
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Językoznawstwo stosowane w teorii i 
praktyce

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Theory and Practice in Applied Linguistics

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

dr Jolanta Sak-Wernicka

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze 

słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

3

konwersatorium

ćwiczenia 30 II

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

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

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

Podstawowa wiedza obejmująca terminologię filologiczną w 
języku angielskim i polskim

C1 zdobycie wiedzy na temat problematyki metodologii stosowanych w językoznawstwie

C2 poznanie głównych kierunków badań nad językiem angielskim

C3 poznanie podstawowych metod analizy i interpretacji języka

C4 zrozumienie różnić między językoznawstwem teoretycznym i empirycznym

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student posiada  pogłębioną wiedzę o miejscu i 
znaczeniu językoznawstwa stosowanego  w relacji do 
innych nauk humanistycznych, zna i rozumie 
zaawansowaną terminologią z zakresu językoznawstwa 
stosowanego

K_W01

W_02 Student rozumie różnice między podejściem 
teoretycznym i praktycznym w językoznawstwie, zna 
metody badania języka oraz dobrze orientuje się w 
istniejących teoriach językoznawczych 

K_W02
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W_03 Student posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę 
obejmującą terminologię używaną w obrębie 
językoznawstwa stosowanego oraz potrafi do niej 
nawiązywać analizując zagadnienia z zakresu 
językoznawstwa teoretycznego 

K_W07, KW_08

W_04 Student demonstruje szczegółową wiedzę o głównych 
kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych 
osiągnięciach w obszarze językoznawstwa stosowanego 
oraz potrafi ją odnieść i powiązać z osiągnięciami innych 
dyscyplin naukowych 

K_W10

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem 
różnych kanałów i technik komunikacyjnych, w tym 
zaawansowanych technik informacyjnokomunikacyjnych 
(ICT), ze specjalistami w zakresie językoznawstwa 
stosowanego 

K_U08

U_02 Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawiać 
prezentacje opracowanych zagadnień z zakresu 
językoznawstwa stosowanego na podstawie dostępnych 
tekstów źródłowych z zastosowaniem technik 
audiowizualnych

K_U09

U_03 Student potrafi dyskutować na tematy związane z 
zagadnieniami językoznawstwa stosowanego; formułuje 
wnioski, tworzy syntetyczne podsumowania, wyraża 
krytyczne poglądy

K_U10

U_04 Student potrafi organizować i prowadzić pracę zespołu 
podczas opracowywania zagadnień związanych z 
językoznawstwem stosowanym

K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student formułuje opinie krytyczne nt. dostępnych prac 
teoretycznych oraz badawczych w zakresie 
językoznawstwa stosowanego, jednocześnie krytycznie 
ocenia posiadaną wiedzę, którą gotów jest dalej zgłębiać

K_K02

K_02 Student wykazuje kreatywność w organizowaniu i 
inspirowaniu działań innych osób 

K_K05
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

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

K_K09

1. Język jako przedmiot badań 

2. Obszary badań nad językiem 

3. Różnice między badaniami teoretycznymi i empirycznymi języka 

4. Metody i narzędzia badań nad językiem 

5. Przykłady podstawowych błędów metodologicznych 

6. Przygotowanie badania 

7. Zbieranie danych 

8. Analiza i interpretacja danych 

9. Wnioskowanie 

10. Prezentacja wyników 

11. Ograniczenia metod eksperymentalnych w językoznawstwie

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Praca z tekstem, studium 
przypadku

Odpowiedź ustna w 
czasie zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną

Zapis w arkuszu ocen

W_02 Praca z tekstem, studium 
przypadku; dyskusja, 
praca w grupach w 
różnych rolach (lidera, 
sprawozdawcy, 
uczestnika)

Odpowiedź ustna w 
czasie zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną, 
odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen
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W_03 Praca z tekstem, studium 
przypadku; dyskusja, 
praca w grupach w 
różnych rolach (lidera, 
sprawozdawcy, 
uczestnika)

Odpowiedź ustna w 
czasie zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną, 
odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

W_04 Praca z tekstem, studium 
przypadku; dyskusja, 
praca w grupach w 
różnych rolach (lidera, 
sprawozdawcy, 
uczestnika)

Odpowiedź ustna w 
czasie zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną, 
odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Metoda projektu, Praca 
indywidualna

Prezentacja Zapis w arkuszu ocen

U_02 Metoda projektu, Praca 
indywidualna

Prezentacja Zapis w arkuszu ocen

U_03 Praca z tekstem, studium 
przypadku; dyskusja, 
praca w grupach w 
różnych rolach (lidera, 
sprawozdawcy, 
uczestnika), metoda 
projektu, praca 
indywidualna

Odpowiedź ustna w 
czasie zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną, 
odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

U_04 Metoda projektu, Praca 
indywidualna

Prezentacja Zapis w arkuszu ocen

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Praca z tekstem, studium 
przypadku

Odpowiedź ustna w 
czasie zajęć sprawdzająca 
wiedzę praktyczną

Zapis w arkuszu ocen

K_02 Metoda projektu, Praca 
indywidualna

Prezentacja Zapis w arkuszu ocen

K_03 Metoda projektu, Praca 
indywidualna

Prezentacja Zapis w arkuszu ocen
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Studenci otrzymują zaliczenie w oparciu o ocenę z projektu, który przygotowują na 
koniec semestru. W zależności od ich przygotowania do zajęć oraz aktywności ocena ta 
może zostać obniżona lub podwyższona maksymalnie o jedną ocenę.   

VII. Obciążenie pracą studenta 

VIII. Literatura 

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

60

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

30

Literatura podstawowa

1. Sampson, G. (2001) Empirical Linguistics. NY: Continuum.

Literatura uzupełniająca

1. Valiela, I. (2008) Doing Science: Design, Analisis, and Communication of Scientific 
Research. Oxford University Press. 

2. Zlatev, J., Mats, A.,Falck, M.(2009) Studies in Language and Cognition. Oxford: 
Oxford University Press. 3. McEnery, T., Xiao, R. (2006) Corpus-based Language 
Studies: An Advanced Resource Book. Routledge. 

3. Woods, A., Fletcher, P., Hughes, A. (1989) Statistics in Language Studies. Cambridge 
University Press. 

4. Wray, A., Bloomer, A. (2013) Projects in Linguistics and Language Studies. Routledge.


