
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

 Morfologia – seminarium 

I i II rok studiów niestacjonarnych II stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Przygotowanie studentów do samodzielnej pracy naukowej tj. analizy faktów językowych 

(głównie z języka angielskiego i polskiego) w oparciu o model morfologii leksykalnej.   
C2 Zaznajomienie studentów ze źródłami informacji naukowej, z podziałem piśmiennictwa 

naukowego i z zasadami korzystania z literatury naukowej, a także z zasadami pisania i wygłaszania 

referatów.  
C3 Przedstawienie i obrona pracy magisterskiej 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Kurs przeznaczony dla studentów I roku studiów magisterskich. Poziom j. angielskiego według 

założeń naboru na studia. Wymagana znajomość podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01Student 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. 
EK P_W02 Student zna terminologię niezbędną do opisu i analizy danych morfologicznych z 

różnych języków (ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego i polskiego) 
EK P_W03 Student zna terminologię z zakresu morfologii w języku polskim 
EK P_W05 Student ma pogłębioną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin morfologii, a w 

szczególności analizy słowotwórczej i struktury leksykonu 
EK P_W06 Student rozumie, że istnieje wiele szkół i modeli morfologicznych; zna podstawowe 

kryteria oceny ich wartości 
EK P_W07 Student ma pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej, a w 

szczególności analizy danych językowych w ujęciu morfologii leksykalnej. 
EK P_W09 Student ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych 

nowych osiągnięciach w badanich morfologicznych 
EK P_W13 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo 

wypowiadanie  myśli podczas dyskusji, sprawdzianów i egzaminów z zakresu morfologii  
EK P_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację 

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

struktury jednostek językowych 
EK P_U03 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo formułować hipotezy i 

osądy 
EK P_U05 Student wyszukuje literaturę potrzebną do napisania pracy magisterskiej. Krytycznie 

ocenia treści zawarte w przeczytanych źródłach. 
EK P_U06 Student krytycznie ocenia model. Porównuje różne analizy tego samego problemu. 

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

językowe. 
EK P_U10 Student analizuje złożone problemy słowotwórstwa w języku angielskim i polskim. 

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania. Student nabywa dbałość o rygorystyczne 



prowadzenie analizy danych językowych. 
EK_U12 Dostrzega zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a zmianami w języku – 

ich bezpośrednim przejawem jest tworzenie neologizmów 
EK P_U14  Student umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 

poglądów innych autorów w zakresie analizy słowotwórczej 
EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 
EK P_K06 Student prawidłowo identyfikuje priorytety w procesie przygotowywania pracy 

magisterskiej.   

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr I  
K 1. -2. Zakres tematyczny seminarium, rodzaje źródeł, zasady ich gromadzenia i 

dokumentacji  
4 

K3.-4. Rodzaje źródeł, zasady ich gromadzenia i dokumentacji – wizyta w bibliotece 

zakładowej 
4 

K5.-6 Leksem oraz Leksykon z uwzględnieniem różnych teorii leksykonu, słowa 

potencjalne, neologizmy, leksykalizacja, instytucjonalizacja, frekwencja (Malicka-

Kleparska 1985) 
4 

K7.-8. Forma i rola reguły morfologicznej w różnych modelach ; word-based 

morphology oraz morpheme-based morphology (Aronoff 1976, Selkirk 1982) 
4 

K9.-10. Produktywność w morfologii (Bauer 2001, Plag 1999, Rainer 1988) 
 

4 

K11.-15. Kategoryzacja w morfologii (Szymanek 1988) ; Prezentacje studentów 

dotyczące wybranych kategorii morfologicznych języka angielskiego i polskiego z 

uwzględnieniem podziału na typy i kategorie słowotwórcze, ich produktywność oraz 

najnowsze trendy 

10 

 30 

Semestr II  
K1-2. Polifunkcjonalność w morfologii (Zwanenburg 2000) oraz Teoria separacji 

(Beard 1985, 1988) 
4 

K.3-4. Wybrane zagadnienia z fleksji w jęz. angielskim i polskim 4 
K. 5-6. Wybór tematu pracy 4 
K. 7-8 Wskazówki do pisania rozdziału i wymagania ogólne, Tworzenie bibliografii – 

wskazówki i ćwiczenia 
4 

K. 9.-13. Prezentacje studentów dotyczące postępów z zbieraniu materiałów źródłowych 

oraz danych, rozwiązywanie bieżacych problemów analitycznych na zajęciach 
10 

K. 14.-15. Indywidualne omówienie pierwszej wersji złożonego rozdziału pracy oraz 

planu pracy 
4 

 30 

Semestr III  
K.1.-15. Na każdych zajęciach 3 studentów referuje postępy swojej pracy i napotkane 

problemy (stwarza to możliwość przynajmniej dwukrotnej prezentacji w ciągu roku) 
30 

  

Semestr IV  

K. 1.-15. Gdy praca osiągnie duży stopień zaawansowania konsultacje indywidualne. 30 

  

Semestr I/II 60 

Semestr III/IV 60 
                                                                                                                                      

Suma godzin 
120 



NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Praca z tekstem, dyskusja nt. wybranych artykułów i prac naukowych (z uwzględnieniem materiałow 

dobranych pod kątem zainteresowań badawczych studentów).  
Praca w parach i grupach - analiza danych, rozwiązywanie problemów, stawianie i testowanie 

hipotez. 
Prezentacje wybranych zagadnień morfologicznych oraz wyników badań w literaturze przedmiotu 

oraz wyników własnych badań jak również 
Indywidualne omawianie postepów w pisaniu pracy. 

