
ZAJĘCIA DO WYBORU DLA STUDIÓW LICENCJACKICH
UWAGA: 

Do wyboru jest CAŁOROCZNY kurs języka irlandzkiego, LUB 2 kursy: „Język i kultura Irlandii” (w
pierwszym semestrze) oraz „Język i kultura Walii” (w drugim semestrze)

Język irlandzki

Prowadzący: dr Mark Ó Fionnáin

This course introduces the student to the basics of the Irish language and the differences between it as
a Celtic language and other languages such as English and Polish. It also gives them the ability to hold
a conversation on everyday topics, such as the family, likes and dislikes, hobbies, the weather etc. The
students are also introduce to Irish language song and short films in order to hear the language outside
of a class setting.

Kryterium zapisów:  kolejność zgłoszeń

Język i kultura Irlandii

Prowadzący: dr Mark Ó Fionnáin

This course introduces the student to various aspects of Irish culture. The topics covered include Irish
sports, traditional music, the national holidays and festivals, Irish stereotypes and Ireland’s literature,
history and language, placing Ireland in a European context. The course is supplemented by both video
and audio clips.

Kryterium zapisów:  kolejność zgłoszeń

Język i kultura Walii

Prowadzący: dr Aleksander Bednarski

Język walijski to najstarszy język współczesnej Brytanii i najżywotniejszy ze współczesnych
języków celtyckich  (pół  miliona  użytkowników),  jest  to  również  język  prężnej  i  bogatej
kultury,  zarówno  tej  wysokiej  jak  i  popularnej.  W  perspektywie  wyboru  seminariów
magisterskich język walijski może okazać się przydatny z punktu widzenia językoznawstwa
jako  materiał  porównawczy  (odmiany  regionalne,  bilingwizm,  zapożyczenia,  zjawiska
fonologiczne etc), literaturoznawstwa (bogata literatura w j. walijskim sięgająca VIw po Chr.
ale również literatura w j.  angielskim),  oraz translatoryki  -  możliwość analizy problemów
translatologicznych na obszarze kultury, edukacji i mediów.



Kurs pozwala na zdobycie solidnych podstaw j.  walijskiego umożliwiających podstawową
komunikację  oraz  daje  szeroki  obraz  kultury  walijskiej  (walijsko-  i  angielskojęzycznej)
umożliwiający uzyskanie  pełniejszego obrazu kultury Wielkiej  Brytanii  i  co  za  tym idzie
znacząco poszerza wachlarz umiejętności i kompetencji absolwenta filologii angielskiej

Kryterium zapisów:  kolejność zgłoszeń

ZAJĘCIA DO WYBORU DLA STUDIÓW MAGISTERSKICH
Uwaga:

1. W pierwszym semestrze studenci wybierają 2 zajęcia z następujących:
• Językoznawstwo:   „Typologia  językowa”,  „Narzędzia  cyfrowe  w  językoznawstwie”,

„Wybrane zagadnienia językoznawstwa angielskiego”.
• Literatura/kultura/media:  „  Literatura  anglo-irlandzka-walijska”,  „Współczesne

trendy w lit. anglojęzycznej”, „Literatura a film.
2. W drugim semestrze studenci wybierają tylko jedne zajęcia z następujących:

• Językoznawstwo  :  ”Fonetyka  akustyczna”  lub  „Multilingwizm  i  multikulturowość
średniowiecznej Anglii”.

• Literatura/kultura/media:  „Wybrane  aspekty  literatury  amerykańskiej”  lub
„Medialne poszukiwania literatury”

Opisy zajęć:

Typologia językowa

Prowadzący: dr hab. Anna Malicka-Kleparska, prof. KUL

Zajęcia będą obejmować następujące zagadnienia:

