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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Językoznawstwo

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Linguistics
Kierunek studiów Filologia angielska
Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

II

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

niestacjonarne

Dyscyplina Językoznawstwo

Język wykładowy Język angielski
II.

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Sławomir Zdziebko

Forma zajęć
(katalog zamknięty

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

Wykład

20

konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium 120 I, II, III, IV
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia 
dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

Znajomość jęz. angielskiego odpowiednia dla studenta I roku 
studiów magisterskich filologii angielskiej. Podstawowa 
znajomość terminologii i zagadnień  dziedziny językoznawstwa.
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Studenci znają i potrafią używać zaawansowanej terminologii językoznawczej

C2. Studenci potrafią identyfikować i oceniać krytycznie nowoczesne podejścia do
językoznawstwa

C3. Studenci potrafią dokonywać prostych analiz językoznawczych

C4. Studenci potrafią stworzyć parę magisterską w dziedzinie językoznawstwa

III.
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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 Student demonstruje pogłębioną wiedzę o miejscu i 
znaczeniu językoznawstwa w relacji do innych nauk 
humanistycznych

K_W01

W_02 Student zestawia i oszacowuje w pogłębiony sposób 
wybrane fakty i zjawiska właściwe dla 
językoznawstwa wiąże je z odpowiednimi metodami 
i teoriami wyjaśniającymi

K_W02

W_03 Student ilustruje szczegółowe zasady dbania o 
precyzyjne, poprawne logicznie i językowo 
wyrażanie własnych myśli i poglądów w dziedzinie 
językoznawstwa

W_04

W_04 Student kategoryzuje różne rejestry języka, w tym 
rejestr języka akademickiego w odniesieniu do 
dziedziny językoznawstwa

K_W05

W_03 Student wymienia główne nurty badań nad językiem
w kontekście diachronicznym i synchronicznym oraz 
ich mocne i problematyczne aspekty

K_W06

W_04 Student wykazuje pogłębioną i uporządkowaną 
wiedzę obejmującą terminologię używaną w obrębie 
językoznawstwa formalnego zarówno w języku 
angielskim jak i polskim, rozumie jej źródła oraz 
zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach 
naukowych oraz w pracy zawodowej

K_W07
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W_05 Student wykazuje się uporządkowaną, pogłębioną, 
prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzą z 
zakresu językoznawstwa

K_W08

W_06 Student przedstawia i rozumie zaawansowane 
metody analizy i interpretacji różnych wytworów 
kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub 
szkół badawczych w zakresie językoznawstwa

K_W09

W_07 Student demonstruje szczegółową wiedzę o 
głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych 
nowych osiągnięciach w zakresie językoznawstwa 
pozwalającą na integrowanie perspektyw 
właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

K_W10

W_08 Student określa i uzasadnia rolę i znaczenie 
językoznawstwa  w kształtowaniu współczesnego 
człowieka, oraz w rozwiazywaniu fundamentalnych 
dylematów współczesnej cywilizacji

K_W13

W_09 Student określa podstawowe zasady tworzenia i 
rozwoju rożnych form przedsiębiorczości 
wykorzystujących kompetencje nabyte w czasie 
studiów z dziedziny językoznawczych

K_W14 

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student wyszukuje, selekcjonuje, analizuje i ocenia 
w zaawansowany sposób informacje związane z 
językoznawstwem

K_U01

U_02 Student dokonuje syntezy i twórczej interpretacji 
uzyskanych informacji z wykorzystaniem wiedzy 
ogólnej i szczegółowej w ramach językoznawstwa

K_U02

U_03 Student przygotowuje pisemne prace naukowe 
dotyczące językoznawstwa o różnych formatach (np.
streszczenie, recenzja, praca magisterska) w języku 
angielskim, posługując się przy tym źródłami 
pomocniczymi

K_U03

U_04 Student określa samodzielnie i rozwiązuje problemy 
badawcze w zakresie językoznawstwa i wykazuje 

K_U04
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zależności i powiązania między językoznawstwem a 
innymi dyscyplinami w obrębie obszaru nauk 
humanistycznych

U_05 Student stosuje zaawansowane metody i narzędzia 
badawcze pozwalające na twórcze i innowacyjne 
rozwiązanie problemów w zakresie językoznawstwa

K_U05

U_06 Student posługuje się specjalistyczną terminologią 
właściwą dla wybranych dyscyplin naukowych w 
obrębie językoznawstwa w nietypowych sytuacjach 
profesjonalnych, związaną z nauczaniem języka 
angielskiego lub tłumaczeniami

K_U06

U_07 Student wyraża precyzyjnie i logicznie swoje myśli i 
poglądy na tematy związane z językoznawstwem  w 
języku angielskim

