
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

 Morfologia – seminarium licencjackie 

Rok III , stopień I 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Zapoznanie się z metodami prowadzenia badań w dziedzinie morfologii 

C2 Poznanie i przyswojenie technik redakcyjnych, zasad redagowania tekstu w języku angielskim oraz 

praktyczne posługiwanie się programami informatycznymi i edytorami tekstów. 

C3 Poznanie i stosowanie w praktyce technik pozyskiwania danych empirycznych na potrzeby prowadzonych 

badań naukowych; tworzenie korpusów danych. 

C4 Zredagowanie pracy licencjackiej i przygotowanie się do egzaminu licencjackiego. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2. 

2. Znajomość zasad komunikacji językowej w języku angielskim i w kulturze anglosaskiej. 
3. Umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej w gatunku tekstów naukowych w języku angielskim. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu morfologii w systemie 
nauk językoznawczych 

EK P_W02 Student zna podstawową terminologię morfologiczną 

EK P_W03 Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię,  
teorie i metodologię z zakresu morfologii 
EK P_W04 Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu morfologii 
EK P_W05 Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach morfologii z innymi 
dziedzinami językoznawstwa 

EK P_W06 Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju 
i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie morfologii 
EK P_W07 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji danych 
morfologicznych 

EK P_W08 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa 
autorskiego 
EK P_U01 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 
dane morfologiczne z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów 
EK P_U02 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące 
formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod  
i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na 
rozwiązywanie problemów w zakresie morfologii 
EK P_U03 Student umie samodzielnie zdobywać dane, poznawać teorie morfologiczne 
i rozwijać umiejętności badawcze 
EK P_U04  Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, 
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla morfologii 
EK P_U06 Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz 
formułowania wniosków 
EK P_U07 Student potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie morfologii 



w języku polskim i języku obcym 
EK P_U08 Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych z 
zakresu morfologii w języku angielskim, dotyczących zagadnień  
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych 
źródeł 
EK P_U09 Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu 
morfologii w języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, 
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 
EK P_U10 Student ma umiejętności językowe w zakresie morfologii, zgodne 
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 
EK P_K01 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 
EK P_K03 Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego 
przez siebie lub innych zadania 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – seminarium (S) 
Liczba 

godzin 
S1. Organizacja pracy: kalendarz zajęć i zadań. Koncepcja pracy. Zakresy tematyczne prac. 2 

S2. Podstawy teorii i metodologii: główne nurty teoretyczne i metodologiczne. Perspektywa 

interdyscyplinarna. 
2 

S3. Narzędzia pracy przy tworzeniu korpusu danych. 2 

S4 Przedmiot badań, problem badawczy, cele badawcze i metody. Ku pierwszemu 

sformułowaniu roboczej wersji koncepcji pracy. 
2 

S5. Metody poszukiwania literatury przedmiotowej. 2 

S6. Zagadnienia pisarstwa naukowego i formalna strona pracy. 2 

S7. Analiza danych 2 

S8. Tło teoretyczne w pracy badawczej 2 

S9. Bibliografia, cytowania i problematyka plagiatu. 2 

S10-30. Konsultacje dotyczące postępów pracy konkretnych semionarzystów. 42 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Artykuły naukowe, opracowania teoretyczne i praktyczne dotyczące wybranych przez studentów zagadnień.  

2. Fragmenty redagowanych prac. 

3. Podręczniki językoznawcze. 

SPOSOBY OCENY  

F1 Opracowanie wstępnego projektu badawczego. 

F2 Sporządzenie spisu pozycji bibliograficznych. 

P1 Redakcja rozdziału pracy (I semestr) 

P2 Zredagowanie kompletnej pracy licencjackiej (II semestr) 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 

Przygotowanie się do zajęć 10 

Badania własne 50 

Zredagowanie rozprawy licencjackiej 180 

SUMA 300 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 10 (3+7) 



PRZEDMIOTU 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Wykorzystane pozycje wiążą się ściśłe z konkretnymi tematami prac. Można wykorzystać poniższe 

podręczniki wprowadzające zagadnienia morfologii: 

 

Adams, Valerie. 1973. An introduction to modern English word-formation. London: Longman. 
Adams, Valerie. 2001. Complex words in English. Harlow: Longman. 
Aronoff, Mark and Kirsten Fudeman. 2005. What is morphology? Oxford: Blackwell. 
Bauer, Laurie. 1983. English word-formation. Cambridge: Cambridge University Press. 
Carstairs-McCarthy, Andrew. 2002. An introduction to English morphology. Edinburgh: 
Edinburgh Univ. Press. 
Haspelmath, Martin. 2002. Understanding morphology. London: Arnold. 
Katamba, Francis. 1993. Morphology. London: Macmillan. 
Marchand, Hans. 1969. The categories and types of present-day English word-formation (2nd 
edition). München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. 
Szymanek, Bogdan. 1989. Introduction to morphological analysis. Warszawa: PWN (3rd edition 
1998). 

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

Wojciech Guz, wguz@o2.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt Wiedza 

Student nie 

posiada wiedzy na 

temat typów 

badań, sposobów 

ich prowadzenia i 

opracowywania w 

formie tekstowej i 

graficznej.  