1. Powstanie różnorodnych typów języków europejskich i światowych. Komparatystyka językowa.

2. Ogólna typologia języków z uwagi na ich systemy fonologiczne.

3. Ogólna typologia języków z uwagi na ich systemy morfologiczne.

4. Ogólną typologia języków z uwagi na ich systemy syntaktyczne.

5. Tworzenie zespołowych prezentacji multimedialnych dotyczących wybranych typów językowych I.

6. Tworzenie zespołowych prezentacji multimedialnych dotyczących wybranych typów językowych II.

7.  Semantyczna  struktura  a  formy  leksykalne  w  rożnych  typach  języków.  Problemy  kulturowe  i
tłumaczeniowe.

8. Różnorodność kategorii gramatycznych w językach świata – problemy tłumaczeniowe.

9. Systemy czasowo-aspektowe.

10. Wyrażanie kategorii strony w różnych systemach gramatycznych. Języki ergatywne i akuzatywne.



11. Praca zespołowa nad wybranymi problemami leksykalnymi i gramatycznymi.

12. Kulturowe uwarunkowania użycia różnych systemów elementów deiktycznych.

13. Rozwiązywanie problemów związanych z niespójnymi systemami deiktyków w angielskim i innych
językach.

14. Różna organizacja struktury informacji w językach świata.

15. Tłumaczenie na język angielski z uwzględnieniem różnic w strukturze informacji.

Kryterium zapisów: średnia ocen studenta z dotychczasowych studiów

Narzędzia cyfrowe w językoznawstwie 

Prowadzący: dr Wojciech Guz

Kurs  ma  na  celu  zapoznanie  się  z  możliwościami,  jakie  daje  językoznawcom  komputer,  korpusy
językowe oraz  odpowiednie  oprogramowanie  stworzone  do potrzeb  analizy  zasobów tekstowych.
Wyniki takiej analizy mogą być z powodzeniem wykorzystane zarówno przez językoznawców, jak i
osoby zainteresowane językiem z jakichkolwiek innych powodów, np.  studenci  uczący się języków
obcych lub piszący pracę magisterską z tematów językoznawczych.

Będziemy  korzystać  z  korpusów  języka  angielskiego  dostępnych  przez  Internet  wraz  z
wbudowanymi  do  nich  wyszukiwarkami,  ale  też  zapoznamy  się  z  programami  i  narzędziami  (np.
AntConc, Kontext i Korpusomat), które pozwalają na przetwarzanie kolekcji dokumentów w korpusy
tekstowe – czyli tworzenie własnych zasobów – oraz ich analizę.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia językoznawcze i analityczne: wariantywność w języku;
dystrybucja  słów,  fraz,  konstrukcji  gramatycznych  w  różnych  
rejestrach;  współwystępowanie  elementów  językowych  (co-occurrence  patterns);  interpretacja
danych ilościowych; proste statystyki badanych tekstów (np. listy frekwencyjne wyrazów i lematów,
statystyki dotyczące kolokacji i konkordancji).

 W  celu  zaliczenia  kursu,  na  podstawie  przeprowadzonej  przez  siebie  analizy  studenci
przedstawiają w parach prezentacje na wybrany temat.
Kryterium zapisów: średnia ocen studenta z dotychczasowych studiów

Wybrane zagadnienia językoznawstwa angielskiego
Prowadzący: dr hab. Krzysztof Jaskuła

Znane i przypomniane: zmiany samogłoskowe i spółgłoskowe w historii języka angielskiego. 
Rozwój języka angielskiego - zmiany morfologiczne i syntaktyczne. Nieznane, mniej znane i 
potencjalnie ciekawe: angielski jako amalgamat języków germańskich i romańskich i jako 
członek rodziny indoeuropejskiej. Pidgin English i konsekwencje tego zjawiska. Rodzaje 
kreolskiej angielszczyzny na świecie. Zapożyczenia z innych języków i pożyczki dla innych 
języków. Dialekty i akcenty. Prezentacje video. Dyskusje akademickie. 



Literatura anglo-irlandzka/ walijska

Prowadzący: dr Robert Looby, prof. KUL

The aim of the course is to introduce students to the basics of English-language literature from Wales
and Ireland. Some attention will  also be paid to literature in translation from Welsh and Irish, in
particular  ancient  myths  and  sagas.  The  course  is  wide-ranging  in  time and  subject,  and  is  not
necessarily restricted to “high” culture.

