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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Współczesne teorie i najnowsze trendy w 
morfologii

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Current theories and latest trends in 
morphology

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 hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład

2

konwersatorium

ćwiczenia 30 II

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

Wymagana znajomość podstawowych pojęć z zakresu teorii 
morfologii i analizy morfologicznej oraz podstawowych terminów z 
fonetyki, fonologii, składni i semantyki.

C1 Ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu teorii morfologii z uwzględnieniem 
osiągnięć  i ograniczeń najnowszych modeli teoretycznych.

C2 Zapoznanie studentów z bardziej zaawansowanymi metodami i problemami analizy 
morfologicznej w oparciu o dane z różnych języków 

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student ma pogłębioną i ugruntowaną wiedzę z zakresu 
morfologii, rozumianej jako część składowa 
kompetencji językowej i jako dział lingwistyki. Rozumie 
rolę i znaczenie językoznawstwa w relacji do innych 
nauk humanistycznych oraz rolę i znaczenie morfologii 
w systemie językoznawczym oraz jej interakcje z 
pozostałymi modułami gramatycznymi tj. fonologią, 
składnią i semantyką. Zna cele, zakres i specyfikę 
analizy morfologicznej oraz sposoby jej 
przeprowadzania w ramach różnych modeli ze 
szczególnym uwzględnieniem ograniczeń i osiągnięć 
najnowszych modeli teoretycznych.

K_W01, K_W02, 
K_W10

W_02 Student rozumie, że istnieje wiele szkół i modeli 
morfologicznych; zna bardziej zaawansowane kryteria 
oceny ich wartości; Student ma pogłębioną wiedzę 
prowadzącą do specjalizacji językoznawczej, a w 
szczególności analizy danych językowych w ujęciu 
morfologii leksykalnej.

K_W02, K_W08
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W_03 Student ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach 
rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w 
dziedzinie analizy morfologicznej; Student zna i rozumie 
na poziomie zaawansowanym historyczny charakter 
kształtowania się wybranych tradycji, teorii i szkół 
badawczych w zakresie analizy morfologicznej

K_W06

W_04 Student zna terminologię niezbędną do opisu i analizy 
danych morfologicznych z różnych języków; Student zna 
podstawową terminologię z zakresu morfologii w języku 
polskim

K_W07

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student potrafi analizować dane językowe, oceniać, 
selekcjonować i integrować informację z 
wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 
podstawie krytyczne sądy w zakresie ich struktury 
morfologicznej; Student wie jak formułować i 
przedstawiać graficznie reguły morfologiczne oraz 
opisywać je z użyciem fachowej terminologii stosując 
rejestr akademicki. Potrafi porównać różne analizy tego 
samego problemu oraz dokonać syntetycznego 
podsumowania. Dokonuje interpretacji i oceny różnych 
rozwiązań oraz potrafi bronić swych argumentów w 
czasie debaty. 

K_U05, K_U06, 
K_U10

U_02 Student potrafi dotrzeć do informacji specjalistycznej z 
wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

K_U08

U_03 Student potrafi stworzyć i zaprezentować samodzielnie 
opracowane zagadnienia na podstawie tekstów 
źródłowych z zastosowaniem technik audiowizualnych 

K_U09

U_04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student formułuje opinie krytyczne o dostępnych 
analizach wybranych zagadnień; krytycznie ocenia 
posiadaną wiedzę 

K_K02

K_02 Student wykazuje kreatywność w organizowaniu i 
inspirowaniu działań innych  osób w ramach pracy w 
grupie oraz nabiera doświadczenia w przygotowywaniu 
wystąpień  i wydarzeń naukowych 

 K_K05

K_03 Student uznaje znaczenie wkładu językoznawców 
anglosaskich w kształtowanie się myśli językoznawczej 
oraz znaczenia  języka angielskiego dla rozwoju 
współczesnych teorii morfologicznych 

K_K09
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Podstawowe pojęcia - powtórzenie  
Problemy analizy morfologicznej  
Relacje syntagmatyczne i paradygmatyczne w morfologii  
Word-based czy morpheme-based morphology 
Reguła i kategoria morfologiczna 
Słowotwórstwo a fleksja.