Student posiada 

bardzo ogólną 

wiedzę na temat 

metodologii badań 

morfologicznych 

oraz podstawową 

terminologię.  

Student posiada 

uporządkowaną 

wiedzę związaną 

ze sposobami 

prowadzenia i 

opisu badań w  

morfologii. Zna 

terminologię 

właściwą 

dziedzinie.  

Student posiada 

uporządkowaną 

wiedzę związaną ze 

sposobami 

prowadzenia i opisu 

badań w  morfologii. 

Zna terminologię 

właściwą dziedzinie. 

Zna narzędzia 

informatyczne  i bazy 

danych 

wykorzystywane w 

badaniach 

morfologicznych. 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

potrafi. 

sformułować 

problemu i celu 

badań; nie potrafi 

znaleźć źródeł 

informacji 

dotyczących 

podjętego tematu 

badawczego;  nie 

potrafi napisać 

tekstu, który 

odpowiada 

charakterystykom 

pracy 

licencjackiej. 

 

 

Student potrafi 

sformułować 

problem i cel badań, 

opracować główne 

kryteria  doboru 

podstawowych  

źródeł; potrafi 

jedynie odtworzyć 

źródła informacji na 

podstawie 

bibliografii 

dostarczonej mu 

przez prowadzącego 

zajęcia; redaguje 

tekst, który jest w 

miarę poprawny 

zgodnie z wymogami 

określonymi dla prac 

licencjackich.  

 

Student poprawnie 

wywód naukowy 

na podstawie 

własnego korpusu 

badawczego 

formułując 

poprawne wnioski. 

Potrafi również 

dyskutować nt. 

podjętego projektu 

badawczego; 

samodzielnie 

identyfikuje 

potrzebne mu 

źródła informacji, 

dokonuje ich 

analizy i selekcji 

wg sugestii 

prowadzącego 

zajęcia; redaguje 

Student spełnia 

wymagania określone 

dla oceny 4 oraz 

potrafi sformułować 

krytyczne stanowisko 

odnośnie innych 

metod badawczych,  

w razie konieczności, 

modyfikować własne 

stanowisko; potrafi 

obronić i uzasadnić 

słuszność przyjętych 

przez siebie rozwiązań 

naukowo-

badawczych; 

samodzielnie określa 

własne potrzeby 

informacyjne, 

zdobywa niezbędne 

informacje nie 



 tekst, który jest 

poprawny. Treść 

rozplanowana jest 

proporcjonalnie i 

jest spójna 

(argumentowanie i 

wnioskowanie w 

odniesieniu do 

celu). 

 

ograniczając się do 

jednego nośnika ani 

typu dokumentu, 

dokonuje ich 

wnikliwej analizy i 

oceny pod kątem 

postawionych celów 

badawczych, 

samodzielnie określa 

ich stopień 

użyteczności i 

decyduje o sposobie 

ich wykorzystania na 

potrzeby redagowanej 

pracy. Student 

redaguje tekst, który 

jest bezbłędny. Treść 

rozplanowana jest 

proporcjonalnie i jest 

spójna 

(argumentowanie i 

wnioskowanie w 

odniesieniu do celu). 

Właściwie stosuje 

terminologię i 

umiejętnie prowadzi 

dyskusję naukową 

ilustrując odpowiednio 

dobranymi 

przykładami. 

Opracowanie 

graficzne jest na  

wysokim poziomie. 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Student nie potrafi 

prezentować 

swojego 

stanowiska; nie 

potrafi 

uczestniczyć w 

wymianie 

poglądów. 

 

Student tworzy swój 

warsztat pracy 

tłumacza na 

podstawie ogólnie 

dostępnych 

słowników. Potrafi 

prezentować swoje 

stanowisko. Student 

biernie słucha 

innych, nie cytuje 

autora przytaczanych 

wypowiedzi, 

współpracuje w 

grupie w 

ograniczonym 

stopniu: wykonuje 

polecenia, 

odpowiada na 

pytania, ale nie 

podejmuje 

inicjatywy i nie 

angażuje się we 

wspólne działania. 

Student tworzy 

swój warsztat 

pracy na podstawie 

bazy tekstów. 

Potrafi 

prezentować swoje 

stanowisko i je 

bronić. Student 

chętnie 

współpracuje z 

innymi, inicjuje i 

angażuje się w 

pracę naukową, 

podaje autora 

cytowanej opinii, 

szanuje poglądy 

innych. 

Student tworzy swój 

warsztat pracy na 

podstawie słowników, 

bazy tekstów oraz 

własnych opracowań. 

Potrafi prezentować 

swoje stanowisko i je 

bronić. Student 

chętnie współpracuje z 

innymi, inicjuje i 

angażuje się w pracę 

naukową i jej 

organizację, podaje 

autora cytowanej 

opinii, szanuje 

poglądy innych, 

potrafi zastosować 

swoje kompetencje w 

tworzeniu lepszych 

warunków życia 

innych.   

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje:  



Piątek, 17.20-18.50, sala CN-020 

 

 

 

 