SPOSOBY OCENY  

F1 Warunkiem uzyskania zaliczenia w pierwszym semestrze jest aktywny udział w dyskusji nt. 

wybranych artykułów i fragmentów monografii z zakresu morfonologii, fleksji, słowotwórstwa oraz 

morfotaktyki oraz napisanie krótkiej pracy pisemnej ukazującej znajomość formatu pracy 

językoznawczej, użycie rejestru akademickiego oraz umiejętność dokumentacji źródeł 
F2 W drugim semestrze studenci powinni dokonać wyboru tematu pracy, zebrać dane językowe oraz 

materiały źródłowe. Powinni również dokonać ich prezentacji oraz przedstawić model teoretyczny w 

postaci roboczej wersji pierwszego rozdziału. 
F3 Trzeci semestr i czwarty semestr poświęcone będą analizie wyników szczegółowych badań 

materiału językowego i formułowanie w postaci kolejnych rozdziałów wniosków dotyczących 

zbadanych struktur. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przedstawienie całej pracy magisterskiej. 
P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach (prezentacje) z możliwością 

dwóch nieobecności usprawiedliwionych w semestrze 
P2 Przedstawienie na koniec na każdego semestru wymaganej pracy pisemnej. Warunkiem 

uzyskania zaliczenia w 4 semestrze jest przedstawienie ukończonej pracy magisterskiej 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

I rok  

Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 
Przygotowanie się do zajęć 120 

Badania własne (oraz kwerenda biblioteczna) 160 
Zredagowanie planu pracy magisterskiej i pierwszego rozdziału 

teoretycznego 260 

 600 

II rok  

Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 

Przygotowanie się do zajęć 60 

Badania własne (oraz kwerenda biblioteczna) 80 
Zredagowanie ostatecznej wersji pracy magisterskiej  280 
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 120 

 600 

SUMA 
 

1200 (600 + 600) 

 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 

I rok 20 (10+10) 

II rok 20 (10 + 10) 

40 
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PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

Dr Maria Bloch-Trojnar, bloch@kul.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt Wiedza 

Student nie zna 

podstawowej 

terminologii, zasad 

analizy 

morfologicznej, nie 

rozróżnia założeń 

poszczególnych 

modeli 

teoretycznych 

Student wykazuje 

słabą znajomość 

terminologii, zasad 

analizy 

morfologicznej i 

założeń 

poszczególnych 

modeli 

teoretycznych. 

Student przejawia 

dobrą znajomosć 

terminologii, zasad 

analizy 

morfologicznej i 

założeń 

poszczególnych 

modeli 

teoretycznych. 

Student przejawia 

bardzo dobrą 

znajomość 

terminologii, zasad 

analizy 

morfologicznej i 

założeń 

poszczególnych 

modeli 

teoretycznych. 

Efekt 

Umiejętności 

Student w ogóle nie 

potrafi zastosować 

reguł analizy 

morfologicznej i 

Student nie zawsze 

potrafi adekwatnie 

zinterpretować 

strukturę słów 

Student w 

większości 

przypadków potrafi 

adekwatnie 

Doskonale zna 

teorię analizy 

morfologicznej i 

stosuje ją 

mailto:bloch@kul.pl


nie przejawia 

samodzielnej 

aktywności w celu 

poznania tych 

reguł. Nie potrafi 

wyszukiwać źródeł 

i rzetelnie ich 

dokumentować 

morfologicznie 

złożonych. 

Przejawia 

samodzielną 

aktywność w celu 

poznania reguł ją 

określających. 

Potrafi wyszukiwać 

źródła i rzetelnie je 

dokumentować, 

choć z trudem 

przychodzi mu 

formułowanie 

samodzielnych 

wniosków i ich 

krytyczna ocena  

zinterpretować 

strukturę słów 

morfologicznie 

złożonych. 

Przejawia 

samodzielną 

aktywność w celu 

poznania reguł ją 

określających. 

Potrafi wyszukiwać 

źródła i rzetelnie je 

dokumentować, 

formułuje  

samodzielne  

wnioski i dokonuje 

ich krytycznej oceny 

praktycznie 

bezbłędnie w 

praktyce. Potrafi 

wyszukiwać źródła 

i rzetelnie je 

dokumentować, 

formułuje  

samodzielne  

wnioski i dokonuje 

ich krytycznej 

oceny 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa 

w zajęciach, oceny 

niedostateczne 

z prac pisemnych i 

prezentaci. Brak 

zaangażowania we 

własny rozwój. 

Student 

współpracuje w 

grupie w 

ograniczonym 

stopniu: wykonuje 

polecenia, 

odpowiada na 

pytania, ale nie 

podejmuje 

inicjatywy i nie 

angażuje się we 

wspólne działania. 

Student aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach i spełnia 

wymagania kursowe 

w sposób 

zadowalający. 

Student umiejętnie 

współpracuje w 

grupie, inicjuje i 

angażuje się w 

działania na rzecz 

poszerzenia swojej 

wiedzy i innych. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: Poniedziałek godz. 11-12.30 sala 947 
 

 

 

 

 


