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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Językoznawstwo

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Linguistics

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

V, VI

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

stacjonarne

Dyscyplina Językoznawstwo

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Dr Karolina Drabikowska

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

5

konwersatorium

ćwiczenia

laboratorium

warsztaty

seminarium 60 V, VI

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

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

Wymagani
a wstępne

W1 - Poziom znajomości języka angielskiego przynajmniej B2.  
W2 – Znajomość podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa 
wprowadzonych na kursach Wstęp do językoznawstwa i Gramatyka Opisowa 
języka angielskiego

C1 Usystematyzowanie i uporządkowanie oraz poszerzenie i ugruntowanie wiedzy 
związanej terminologią i metodami badań typowymi dla językoznawstwa.

C2 Znajomość zasad działania podstawowych instrumentów służących do analizy 
językowej zebranego materiału oraz umiejętność stosowania ich w przygotowaniu pracy 
dyplomowej.

C3 Umiejętność przeprowadzania własnych badań i analiz.

Symbo
l

Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia 
edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego 
człowieka oraz w rozwiazywaniu fundamentalnych 
dylematów współczesnej cywilizacji poprzez swobodne 
poruszanie się w obszarach języka i ich historycznym 
rozwoju, a także ma podstawową wiedzę o miejscu i 
znaczeniu Filologii Angielskiej i językoznawstwa w relacji 
do innych dyscyplin naukowych w obszarze nauk 
humanistycznych.

K_W01, K_W08, 
K_W09 

W_02 Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy 
funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do 
języka angielskiego i w porównawczym odniesieniu do 
innych języków oraz umie wyjaśnić kompleksowość natury 
języka dzięki uporządkowanej wiedzy ogólnej obejmującej 
odpowiednią terminologię w języku polskim i angielskim, 
rozumiejąc jej źródła i zastosowanie w dyscyplinach 
pokrewnych.

K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W12

W_03 Student ma uporządkowaną wiedzę i rozumie podstawowe 
teorie językoznawcze, zna główne kierunki rozwoju w 
zakresie językoznawstwa ogólnego i angielskiego, ma 
podstawową wiedzę dotyczącą najważniejszych nowych 
osiągnięć w językoznawstwie, zna i rozumie nurty badań 
nad językiem angielskim w kontekście diachronicznym i 
synchronicznym z uwzględnieniem współczesnego rozwoju 
i zróżnicowania geograficznego oraz społecznego.

K_W05, K_W07, 
K_W10, K_W11
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

W_04 Student ma rozeznanie w problematyce metodologii badań 
językoznawczych, zna i rozumie podstawowe metody 
analizy i interpretacji wytworów teorii i szkół 
językoznawczych oraz rozumie, że istnieje wiele szkół 
myśli językoznawczej i zna niektóre kryteria ich oceny, 
będąc świadomym kontrowersji związanych z interpretacją 
i oceną wartości wytworów umysłu ludzkiego.

K_W06, K_W13

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie językowo i 
logicznie wyrażać swoje myśli i poglądy, wykazując się 
odpowiednią do poziomu studiów teoretyczną i praktyczną 
znajomość języka angielskiego, w szczególnym odniesieniu 
do językoznawstwa i stosując różne rejestry języka, w tym 
rejestr języka akademickiego.

K_U01, K_U03, 
K_U04

U_02 Student potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, 
użytkować i oceniać informacje związane z 
językoznawstwem.

K_U02

U_03 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, tj. 
formułuje problemy badawcze w zakresie językoznawstwa 
i potrafi dokonać ich analizy.

K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i 
umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju.

K_K01

K_02 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i 
rozwoju zawodowego oraz konieczność ciągłej aktywizacji 
i poszerzania kompetencji językowych.

K_K02, K_K03

K_03 Student bierze udział w organizowaniu wydarzeń 
popularyzatorskich związanych z kierunkiem studiów. 

K_K10

Semestr 1. 
1. Wprowadzenie do kursu i organizacja pracy. 
2-4. Podstawowe zagadnienia związane z koncepcją pracy licencjackiej, m.in. wybór 
przedmiotu badań, formułowanie problemu badawczego, definiowanie celów i dobór 
metod badawczych, sposób prowadzenia badań. 
5-6. Poszukiwanie literatury przedmiotowej, selekcjonowanie informacji. 
7-8. Formalny aspekt pisania pracy i jej struktura (redakcja tekstu naukowego). 
9. Zasady konstruowania bibliografii, przypisów i technicznej strony przygotowania 
pracy. 
10-15. Prezentacje indywidualne. Konsultacje dotyczące postępów w pisaniu rozdziału I. 
Dobór narzędzi teoretycznych.

