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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia językoznawstwa 
angielskiego (MA)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Topics in formal 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 30 I, II

10

konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia 
dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

Znajomość jęz. angielskiego odpowiednia dla studenta II 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

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 angielskiego w relacji do 
innych nauk humanistycznych

K_W01

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

K_W02

W_03 Student wymienia główne nurty badań nad językiem
angielskim 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

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

K_W08
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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 
angielskiego

K_W09

W_07 Student demonstruje szczegółową wiedzę o 
głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych 
nowych osiągnięciach w zakresie językoznawstwa 
angielskiego 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_W11

UMIEJĘTNOŚCI

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

K_U01

U_02 Student stosuje zaawansowane metody i narzędzia 
badawcze pozwalające na twórcze i innowacyjne 
rozwiązanie problemów w zakresie językoznawstwa 
angielskiego

K_U05

U_03 Student posługuje się specjalistyczną terminologią 
właściwą dla wybranych dyscyplin naukowych w 
obrębie językoznawstwa angielskiego w 
nietypowych sytuacjach profesjonalnych, związaną z
nauczaniem języka angielskiego lub tłumaczeniami

K_U06

U_04 Student porozumiewa się z wykorzystaniem różnych 
kanałów i technik komunikacyjnych, w tym 
zaawansowanych technik 
informacyjnokomunikacyjnych (ICT), ze specjalistami
w zakresie językoznawstwa angielskiego

K_U08

U_05 Student tworzy samodzielnie i przedstawia klarowne
prezentacje opracowanych zagadnień, w zakresie 
językoznawstwa angielskiego na podstawie tekstów 
źródłowych z zastosowaniem technik 
audiowizualnych

K_U09

U_06 Student prowadzi debaty w zakresie językoznawstwa
angielskiego formułuje wnioski oraz tworzy 
syntetyczne podsumowania

K_U10, 

U_07 Student organizuje i prowadzi pracę zespołu 
odnośnie wybranych zagadnień w ramach 
językoznawstwa angielskiego

K_U13,

U_08 Student organizuje proces własnego uczenia się w K_U14
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zakresie językoznawstwa angielskiego oraz uczenia 
innych osób, współdziałając i pracując w grupie, oraz
przyjmując w niej różne role, w tym, rolę wiodącą

U_09 Student podejmuje autonomiczne działania 
zmierzające do rozwijania zdolności w zakresie 
językoznawstwa angielskiego i kierowania własną 
karierą zawodową; posiada umiejętność 
samodzielnego rozwiązywania zadań

K_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student formułuje opinie krytyczne o wytworach 
intelektualnych w zakresie językoznawstwa 
angielskiego
krytycznie ocenia posiadaną wiedzę

K_K02 

K_02 Student wykazuje kreatywność w organizowaniu i 
inspirowaniu działań innych osób jak i organizowaniu
samemu wydarzeń naukowych i kulturalnych 
związanych z dziedziną językoznawstwa 
angielskiego

K_K05

K_03 Student uznaje znaczenie kształtowania 
świadomości językoznawstw angielskiego w kulturze
europejskiej i światowej

K_K09

K_04 Student wykazuje zainteresowanie wytworami 
kultury anglosaskiej, bierze udział w organizacji 
przedsięwzięć o charakterze popularyzującym 
językoznawstwo angielskie

K_K10

IV.

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Morphology, phonology and exponence (Morfologia, fonologia i realizacja 
kategorii)
2. Opacity and palatalization (Opaczność i palatalizacje)
3. Opacity and palatalization (cont.) (Opaczność I palatalizacje cz. 2)
4. Abstractness and arbitrariness (Abstrakcyjność I arbitrarność w fonologii)
5. Optionality and variation in exponenece (Opcjonalnośc I wariacja w realizacji 
fonologicznej)
6. Productivity and j-palatalization (Produktywność i palatalizacja jotą)
7. The morpho-phonology of Polish verbs (Morfofonologia polskich czasowników)
8. The morpho-phonology of Polish verbs (cont.) (Morfofonologia polskich 
czasowników cz. 2)
9. The morphophonology of passives (Morfofonologia imiesłowów biernych)
10. The morphophonology of expressive affixes (Morfofonologia przyrostków 
ekspresywnych)
11. Lexical phonology and morphology (Morfologia I fonologia leksykalna)
12. Suppletion and cyclic spell-out (Supletywizm i cykliczność w morfofonologii)
13. Pre-exam revision (Powtórka materiału)
14. Exam (Egzamin)
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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_08

Wykład 
konwencjonalny/Wykła
d problemowy

Egzamin pisemny Zapis w arkuszu ocen

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

VI.

VI. Kryteria oceny, wagi

Studenci otrzymują ocenę końcową na podstawie egzaminu 
pisemnego. Uzyskany procent punktów przekłada się na oceny 
w sposób następujący.

95%-100% - 5
87%-94% - 4+
75%-86% - 4
68% - 74% - 3+
60% - 67% - 3
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

12 

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

288 (+18 e-learning)

VIII.

VIII. Literatura

Literatura podstawowa

Literatura podstawowa: 
Aronoff, M. And K. Fudemann. What is Morphology? Blackwell Publishing. 
Szymanek, B. 2005. The latest trends in English word-formation. In P. Stekauer 
and R. Lieber (eds.), Handbook of Word-Formation, 429-435. Dordrecht: Springer. 

Literatura uzupełniająca

Literatura uzupełniająca: 
Adams, V. 2001. Complex words in English. Pearson Education Ltd. 
Bauer, L. 1983. English word formation. Cambridge: Cambridge University Press. 
Bauer, L. 1988. Introducing linguistic morphology. Edinburgh: Edinburgh 
University Press. 
Biber, D., S. Johansson, G. Leech, S. Conard and E. Finegan. 1999. Longman 
grammar of spoken and written English. London: Pearson Education Ltd. 
Booij, G., Ch. Lehmann, J. Mugdan, W. Kesselheim, and S. Skopeteas. 2000. 
Morphology. An international handbook on inflection and word-formation. Berlin, 
New York: Walter de Gruyter. 
Haspelmath, M. 2002. Understanding morphology. London: Arnold. 
Katamba, F. 1993. Morphology. Macmillan. 
Marchand, H. 1969. The Categories and types of present-day English word-
formation. A synchronic-diachronic approach. München: C. H. Beck. 
Quirk, R., S. Greenbaum, G. Leech, and J. Svartvik. 1985. A comprehensive 
grammar of the English language. London: Longman. 
Stekauer, P. and R. Lieber. Eds. 2005. Handbook of word-formation. Dordrecht: 
Springer. 
Szymanek, B. 1989. Introduction to morphological analysis. Warszawa: PWN

IX.


