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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Fonologia 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Phonology

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

II

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

stacjonarne

Dyscyplina językoznawstwo

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Eugeniusz Cyran

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład

3

konwersatorium

ćwiczenia 30 I

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa

translatorium
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów 
kierunkowych 

wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

Poziom znajomości języka angielskiego C1. 

Podstawowa wiedza z gramatyki opisowej języka angielskiego 
(fonetyka, fonologia, morfologia) i historii języka angielskiego

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi fonologii języka 
angielskiego w odniesieniu do innych języków, np. polski

C2 Wyrobienie u studentów umiejętności swobodnego posługiwania się mechanizmami i 
terminologią fonologii

C3 Wykształcenie u studentów umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej 
wiedzy teoretycznej do analizy prostych struktur fonologicznych

C4 Zwrócenie uwagi studentów na uniwersalia językowe w obrębie fonologii

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student demonstruje pogłębioną wiedzę o miejscu i 
znaczeniu fonologii w relacji do innych działów 
językoznawstwa

K_W01

W_02 Student zestawia i oszacowuje fakty i zjawiska 
fonologiczne i wiąże je z odpowiednimi metodami i 
teoriami

K_W02

W_03 Student wykazuje się pogłębioną i uporządkowaną 
wiedzą obejmującą terminologię używaną w analizach 
fonologicznych, zarówno w języku angielskim jak i 
polskim

K_W07, K_W08

W_04 Student demonstruje szczegółową wiedzę o głównych 
kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych 
osiągnięciach w zakresie teorii fonologii, pozwalającą 
na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku 
dyscyplin naukowych

K_W10



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student potrafi wyszukać, selekcjonować, analizować i 
oceniać w zaawansowany sposób dane fonologiczne, 
posługując się specjalistyczną terminologią 

K_U01, K_U06

U_02 Student tworzy samodzielnie i przedstawia prezentacje 
opracowanych zagadnień fonologicznych z 
wykorzystaniem technik audiowizualnych

K_U08, K_U09, 

U_03 Student prowadzi pracę w grupie i bierze udział w 
debacie nad zagadnieniami fonologicznymi, formułując 
wnioski i tworząc syntetyczne podsumowania

K_U10, K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student formułuje opinie krytyczne dotyczące opisów i 
analiz fonologicznych będących wytworami 
intelektualnymi z tej dziedziny

K_K02

K_02 Student dostrzega możliwości stosowania 
językoznawczych metod analitycznych, w szczególności 
fonologicznych, do rozwiązywania problemów w życiu 
zawodowym

K_K03

K_03 Student uznaje znaczenie kształtowania świadomości 
językoznawczej w kulturze europejskiej i światowej

K_K09

Dźwięki mowy. Pojęcie segmentu fonologicznego. Analiza fonemiczna. Reprezentacja na 
poziomie melodii (cechy dystynktywne) i struktury formalnej (sylaba). Podstawowe 
procesy fonologiczne o charakterze uniwersalnym: fonotaktyka, alternacje 
samogłoskowe, procesy sylabiczne. Fonologiczne reprezentacje graficzne.

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 miniwykład 
wprowadzający, 
dyskusje akademickie, 
metody dialogowe, 
rozwiązywanie 
problemów, 
praca z tekstem, 
analiza danych 
fonologicznych

odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną 

kolokwium / test / 
sprawdzian pisemny

zapis w arkuszu ocen 

uzupełnione i ocenione 
kolokwium / test / 
sprawdzian pisemny
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W_02 miniwykład 
wprowadzający, 
dyskusje akademickie, 
metody dialogowe, 
rozwiązywanie 
problemów, 
praca z tekstem, 
analiza danych 
fonologicznych

odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną 

kolokwium / test / 
sprawdzian pisemny

zapis w arkuszu ocen 

uzupełnione i ocenione 
kolokwium / test / 
sprawdzian pisemny

W_03 miniwykład 
wprowadzający, 
dyskusje akademickie, 
metody dialogowe, 
rozwiązywanie 
problemów, 
praca z tekstem, 
analiza danych 
fonologicznych

odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną 

kolokwium / test / 
sprawdzian pisemny

zapis w arkuszu ocen 

uzupełnione i ocenione 
kolokwium / test / 
sprawdzian pisemny

W_04 miniwykład 
wprowadzający, 
dyskusje akademickie, 
metody dialogowe, 
rozwiązywanie 
problemów, 
praca z tekstem, 
analiza danych 
fonologicznych

odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną 

kolokwium / test / 
sprawdzian pisemny

zapis w arkuszu ocen 

uzupełnione i ocenione 
kolokwium / test / 
sprawdzian pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 praca z tekstem, praca 
indywidualna, praca w 
parach i grupach 
(wspólne rozwiązywanie 
problemów),  

Obserwacja / 
monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

zapis w arkuszu ocen 

U_02 praca z tekstem, praca 
indywidualna, praca w 
parach i grupach 
(wspólne rozwiązywanie 
problemów),  

Obserwacja / 
monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

zapis w arkuszu ocen 

U_03 praca z tekstem, praca 
indywidualna, praca w 
parach i grupach 
(wspólne rozwiązywanie 
problemów),  

Obserwacja / 
monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

zapis w arkuszu ocen 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Studenci oceniani są na podstawie wyniku min. 2 testów (75%) oraz aktywności w 
dyskusjach i pracach podczas zajęć (25%). Brak zaliczenia – negatywne oceny z 2 testów. 
Testy oceniane są według następującej skali: 

5 100-93% 

4.5 92-85% 

4 84-77% 

3.5 76-69% 

3 68-60% 

2 59-0% 

VII. Obciążenie pracą studenta 

K_01 Praca w grupach, praca 
w parach, dyskusja

Obserwacja / 
monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

zapis w arkuszu ocen 

K_02 Praca w grupach, praca 
w parach, dyskusja

Obserwacja / 
monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

zapis w arkuszu ocen 

K_03 Praca w grupach, praca 
w parach, dyskusja

Obserwacja / 
monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

zapis w arkuszu ocen 

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

30h

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

60h
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