyki opisowej oraz wstępu do językoznawstwa 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Rola językoznawstwa w rozwoju nauk humanistycznych; 

 

C2 Kierunki badań językoznawczych oraz teorie lingwistyczne; 

 

C3 Analiza problemu naukowego na podstawie wyselekcjonowanego materiału językowego; 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu: aparat pojęciowy, 
teorie językoznawstwa, kluczowe dla badań w zakresie wybranego 
obszaru językowo-kulturowego i literackiego Słowiańszczyzny 
Wschodniej 

K_W01 

W_02 narzędzia i metody poszukiwania, gromadzenia, analizowania i 
syntetyzowania materiału źródłowego w celu opracowania problemu 
naukowego 

K_W02 

W_03 metody interpretacji wybranych tekstów kultury osadzone w szerszym 
kontekście historycznoliterackim i uwzględniające tendencje rozwojowe 
języków wschodniosłowiańskich 

K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi zastosować metody i narzędzia badawcze na 
potrzeby rozwiązania problemów naukowych w zakresie 
językoznawstwa 

U_01 

U_02 krytycznie analizować  fakty językowe typowe dla studiowanego 
obszaru Słowiańszczyzny Wschodniej 

U_02 

U_03 przygotować poprawnie pod względem merytorycznym i technicznym 
prace naukowe z wykorzystaniem podstawowych teorii i metodologii 
oraz różnych źródeł i narzędzi 

U_03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotów do dokonywania krytycznej analizy posiadanej 
wiedzy 

K_01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Językoznawstwo jako dyscyplina naukowa – przedmiot badawczy, cele i metody. 

Związki językoznawstwa z innymi dziedzinami naukowymi. Pogranicza językoznawstwa. 

Język jako system znaków; cechy języka oraz jego funkcje; charakterystyka znaku. 

Typy badań nad językiem: językoznawstwo ogólne i szczegółowe, diachroniczne i synchroniczne, 

teoretyczne i stosowane, zewnętrzne i wewnętrzne. 

Wielkie teorie lingwistyczne: strukturalizm, generatywizm, kognitywizm. 

Wewnętrzne zróżnicowanie języka (odmiany terytorialne i środowiskowe). 

 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Praca z tekstem Kolokwium/Test/Sprawdzian 
pisemny 

Ocenione i uzupełnione 
kolokwium/test/sprawdzian 
pisemny 

W_02 Wykład konwencjonalny j.w. j.w. 

W_03 Wykład konwersatoryjny j.w. j.w. 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 Analiza tekstu Zadanie pisemne Sprawdzone i poprawione 
zadanie pisemne 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja obserwacja Ocena za aktywność 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Warunki uzyskania zaliczenia z oceną: frekwencja, pozytywnie zaliczone kolokwia, aktywność na 

zajęciach. 

Ocena niedostateczna – student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie metod badań nad 

językiem, nie zna terminologii lingwistycznej; nie potrafi zastosować wiedzy teoretycznej do 

praktycznej analizy tekstu; nie przejawia zainteresowania tematyką, nie angażuje się w pracę na 

zajęciach, posiada liczne nieobecności; 

Ocena dostateczna – student posiada wiedzę ogólną w zakresie metod badań nad językiem, zna 

podstawową terminologię; analizę tekstu przeprowadza z błędami, uwzględniając tylko niektóre 

zjawiska i pojęcia; wykazuje zainteresowanie tematyką w stopniu dostatecznym; 

Ocena dobra – student posiada szeroką wiedzę w zakresie metod badań nad językiem, zna 

podstawową terminologię; analizę tekstu przeprowadza poprawnie, uwzględniając niemalże 

wszystkie zjawiska i pojęcia; wykazuje duże zaangażowanie w pracę na zajęciach oraz w pracę 

domową, uczestniczy regularnie w zajęciach; 

Ocena bardzo dobra – student posiada bardzo szeroką wiedzę w zakresie metodologii lingwistycznej; 

sprawnie posługuje się terminologią; wiedzę praktyczną potrafi zastosować na materiale językowym, 

samodzielnie analizuje materiał językowy i formułuje wnioski; wykazuje dociekliwość badawczą i ma 

świadomość konieczności doskonalenia się, regularnie uczestniczy w zajęciach. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

 

A. Furdal, Językoznawstwo otwarte, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000; E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, 

Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2006; T. Milewski, Językoznawstwo, 

Warszawa 2004; Cz. Lachur, Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004; I. Bobrowski, Zaproszenie 

do językoznawstwa, Kraków 1998; Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod redakcją K. 

Polańskiego, Warszawa-Kraków-Gdańsk 2001; Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2012; 

Marie-Anne Paveau, Georges-Élia Sarfati, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa 

historyczno-porównawczego do pragmatyki, Kraków 2009; Metodologie językoznawstwa. Podstawy 

teoretyczne, pod redakcją K. Stelmaszczyka, Łódź 2006 (wybrane); W. Stefański, Wprowadzenie do 

językoznawstwa historyczno-porównawczego, Toruń 2001;  

 

 

 

 