K_U07

U_08 Student porozumiewa się z wykorzystaniem różnych 
kanałów i technik komunikacyjnych, w tym 
zaawansowanych technik 
informacyjnokomunikacyjnych (ICT), ze specjalistami
w zakresie językoznawstwa

K_U08

U_09 Student tworzy samodzielnie i przedstawia klarowne
prezentacje opracowanych zagadnień, w zakresie 
językoznawstwa na podstawie tekstów źródłowych z 
zastosowaniem technik audiowizualnych

K_U09

U_10 Student prowadzi debaty w zakresie językoznawstwa
formułuje wnioski oraz tworzy syntetyczne 
podsumowania

K_U10, 

U_11 Student, tworząc teksty dotyczące językoznawstwa, 
stosuje we właściwy sposób różne rejestry języka w 
tym rejestr języka akademickiego

K_U12,

U_12 Student podejmuje autonomiczne działania 
zmierzające do rozwijania zdolności w zakresie 
językoznawstwa i kierowania własną karierą 
zawodową; posiada umiejętność samodzielnego 
rozwiązywania zadań

K_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student troszczy się o zakres posiadanej przez 
siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie 
perspektywy dalszego rozwoju zawodowego. 
Student formułuje opinie krytyczne o wytworach 
intelektualnych w zakresie językoznawstwa
krytycznie ocenia posiadaną wiedzę

 K_K01, K_K02 

K_02 Student zachowuje otwartość na możliwości 
zastosowania metodologii badań językoznawczych 
do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym

K_K03

K_03 Student wykazuje kreatywność w organizowaniu i 
inspirowaniu działań innych osób jak i organizowaniu
samemu wydarzeń naukowych i kulturalnych 
związanych z dziedziną językoznawstwa

K_K05

K_04 Student planuje, z uwzględnieniem priorytetów, 
działania mające na celu realizację stawianych sobie
zadań związanych z życiem zawodowym i dziedziną 
językoznawstwa

K_K06

K_05 Student podejmuje wyzwanie czynienia K_K07
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samodzielnych kroków w celu otworzenia sobie 
możliwości zawodowych związanych z dziedziną 
językoznawstwa

K_06 Student uzasadnia konieczność odpowiedzialnego 
pełnienia ról w pracy zawodowej i demonstruje 
gotowość do działania i rozwijania zasad etyki 
zawodów związanych z dziedzina językoznawstwa 
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K08

IV.

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Opis fonetyczny języka: samogłoski
2. Opis fonetyczny języka: spółgłoski
3. Fonetyka a fonologia
4. Morfologia języków naturalnych
5. Rewolucja kognitywna lat 50 i 60 w USA
6. Struktura głęboka, a struktura powierzchniowa
7. Teoria parametrów językowych
8. Teoria ról tematycznych
9. Semantyka i pragmatyka języków naturalnych
10. Język, a historia
11. Język, a pismo
12. Akwizycja języka (L1 acquisition)
13. Nauka języków (FLA acquisition)
14. Systemy ortograficzne świata
15. Język i zmienne socjologiczne

V.

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 – 
W_14

Dyskusja Praca pisemna Praca magisterska

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 – 
U_15

Dyskusja, Analiza 
tekstu, Metoda projektu

Praca pisemna Praca magisterska

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 – K-
08

Dyskusja, Metoda 
projektu

Praca pisemna Praca magisterska

VI.
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VI. Kryteria oceny, wagi

Warunkiem uzyskania zaliczeni przez studenta jest przedłożenie 
kolejnych etapów pracy magisterskiej:

       Sem I: Temat pracy, plan pracy, zarys bibliografii

Sem II: Pierwszy rozdział pracy

Sem III: Drugi rozdział pracy

Sem IV: Całość pracy
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

64 

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

536 (+56 e-learning)

VIII.

VIII. Literatura

Literatura podstawowa

Booij, Geert. 2010. Construction Morphology. Oxford: Oxford University Press. 
Alexiadou Artemis, Elena Anagnostopoulou, & Martin Everaert (2004). The 
unaccusativity puzzle. 
Explorations of the syntax-lexicon interface. Oxford: Oxford University Press. 
Alexiadou, A. 2001. Functional structure in nominals: Nominalization and 
ergativity. Linguistik Aktuell 42. Amsterdam: John Benjamins. 

Literatura uzupełniająca

Beavers, J. & A. Koontz-Garboden (2013 b) Complications in Diagnosing Lexical 
Meaning: A Rejoinder to Horvath and Siloni (2013). Lingua 134, 210-218. 
Borer, H. 2003. Exo-skeletal vs. endo-skeletal explanations: Syntactic projections 
and the lexicon. In J. Moore, and M. Polinsky (eds.), The nature of explanation in 
linguistic theory, 31–67. Stanford, CA: CSLI Publications. 
Borer, H. 2005 The normal course of events. Oxford: Oxford University Press.

IX.


