
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Językoznawstwo ogólne (seminarium)

Nazwa przedmiotu w języku angielskim General 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

Sławomir Zdziebko

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład

46

konwersatorium

ćwiczenia

laboratorium

warsztaty

seminarium 120 I - IV

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

Znajomość i umiejętność posługiwania się jęz. angielskim 
odpowiednie dla studenta II roku studiów magisterskich filologii 
angielskiej. Umiejętność posługiwania się aplikacja Microsoft 
Word lub podobną.

C1 Studenci potrafią formułować swoje opinie na temat analiz językoznawczych

C2 Studenci potrafią przeprowadzać swoje proste analizy, stawiać tezy i formułować 
wnioski

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 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. Posiada 
wiedzę nt. kategorii słowotwórczych i fleksyjnych oraz 
klasyfikacji typologicznej języków z punktu widzenia ich 
budowy morfologicznej.  
Student zna terminologię niezbędną do opisu i analizy 
danych morfologicznych z różnych języków  

K_W01,K_W02 
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

W_02 Student zna podstawową terminologię z zakresu 
morfologii w języku polskim. 

Student rozumie, że istnieje wiele szkół i modeli 
morfologicznych; zna podstawowe kryteria oceny ich 
wartości .  

Student ma pogłębioną wiedzę prowadzącą do 
specjalizacji językoznawczej, a w szczególności analizy 
danych językowych w ujęciu morfologii leksykalnej.

K_W03,K_W04 

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  

Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, 
poprawne logicznie i językowo wypowiadanie myśli 
podczas dyskusji, sprawdzianów i egzaminów z zakresu 
morfologii

K_W05,K_W06 

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  
problemu. Interpretuje je i ocenia. 

K_U13,K_U14 

U_02 Student wie jak formułować i przedstawiać graficznie 
reguły morfologiczne. 

K_U15,K_U16 
K_U17,K_U18 

U_03 Student dostrzega zależności między procesami 
społecznymi i kulturowymi a zmianami w strukturze 
leksykonu – ich bezpośrednim przejawem jest tworzenie 
neologizmów

K_U19,K_U20 
K_U21,K_U22 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.   K_K01,K_K02 

K_02 Student aktywnie bierze udział dyskusji. K_K03,K_K04 
K_K05
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

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

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Dyskusja/Praca badawcza 
pod kierunkiem/Praca z 
tekstem

Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej

W_02 Dyskusja/Praca badawcza 
pod kierunkiem/Praca z 
tekstem

Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej

W_03 Dyskusja/Praca badawcza 
pod kierunkiem/Praca z 
tekstem

Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Dyskusja/Analiza tekstu/ 
Praca 
badawcza pod 
kierunkiem/ 
Burza mózgów

Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej

U_02 Dyskusja/Analiza tekstu/
Praca 
badawcza pod 
kierunkiem/ 
Burza mózgów

Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej

U_03 Dyskusja/Analiza tekstu/ 
Praca 
badawcza pod 
kierunkiem/ 
Burza mózgów

Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej
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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 

VII. Obciążenie pracą studenta 

VIII. Literatura 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Dyskusja/Rozmowa 
Sokratyczna

Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
pisemnej

K_02 Dyskusja/Rozmowa 
Sokratyczna

Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
Pisemnej

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

120

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

120 

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.  
Beavers, J. & A. Koontz-Garboden (2013 b) Complications in Diagnosing Lexical Meaning: 
A Rejoinder to Horvath and Siloni (2013). Lingua 134, 210-218.  

Literatura uzupełniająca

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.


