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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu SEMINARIUM MAGISTERSKIE 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim SEMINAR – LINGUISTICS 

Kierunek studiów  FILOLOGIA POLSKA 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) STACJONARNE 

Dyscyplina JĘZYKOZNAWSTWO 

Język wykładowy POLSKI 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna DR HAB. JOLANTA KLIMEK-GRĄDZKA, PROF. KUL 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 
 
 

8+10 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 30+30 III, IV 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Zainteresowanie językiem polskim.  
Znajomość gramatyki opisowej języka polskiego. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Opanowanie metodologii językoznawstwa 

2. Analiza i interpretacja wyników analizy materiału źródłowego 

3. Przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej 
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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 metodologię badań lingwistycznych K_W01 

W_02 Student zna aktualną literaturę przedmiotu z zakresu 
metodologii prowadzonych przez siebie badań 

K_W12 

W_03 Student zna zasady poprawnego cytowania i omawiania 
literatury 

K_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student stosuje właściwą dla wyznaczonego celu metodologię 
badań i dogłębnie analizuje własny materiał badawczy 

K_U02 

U_02 Student posługuje się lingwistyczną terminologią naukową K_U07 

U_03 Student konstruuje poprawny merytorycznie i językowo tekst 
wpisujący się w dyskurs naukowy   

K_U03 
K_U04 

U_04 Student kompetentnie recenzuje cudzą wypowiedź naukową K_U06 

U_05 Student stosuje przepisy z zakresu ochrony własności 
intelektualnej 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student uczestniczy w dyskusji naukowej i szanuje poglądy 
innych 

K_K01 
K_K07 

K_02 Student rzetelnie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone mu 
zadania 

K_K08 

K_03 Student krytycznie ocenia pracę swoją i cudzą K_K09 

 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Studenci przedstawiają w formie ustnej na forum grupy fragmenty swoich prac magisterskich. 
Studenci dyskutują nad własnymi i cudzymi problemami badawczymi, rozwiązaniami 
metodologicznymi i sposobem analizy materiału. 
Studenci składają w wersji papierowej (elektronicznej) kolejne części prac magisterskich do oceny 
przez promotora. 

 

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 Praca z tekstem Praca pisemna 
Prezentacja 

Praca magisterska 

W_02 Praca z tekstem 

W_03 Praca z tekstem 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem 

Praca pisemna 
Prezentacja 

Praca magisterska 

U_02 Praca pod kierunkiem 

U_03 Praca pod kierunkiem 

U_04 Dyskusja Obserwacja  Karta obserwacji 
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U_05 Burza mózgów 
Dyskusja 

Praca magisterska 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta obserwacji 

K_02 Dyskusja 
Praca pod kierunkiem 

Obserwacja 
Praca pisemna 

Karta obserwacji 
Praca magisterska 

K_03 SWOT Obserwacja Karta obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Zaliczenie semestru III: zreferowanie podstawy źródłowej, celu pracy i metod badawczych; złożenie 

wstępu i jednego rozdziału pracy.  

Zaliczenie semestru IV: zreferowanie wyników badań; złożenie całej pracy i pozytywna opinia 

promotora. 

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 

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2007. 
U. Paprocka-Piotrowska, Styl naukowy w studenckich pracach dyplomowych. Uwagi z seminarium; 
http://jows.pl/artykuly/styl-naukowy-w-studenckich-pracach-dyplomowych-uwagi-z-seminarium 
J. Świetlikowska Dobry tekst naukowy, „Studia z Teorii Wychowania”, 2011, 2/1 (2), s. 172-193. 
A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca 

Zgodna z metodologią i przedmiotem badań studentów. 
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