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KARTA PRZEDMIOTU 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Seminarium 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Seminar 

Kierunek studiów Filologia Polska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina językoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
Anna Czapla 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

seminarium 60 IV i V 15 

 

Wymagania wstępne Zajęcia przeznaczone dla studentów zainteresowanych językoznawstwem. 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C.1.  – pogłębienie wiedzy z zakresu warsztatu polonistycznego  
C. 2.  -  doskonalenie metodologii i metodyki pisania pracy naukowej 
C. 3. – napisanie oryginalnej pracy językoznawczej na podstawie samodzielnie zebranego materiału 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna główne gałęzie nauki o języku, podstawową 
terminologię językoznawczą oraz metodologie wykorzystywane w 
badaniach nad językiem. 

 K_W07 

W_02 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki 
opisowej, tj. z zakresu fonetyki współczesnej polszczyzny, fonologii 
polskiej, morfologii i składni. 

K_W08 

W_03 Student zna teorie ewolucji systemu językowego i środki 
komunikowania, ma pogłębioną wiedzę na temat ewolucji 
systemu gramatycznego polszczyzny, tendencji i praw językowych 
rządzących zmianami języka 

K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wykorzystać zebraną wiedzę językoznawczą w 
prowadzonych samodzielnie badaniach, potrafi napisać rozprawę 
językową  oraz dokonać krytycznej lektury tekstów naukowych. 

K_U15 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student wyrobił sobie nawyk rzetelności w pracy, potrafi pracować 
zespołowo oraz organizować pracę własną i innych. 

K_K04 

K_02 Student rozumie potrzebę nieustannego doskonalenia się K_K05 
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Warsztat językoznawczy – słowniki, korpusy, syntezy. 

2. Szczegółowa metodologia pracy naukowej. 

3. Samodzielne zbieranie materiału do analizy językoznawczej. 

4. Prezentacja i analiza zebranego materiału oraz własnych ustaleń. 

5. Synteza zebranego materiału. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 
W-03 
W_03 

praca badawcza pod 
kierunkiem (praca 
seminaryjna) 

praca pisemna (poszczególne 
części pracy licencjackiej)  

oceniona praca pisemna  
(praca licencjacka) 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem (praca 
seminaryjna) 

Wybór tematu, sformułowanie 
celu i zakresu badań 

Praca licencjacka 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Wymiana zdań i poglądów Praca licencjacka 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Aby uzyskać zaliczenie student zobowiązany jest przedstawić gotową pracę spełniającą warunki 

licencjatu – 80%, aktywnie uczestniczyć w zajęciach i systematycznie pracować nad wybranym 

materiałem – 20%. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

140 

 

VIII.Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008. 
2. Monika Zaśko-Zielińska, Anna Majewska-Tworek, Tomasz Piekot, Sztuka pisania. Przewodnik po 
tekstach użytkowych, Warszawa 2008. 
3. Współczesny język polski, po red. Jerzego Bartmińskiego, Lublin 2014. 
4. Bogdan Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław 1999. 
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Literatura uzupełniająca 

Uzależniona od podjętych tematów prac licencjackich 

 

 

 


