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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Seminarium językoznawcze 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Linguistics – Master’s seminar 
Kierunek studiów filologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina językoznawstwo
Język wykładowy język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska , prof. KUL

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

24 ECTS
+ 10 ECTS

(przygotowanie pracy i
egzaminu)

konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium 120 I-IV
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C 1. Pogłębienie wiedzy z zakresu metodologii i metodyki pisania pracy naukowej. 

C 2. Wybór metodologii pracy dyplomowej.

C 3. Ustalenie i zgromadzanie podstawy materiałowej pracy .

C 4. Przygotowanie pracy magisterskiej.

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Student  zna  zasady  ustalenia  i  gromadzenie  podstawy K_W06
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materiałowej pracy naukowej
W_02 Student zna podstawy prawa ochrony własności intelektualnej, 

wie, na czym polega etos pracy naukowej  
K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi tworzyć i analizować dyskurs naukowy i 

krytyczny
K_U01, K_U09

U_02 Student  potrafi  w  praktyce  wykorzystać  wiedzę  zdobytą  w
całym cyklu kształcenia polonistycznego, terminologię z zakresu
językoznawstwa w  języku  rodzimym  i  obcym  (poziom  B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

K_U02, K_U03, 
K_U06, 

U_03 Student wyrobił sobie postawę sumienności i  rzetelności oraz
potrzeby ciągłego rozwoju, samokrytycyzmu w pracy twórczej, a
także odpowiedzialności za pracę własną i zespołową

K_U07, K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student potrafi właściwe ocenić własne i cudze teksty, w tym 

reprezentujące dyskurs naukowy
K_K01, K_K03

K_02 Student twórczo i w sposób świadomy oraz uporządkowany 
wciela w życie wiedzę zdobytą w całym cyklu kształcenia 
polonistycznego

K_K04, K_K08

K_03 Student wykazuje się, aktywizującymi środowisko, inicjatywami 
badawczymi, wdraża w życie zasady ochrony własności 
intelektualnej oraz etos pracy naukowej.

K_K07, K_K09

2. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Tematy  i  problemy  podejmowane  przez  współczesne  językoznawstwo  (synchroniczne  i
diachroniczne). 

2. Metodologie  stosowane  we  współczesnym  językoznawstwie  (synchronicznym  i
diachronicznym).

3. Analiza wybranych tekstów z zakresu współczesnego językoznawstwa (synchronicznego i 
diachronicznego), korelujących z zainteresowaniami studentów i tematyką planowanych (a 
następnie przygotowywanych) przez nich rozpraw.

4. Autoocena procesu twórczego.

5. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 wykład konwersatoryjny, 

praca pod kierunkiem
praca pisemna oceniony tekst pracy 

pisemnej (poszczególne 
partie pracy magisterskiej)
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W_02 wykład konwersatoryjny, 
praca pod kierunkiem

kwerenda oceniony efekt kwerendy 
(bibliografia)

W_03 wykład konwersatoryjny,
praca pod kierunkiem

praca pisemna oceniony tekst pracy 
pisemnej (poszczególne 
partie pracy magisterskiej)

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 referat, dyskusja, praca 

pisemna 
praca pisemna oceniony tekst pracy 

pisemnej (poszczególne 
partie pracy magisterskiej)

U_02 referat, dyskusja, praca 
pisemna

praca pisemna oceniony tekst pracy 
pisemnej (poszczególne 
partie pracy magisterskiej)

U_03 praca pisemna praca pisemna oceniony tekst pracy 
pisemnej (poszczególne 
partie pracy magisterskiej)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 dyskusja praca pisemna oceniony tekst pracy 

pisemnej (poszczególne 
partie pracy magisterskiej 
magisterskiej)

K_02 praca pisemna praca pisemna oceniony tekst pracy 
pisemnej (poszczególne 
partie pracy magisterskiej)

K_03 praca pisemna praca pisemna oceniony tekst pracy 
pisemnej (poszczególne 
partie pracy magisterskiej)

Kryteria oceny, wagi

Podstawą zaliczenia seminarium (zbo) jest aktywny udział w zajęciach  - 50% oraz po I semestrze -
ustalenie  tematu  pracy  oraz  podstawowej  bibliografii;  po  II  semestrze  -  zebranie  bibliografii,
sporządzenie stanu badań, napisanie planu i rozdziału poświęconego metodologii; po III semestrze -
napisanie pierwszej wersji pracy; po IV semestrze - złożenie w terminie pracy magisterskiej – 50%

brak zaliczenia 

W – student nie opanował podstaw teoretycznych i metodologicznych poruszanych na zajęciach 

U  –  student  nie  potrafi  w  praktyce  wykorzystać  wiedzy  zdobytej  w  całym  cyklu  kształcenia
językowego 

K  –  student  nie  przejawia  postawy  odpowiedzialności  za  własny  rozwój  naukowy  i  zawodowy,
narusza zasady poszanowania prawa autorskiego

zaliczenie 

W – student opanował wiedzę z zakresu teorii i metodologii badań lingwistycznych

U – student potrafi w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą w całym cyklu kształcenia językowego 
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K – student przejawia postawę odpowiedzialności za własny rozwój naukowy i zawodowy oraz nie 
narusza zasad poszanowania prawa autorskiego

1. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 120

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 500

2. Literatura

Literatura podstawowa

1) R. Przybylska, Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych, Kraków 2003
2) Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Podręcznik akademicki,, red. P. 

Stalmaszczyk, Łódź 2006.
3) M.-A. Paveau, G.-É Sarfati., Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-

porównawczego do pragmatyki, Kraków 2009.
4) Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.
5) Człowiek, zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej, red. M. Karwatowska, R. 

Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2015.
6) Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, red. U. Sokólska, Białystok 2011.
7) Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. 

Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2010.
8) Socjolekt, idiolekt, idiostyl. Historia i współczesność, red. u. Sokólska, Białystok 2017.

Literatura uzupełniająca

podawana na bieżąco