Kryterium zapisów: średnia ocen studenta z dotychczasowych studiów

Współczesne trendy w literaturze anglojęzycznej

Prowadzący: dr Łukasz Borowiec

Serdecznie zapraszam na spotkanie ze współczesnym anglojęzycznym słuchowiskiem radiowym. Na 
kursie poznamy źródła i historię gatunku, który znajduje się na pograniczu literatury, teatru i mediów, 
by sprawnie przejść do współczesnych form, jakie przybiera ta nadal żywo rozwijająca się postać 
twórczości literackiej. Spotkamy się i zmierzymy z klasykami twórczości słuchowiskowej, zastanowimy,
czy możliwe jest słuchowisko bez słów, nauczymy się słuchać analitycznie i twórczo, a chętni będą 
mieli szansę samodzielnie stworzyć słuchowisko - proszę mi wierzyć, to nie takie trudne i na pewno 
możliwe.

Kryterium zapisów: średnia ocen studenta z dotychczasowych studiów
 

Multilingwizm i multikulturowość średniowiecznej Anglii

Prowadzący: dr Kinga Lis

Zajęcia  poświęcone  będą  dyskusji  nad  zagadnieniami  dot.  kontaktów między  różnymi  językami  –
angielski,  łacina, nordycki,  francuski (w różnych odmianach),  języki  celtyckie – i  przedstawicielami
różnych kultur w średniowiecznej Anglii.  Na te kontakty patrzeć będziemy zarówno z perspektywy
języka,  jak  i  ludzi,  ale także kontekstu w jakim do kontaktu dochodziło  i  jakim językiem w danej
sytuacji  decydowano  się  posłużyć.  Dotkniemy  zatem  kwestii  dotyczących  języka  używanego  w
kontekście prawnym, medycznym, wojskowym, zakonnym, kościelnym, miejskim, historiograficznym
oraz języka obowiązującego w kontaktach na morzu.  Porozmawiamy o tym, co było konieczne do
powstania tak multilingwistycznego i multikulturowego środowiska, zaczynając od kolebki, idąc przez
życie rodzinne i kończąc na systemie edukacji (szkolnej i uniwersyteckiej). 

Kryterium zapisów: średnia ocen studenta z dotychczasowych studiów

Medialne poszukiwania literatury

https://e.kul.pl/qlsale.html?op=10&zid=463591


Prowadzący: dr Łukasz Borowiec

Serdecznie zapraszam na kurs, podczas którego chciałbym prześledzić rozmaite ścieżki, którymi 
literatura trafia do mediów, a także którymi media posługują się literaturą w rozmaitych celach. Na 
warsztat zostaną wzięte przede wszystkim utwory teatralne, ale jest też miejsce dla prozy i poezji, jeśli
tylko uczestnicy tam skierują swoje kroki. Nauczymy się „czytać” nie tylko same teksty, lecz dowiemy 
się także, skąd często nieświadomie czerpiemy o nich wiedzę, i jak to, co je otacza (w rozmaitych 
formach medialnej obecności) nieuchronnie wpływa na ich odbiór i interpretację. 

Kryterium zapisów: średnia ocen studenta z dotychczasowych studiów

Przedmiot: Wybrane aspekty literatury amerykańskiej

Prowadzący: dr Ewelina Bańka

Kurs  poświęcony  jest  analizie  tekstów  współczesnej  literatury  amerykańskiej  ze  szczególnym
uwzględnieniem tematyki  granicy  i  pogranicza.  Odnosząc  się  do najnowszych badań w dziedzinie
teorii kulturowych oraz postkolonialnych, będziemy analizować prozę, poezję oraz  elementy sztuki
wizualnej  odnoszące się do wyżej wymienionej tematyki.  Granica i  pogranicze rozumiane będą w
sposób  dosłowny  jak  i  symboliczny.  Analizowane  teksty  mają  na  celu  ukazanie  literatury  jako
narzędzia formującego  lub kontestującego współczesny wizerunek i porządek społeczno-kulturowy w
Stanach Zjednoczonych. 

Kryterium zapisów: średnia ocen studenta z dotychczasowych studiów


