
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PDW – Współczesne badania językoznawcze 
2. Język wykładowy: angielski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów:  

 Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska  

 Poziom studiów: studia I stopnia  

 Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

 Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

 Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. UAM dr hab. Andrzej Sitarski 

 Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: 

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  
 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma 
zajęć 

Forma 
studiów 

  Razem 

Wykład PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 24 26 
2 

  
 

  
 

  

 
  

 
  

 
  

 2 
Niestacjonarne 16 34             

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na 
ocenę 

             

6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie stu-
denta (stacjonar-

ne/niestacjonarne) 

Udział w zajęciach 24/16 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 16/24 

Przygotowanie się do zaliczenia 10/10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 50/50 

Punkty ECTS 2/2 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0/0 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 24/16 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: 

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 
Forma zajęć Metody kształcenia 

Metody weryfikowania  
(sprawdzania, oceniania) 

efektów uczenia się 
Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W01 
zna i rozumie miejsce oraz znaczenie filologii w relacji 
do innych nauk humanistycznych 

wykład 
konwersatorium, studium 
przypadku 

udział w dyskusji, obserwacja, 
samoocena, zaliczenie 

K1P_W02 

ma zaawansowaną wiedzę o głównych kierunkach 
rozwoju językoznawstwa, potrafi tę wiedzę odnieść do 
kontekstu współczesnego i  zastosować w praktyce 
zawodowej 

wykład 

konwersatorium, studium 
przypadku 

udział w dyskusji, obserwacja, 
samoocena, zaliczenie 

K1P_W03 

ma zaawansowaną wiedzę o zjawiskach, procesach i 
systemach językowych, zna i rozumie wybrane teorie 
wyjaśniające kompleksową naturę języka, jego złożo-
ność i zmienność znaczeń oraz ich wpływ na sferę 
działalności zawodowej 

wykład 

konwersatorium, studium 
przypadku 

udział w dyskusji, obserwacja, 
samoocena, zaliczenie 

K1P_W04 

ma zaawansowaną wiedzę w zakresie metod i aparatu 
pojęciowego stosowanych do analizy i opisu zjawisk 
językowych,  posiada również wiedzę na temat ich 
zastosowań praktycznych w działalności zawodowej 
związanej z kierunkiem 

wykład 

konwersatorium, studium 
przypadku 

udział w dyskusji, obserwacja, 
samoocena, zaliczenie 

Umiejętności4 

K1P_U01 

potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informa-
cje z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i elektro-
nicznych, aby rozwiązywać złożone i nietypowe pro-
blemy oraz realizować zadania zgodne z wykonywa-
nym zawodem 

wykład 

konwersatorium, studium 
przypadku 

udział w dyskusji, obserwacja, 
samoocena, zaliczenie 

K1P_U02 potrafi analizować wybrane problemy z zakresu języ- wykład konwersatorium, studium udział w dyskusji, obserwacja, 
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koznawstwa wykorzystując właściwe metody oraz 
aparat pojęciowy, dzięki czemu komunikuje się z 
otoczeniem precyzyjnie i zwięźle 

przypadku samoocena, zaliczenie 

K1P_U04 

potrafi analizować i interpretować z zastosowaniem 
właściwych metod wybrane zjawiska historyczne i 
kulturowe krajów danego obszaru kulturowego w celu 
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historycz-
no-kulturowym i oddziaływania społecznego 

wykład 

konwersatorium, studium 
przypadku 

udział w dyskusji, obserwacja, 
samoocena, zaliczenie 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umie-
jętności oraz odbieranych treści 

wykład 
konwersatorium, studium 
przypadku 

obserwacja, samoocena 

K1P_K02 

jest gotów do ciągłego samokształcenia i doskonalenia 
zawodowego oraz zasięgania opinii ekspertów w 
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem 
problemu 

wykład 

konwersatorium, studium 
przypadku 

obserwacja, samoocena 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen: wykład 
Zaliczenie na ocenę 
100% - 90%  bardzo dobry 
89% - 83%  dobry plus 
82% - 75%  dobry  
74% - 68%  dostateczny plus 
67% - 60%  dostateczny 

10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane: wykład 

1) Język jako główny przedmiot językoznawstwa  

a) język jako system znaków 

b) modele komunikacji językowej 

c) funkcje języka  

2) Współczesna wiedza o języku  

a) podstawy teoretyczne językoznawstwa współczesnego  

b) strukturalizm 

c) gramatyka transformacyjno-generatywna 

d) kognitywizm 

e) językoznawstwo konfrontatywne 

3) Dziedziny językoznawstwa zewnętrznego  

a) etnolingwisyka 

b) psycholingwistyka 

c) socjolingwistyka 

d) pragmatyka językowa, teorie pragmatyczne 

e) lingwistyka kulturowa 

4) Językoznawcze koncepcje dyskursu 

5) Współczesne teorie semantyczne  

6) Językowy obraz świata i sposoby jego rekonstrukcji 

Wymagane środki dydaktyczne 

11. Literatura przedmiotu: 
a. Literatura podstawowa: 

 Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006. 

 Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001. 

 Koczerhan M., Podstawy językoznawstwa konfrontatywnego, Kępa 2009. 
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 Kurcza I., Okuniewska H., Język jako przedmiot badań psychologicznych: Psycholingwistyka ogólna i 

neurolingwistyka, Warszawa 2011. 

 Lachur Cz., Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004. 

 Lukszyn J., Zmarzer W., Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa 2006.  

 Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, pod red. P. Stelmaszczyka, Łódź 2006. 

 Pareau M.-A., Sarfati G.-E., Wielkie teorie językoznawcze, Kraków 2009. 

 Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001. 

b. Literatura uzupełniająca:  

 Sinha, M. P. (2011) Modern Linguistics. Delhi: Atlantic Publishers. 

 Macaulay, R. (2011) Seven Ways of Looking at Language. London: Palgrave Macmillan. 
 Goddard, C. & Wierzbicka, A. (2014) Words and Meanings: Lexical Semantics across Domains, Lan-

guages and Cultures. Oxford/ New York: Oxford University Press. 
c. Netografia: 

12. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały e-learningowe, itp.) 

13. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1. wykład prof. UAM dr hab. Andrzej Sitarski 
 
 

 