Semestr 2. 
1-15 Praca nad indywidualnym postępem w pisaniu pracy: gromadzenie danych, analiza, 
wnioski.
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Symbo
l 

efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Dyskusja, praca badawcza 
pod kierunkiem (praca 
seminaryjna)

Prezentacja, praca 
pisemna

Zapis w arkuszu ocen, 
ustna informacja 
zwrotna, praca 
licencjacka

W_02 Dyskusja, praca badawcza 
pod kierunkiem (praca 
seminaryjna)

Prezentacja, praca 
pisemna

Zapis w arkuszu ocen, 
ustna informacja 
zwrotna, praca 
licencjacka

W_03 Dyskusja, praca badawcza 
pod kierunkiem (praca 
seminaryjna)

Prezentacja, praca 
pisemna

Zapis w arkuszu ocen, 
ustna informacja 
zwrotna, praca 
licencjacka

W_04 Dyskusja, praca badawcza 
pod kierunkiem (praca 
seminaryjna)

Prezentacja, praca 
pisemna

Zapis w arkuszu ocen, 
ustna informacja 
zwrotna, praca 
licencjacka

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Analiza tekstu, dyskusja, 
praca indywidualna, praca 
badawcza pod kierunkiem 
(praca seminaryjna)

Prezentacja, praca 
pisemna

Zapis w arkuszu ocen, 
ustna informacja 
zwrotna, praca 
licencjacka

U_02 Analiza tekstu, dyskusja, 
praca indywidualna, praca 
badawcza pod kierunkiem 
(praca seminaryjna)

Prezentacja, praca 
pisemna

Zapis w arkuszu ocen, 
ustna informacja 
zwrotna, praca 
licencjacka

U_03 Analiza tekstu, dyskusja, 
praca indywidualna, praca 
badawcza pod kierunkiem 
(praca seminaryjna)

Prezentacja, praca 
pisemna

Zapis w arkuszu ocen, 
ustna informacja 
zwrotna, praca 
licencjacka

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Dyskusja, praca w grupach 
w różnych rolach (lidera, 
sprawozdawcy, uczestnika)

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego, 
obserwacja, praca 
pisemna

Ustna informacja 
zwrotna, praca 
licencjacka

K_02 Dyskusja, praca w grupach 
w różnych rolach (lidera, 
sprawozdawcy, uczestnika)

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego , 
obserwacja

Ustna informacja 
zwrotna

K_03 Dyskusja, praca w grupach 
w różnych rolach (lidera, 
sprawozdawcy, 
uczestnika), metoda 
projektu

Monitorowanie i 
informacja zwrotna od 
grupy lub prowadzącego, 
obserwacja

Ustna informacja 
zwrotna
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

W pierwszym semestrze studenci będą ocenieni na podstawie pracy na zajęciach, 
przygotowanych prezentacji i postępów w pisaniu pracy. Warunkiem uzyskania zaliczenia 
(bez oceny) jest wybór tematu pracy, zgromadzenie literatury i zaawansowane prace nad 
rozdziałem 1. W drugim semestrze studenci będą ocenieni na podstawie prezentacji (20%) i 
postępów w pisaniu pracy (80%). Ocena pracy będzie zależna od poziomu merytorycznego 
(80%) i formalnego pracy (20%). 

VII. Obciążenie pracą studenta 

VIII. Literatura 

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

300 

Literatura podstawowa

Zależna od wybranych tematów i zainteresowań językoznawczych studentów.  
Crystal, D. (1995). Cambridge Encyclopaedia of Language. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
Various editors. The Cambridge History of the English language (Vols. 1-6). Cambridge: 
Cambridge University Press.  
Yule, G. (2010). The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Literatura uzupełniająca

Blaxter, L., Hughes C., and M Tight. (2010). How to Research. Buckingham: Open 
University Press  
Krug M. and J. Schlüter (eds.) (2013). Research Methods in Language Variation and 
Change. Cambridge: Cambridge University Press. 
Litosseliti, L. (2010). Research Methods in Linguistics. London: Continuum International 
Publishing Group.