Teorie produktywności oraz ograniczenia produktywności

Przegląd najważniejszych teorii morfologicznych:  
Strukturalizm amerykański a gramatyka generatywna, 
Morfologia leksykalna w latach 70-tych (Halle 1973, Aronoff 1976, Jackendoff 1975) 
Morfologia leksykalna w latach 80-tych i 90-tych (Selkirk 1982, Lieber 1980, 1992) 
Rozróżnienie na fleksję i derywację w różnych modelach (Strong vs. Weak Lexicalist 
Hypothesis) 
Distributed Morphology

Inne istotne modele opisu teoretycznego: 
Model Hansa Marchanda 
Word-and-Paradigm 
Morfologia Naturalna 
Lexeme Morpheme Base Morphology 
Podejście onomazjologiczne 
Słowotwórstwo w ujęciu kognitywnym 
Słowotwórstwo w ujęciu teorii optymalności 
Construction morphology

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Praca z tekstem 
Praca w grupach 
Dyskusja 
Prezentacja multimedialna 
wykładowcy 
Prezentacja multimedialna 
studentów

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

W_02 Praca z tekstem 
Praca w grupach 
Dyskusja 
Prezentacja multimedialna 
wykładowcy 
Prezentacja multimedialna 
studentów

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny
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W_03 Praca z tekstem 
Praca w grupach 
Dyskusja 
Prezentacja multimedialna 
wykładowcy 
Prezentacja multimedialna 
studentów

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

W_04 Praca z tekstem 
Praca w grupach 
Dyskusja 
Prezentacja multimedialna 
wykładowcy 
Prezentacja multimedialna 
studentów

Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Analiza tekstu 
Metoda problemowa 
(PBL) 
Praca w grupach w 
różnych rolach 
Dyskusja

Obserwacja 
Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
Informacja zwrotna 
(feedback)

U_02 Praca w grupach w 
różnych rolach

Obserwacja 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

Informacja zwrotna 
(feedback)

U_03 Praca w grupach w 
różnych rolach

Obserwacja 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

Informacja zwrotna 
(feedback)

U_04 Praca w grupach w 
różnych rolach

Obserwacja 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

Informacja zwrotna 
(feedback)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Dyskusja 
Praca w grupach w 
różnych rolach

Obserwacja Informacja zwrotna 
(feedback)

K_02 Dyskusja 
Praca w grupach w 
różnych rolach

Obserwacja Informacja zwrotna 
(feedback)

K_03 Dyskusja 
Praca w grupach w 
różnych rolach

Obserwacja Informacja zwrotna 
(feedback)
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

VII. Obciążenie pracą studenta 

VIII. Literatura 

Przed omówieniem kolejnego tematu zajęć, studenci samodzielnie studiują konkretne 
rozdziały z podręcznika lub artykuły naukowe wskazane przez prowadzącego. Studenci 
mają możliwość wyrażania swojej wiedzy i pytań związanych z danym zagadnieniem w 
trakcie dyskusji problemowej na zajęciach. Aktywne uczestnictwo w dyskusji oraz 
ćwiczenia praktyczne stanowią 25% oceny końcowej.

Studenci ugruntowują zdobytą wiedzę poprzez ćwiczenia praktyczne na danych 
językowych z różnych języków. Aktywne uczestnictwo w dyskusji oraz ćwiczenia 
praktyczne stanowią 25% oceny końcowej.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością trzech nieobecności 
usprawiedliwionych w semestrze

Test zaliczany od 60% maksymalnej liczby punktów.

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

30

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

30

Literatura podstawowa

Stekauer, P. and R. Lieber (eds.) 2005. Handbook of Word-Formation. Dordrecht: 
Springer.

Literatura uzupełniająca

Bauer, L. 1988. Introducing Linguistic Morphology. Edinburgh: Edinburgh University 
Press. 

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.


