
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Językoznawstwo stosowane i historyczne/ seminarium doktoranckie 

I rok studiów III stopnia  

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Przekazanie zasad pisania pracy doktorskiej 

C2 Wybór tematow prac doktorskich zgodnie z zainteresowaniami i kompetencjami studentów 

C3 Pomoc w pisaniu prac doktorskich zwieńczone przedłożeniem kompletnych prac 

C4 Pogłębienie wiedzy i sprawności studentów z zakresu językoznawstwa stosowanego i 

historycznego 

C5 Napisanie i przedstawienie samodzielnie napisanej pracy doktorskiej na podstawie własnych 

badań, eksperymentów, ankiet, analiz  oraz przeprowadzonych projektów badawczych a także w 

oparciu o istniejącą literaturę z wybranej dziedziny. 

 

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Bardzo dobra znajomość tematyki wybranego zagadn ienia w zakresie językoznawstwa stosowanego i 

historycznego. 

Wysokie kompetencje w zakresie gromadzenia danych, konstrukcji projektu badawczego, krytycznej analizy 

materiału, formułowania i weryfikacji hipotez. 

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma zaawansowaną i rozbudowaną, uwzględniającą najnowsze 
osiągnięcia, wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej językoznawstwa 
stosowanego i historycznego, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w 
działalności badawczej, zna zaawansowaną terminologię dotycząca wybranej dziedziny z zakresu 

językoznawstwa stosowanego i historycznego    
 

EK P_W02 Student ma zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia 
językoznawstwa stosowanego i historycznego, prowadzącą do specjalizacji, wiedzę 
szczegółową w wybranych obszarach studiowanej dyscypliny. 
 

Student ma zaawansowaną i zintegrowaną wiedzę o najnowszych światowych dokonaniach, 

ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary językoznawstwa stosowanego i 

historycznego, pozwalającą na samodzielne formułowanie problemów badawczych oraz ich 

rozwiązywanie . 
 

EK P_W03 Student zna na poziomie zaawansowanym i rozumie metody, techniki, szkoły badawcze 

właściwe dla językoznawstwa stosowanego i historycznego. 
 

EK P_W04 Student zna główne metody oceny publikacji naukowych, projektów badawczych oraz 

posiada ogólną orientację w zasadach finansowania badań naukowych  
 



EK P_W05 Student ma bardzo pogłębioną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin 

językoznawstwa stosowanego i historycznego 

EK P_W06 Student rozumie, że istnieje wiele szkół w ramach językoznawstwa stosowanego i 

historycznego  

 

EK P_W09 Student ma zaawansowaną, szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i 

najważniejszych nowych osiągnięciach w badaniach językoznawstwa stosowanego i historycznego 

EK P_W11 Student zna i rozumie na poziomie bardzo zaawansowanym historyczny charakter 

kształtowania się wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w obrębie językoznawstwa 

stosowanego i historycznego  

EK P_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje 

z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie 

badań językoznawczych. 

EK P_U04 Student posiada zaawansowane umiejętności badawcze pozwalające na rozwiązywanie 

złożonych problemów naukowych oraz wniesienie oryginalnego wkładu w rozwój wiedzy i 

metodologii reprezentowanej dyscypliny poprzez zaplanowanie i przeprowadzenie badań, 

opracowanie i interpretację ich wyników oraz ich publikację w wydawnictwach recenzowanych  
 

EK P_U05 Student wyszukuje literaturę potrzebną do napisania pracy doktorskiej. Krytycznie ocenia 

treści zawarte w przeczytanych źródłach. 

EK P_U06 Student posiada rozwinięte umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy 
i poszerzania własnych kompetencji oraz podejmowania autonomicznych działań 
zmierzających do rozwoju intelektualnego i kierowania własnym rozwojem naukowym  
krytycznie ocenia wybraną metodę lub model teoretyczny. Porównuje różne analizy tego samego 

problemu. Interpretuje je i ocenia. Opisuje analizy dostępne w literaturze i weryfikuje je w oparciu o 

zebrane dane, eksperymenty, projekty badawcze. 

EK P_U10 Student analizuje złożone problemy językoznawcze. Posiada umiejętność 

merytorycznego argumentowania. Student nabywa dbałość o rygorystyczne prowadzenie wywodu i 

weryfikację przyjętych hipotez. Jest w stanie wniesć nowy wkład w stan badań nad danym 

zagadnieniem. 

Student posiada umiejętność formułowania i uzasadniania sądów o najnowszych dokonaniach 

naukowych i dydaktycznych w wybranym obszarze językoznawstwa stosowanego i historycznego.  
 

Student posiada zaawansowane umiejętności dokumentowania wyników prac badawczych i 

tworzenia różnych typów publikacji naukowych w reprezentowanym obszarze badawczym, w języku 

polskim oraz języku angielskim.  
 

Student posiada umiejętność argumentowania, formułowania własnych oryginalnych poglądów, 

formułowania wniosków oraz tworzenia syntez problemowych  
 

EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie 

badan językoznawczych i rozumie perspektywy dalszego rozwoju 

 

EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania 

bardziej szczegółowych metod zbierania i analizy danych językowych 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w zespole badawczym. 

 

EK P 3 Student ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności, 

możliwości realizacji projektu badawczego, poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój 

językoznawstwa stosowanego i historycznego.  
 

Student wykazuje kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów badań i kierowaniu ich 

przebiegiem oraz aktywnie uczestniczy w komunikacji naukowej. 
 

Student ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej, konieczności kierowania się 



wyznaczonymi przez nią zasadami etycznymi oraz odpowiedzialności za jej rozwój i znaczenie dla 

kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa wiedzy. 
 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr I  2 

K1. Wprowadzenie na temat struktury pracy doktorskiej 2 

K2. Wybór tematów prac doktorskich 2 

K3. Omówienie głównych problemów, które powinny poruszać poszczególne prace 2 

K4. Prezentacje planów przez studentów 2 

K5. Indywidualne prezentacje zagadnień związanych z dostępną literaturą. Omówienie 

zasad tworzenia bibliografii. 
2 

K6. Omówienie zasad gromadzenia danych badawczych. 

Indywidualne prezentacje zagadnień związanych z tematem pracy oraz dyskusja 
2 

K7. Problem analizy danych i ich interpretacji. 

Indywidualne prezentacje zagadnień związanych z tematem pracy oraz dyskusja 
2 

K8. Wpisy do indeksów 1 

Suma godzin 
15 

 

Semestr II  

K1 Wskazówki do pisania poszczegolnych rozdziałów 2 

K2 Struktura kolejnych rozdziałów prac. 2 

K3 Problemy badawcze i sposoby ich przezwyciężania. 

Indywidualne prezentacje zagadnień związanych z tematem pracy oraz dyskusja 
2 

K4 Zagadnienie eksperymentu badawczego 

Indywidualne prezentacje zagadnień związanych z tematem pracy oraz dyskusja 
2 

K5 Główne teorie dotyczące wybranych zagadnień i ich krytyczna ocena. 

Indywidualne prezentacje zagadnień związanych z tematem pracy oraz dyskusja 
2 

K6 Formulowanie hipotez badawczych i ich weryfikacja. 

Indywidualne prezentacje zagadnień związanych z tematem pracy oraz dyskusja 
2 

K7 Indywidualne prezentacje zagadnień związanych z tematem pracy oraz dyskusja 2 

K8 Wpisy do indeksów 1 

                                                                                                                                      

Suma godzin 

15 

 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Lektury związane z konkretnym tematem pracy 

Ankiety, materiały multimedialne, projekty i eksperymenty badawcze 

Wykłady zaproszonych naukowców 

SPOSOBY OCENY  

F1 Studenci przygotowują w domu fragmenty własnych analiz i referują je podczas zajęć oraz biorą 

udział w różnych innych form pracy wynikających z przebiegu zajęć 

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności usprawiedliwionych. 

P2 Ewaluacji podlegają referaty przedstawiane na zajęciach oraz postępy w pisaniu prac. 

P3 Ocena udziału w dyskusji na zajęciach 

P4 Zaliczenie udzielane jest po przedłożeniu kolejnych części pracy w formie pisemnej  



OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA/semestr 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Przygotowanie referatów oraz dyskusja na zajęciach 50 

Przygotowanie materiałów do zajęć, lektura źródeł 30 

Udział w pracach w grupach i dyskusjach 15 

Pisanie prac 85 

Konsultacje 4 

SUMA 184 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Brown, H.D Teaching by Principles, An Interactive Approach to Language Pedagogy, Prentice Hall 

(Pearson Education), 1994 ISBN 0 13 028283 9  

2. Brown, H.D. Principles of Language Learning and Teaching, Prentice Hall, 1994 ISBN  13 017816 0 

3. Komorowska H., Metodyka Nauczania Języków Obcych, Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna: 2001 

4. Ur P., A Course in Language Teaching, Cambridge University Press Parrot M., Tasks for Language 

Teachers, Cambridge University Press, 1996 

5. Harmer, J. Teaching and Learning Grammar, Pearson education, 1987 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

1. Anna Bloch-Rozmej, abloch@kul.lublin.pl 

2.  

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt Wiedza 

Student nie ma 

podstawowej 

wiedzy z zakresu 
językoznawstwa 

stosowanego i 

historycznego 
oraz wybranego 

tematu 

Student posiada 

ogólną wiedzę 

z językoznawstwa 

stosowanego i 

historycznego oraz 

wybranego 

tematu 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę 

z językoznawstwa 

stosowanego i 

historycznego oraz 

wybranego tematu 

Student ma pełną 

wiedzę na temat 
językoznawstwa 

stosowanego i 

historycznego oraz 

wybranego 

tematu 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

osiagnął 

wymaganych 

umiejętności w 

stosowaniu analizy 

językowej. 

Brak postępów w 

pisaniu pracy 

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia ale 

osiągnął 

podstawowe 

umiejętności 

dotyczące analizy 

językowej. 

Małe postępy w 

pisaniu pracy 

Student wykazuje 

zaangażowanie w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia i osiągnął 

wystarczające 

umiejętności 

dotyczące analizy 

językowej. 

Zadowalające 

postępy w pisaniu 

pracy 

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany 

oraz osiągnął 

znaczące 

umiejętności 

dotyczące analizy 

językowej. 

Szybkie postępy 

w pisaniu pracy 

Efekt 

Kompetencje 

Brak uczestnictwa w 

zajęciach, Brak 

zaangażowanie we 

Uczestniczy mało 

aktywnie w 

Student aktywnie 

uczestniczy w 

Student wykazuje 

sie 



społeczne własny rozwój i 

pisanie pracy. 
zajęciach. 

Wykazuje małe 

zaangażowanie w 

rozwój osobisty i 

pisanie pracy. 

zajęciach i spełnia 

wymagania w 

sposób 

zadowalający. 

zaangażowaniem 

dodatkowym, 

stawia pytania, i 

podnosi swoje 

kompetencje oraz 

szybko postępuje 

w pisaniu pracy. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: wtorki 11-12.30, pok. C-946. 

 

 
 
 
 
 


