
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Semantyka, pragmatyka i analiza dyskursu 
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. dr hab. Piotr Cap 

• 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 

Wykład 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 24 39 

2,5 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 2,5 
Niestacjo-

narne 
18 45     

  
      

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 
studenta (stacjo-

narne/niestacjonarne) 

Udział w wykładach 24h/18h 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 14h/20h 

Samodzielne przygotowywanie się do testów i prac pisemnych 10h/10h 

Zadania domowe 15h/15h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 63h/63h 

Punkty ECTS 2,5ECTS/2,5ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 24h/18h 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 24h/18h 

 

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 
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie semantyki, 
pragmatyki i analizy dyskursu języka angielskiego  

wykład 
Wykład problemowy, Studium 
przypadku 

Test końcowy, udział w dyskusji 

K1P_W05 

Zna terminologię stosowaną do analizy i opisu zjawisk 
semantycznych i pragmatycznych, oraz do opisu dys-
kursu, właściwych dla angielskiego obszaru kulturo-
wego  

wykład 

Wykład problemowy, Studium 
przypadku 

Test końcowy, udział w dyskusji 

Umiejętności 

K1P_U01 

Potrafi zdobywać wiedzę z zakresu problematyki se-
mantyki, pragmatyki i analizy dyskursu poprzez wyszu-
kiwanie, analizowanie, wartościowanie i kategoryzo-
wanie informacji z wykorzystaniem źródeł tradycyj-
nych i elektronicznych 

wykład 

Wykład problemowy, Studium 
przypadku 

Test końcowy, udział w dyskusji 

K1P_U16 
Potrafi analizować wybrane zjawiska z zakresu seman-
tyki, pragmatyki i analizy dyskursu krajów angielskiego 
obszaru językowego 

Wykład  
Wykład problemowy, Studium 
przypadku 

Test końcowy, udział w dyskusji 

Kompetencje społeczne 
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K1P_K01 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego samokształcenia i dokształcania za-
wodowego 

wykład 
Wykład problemowy, Studium 
przypadku 

Test końcowy, udział w dyskusji 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen 

test końcowy 50%, praca na zajęciach (udział w dyskusji) 40%, obecność 10% 
0% - 59%  
60% - 69% 
70% - 79%  

ndst  
dst  
dst+  

80% - 89% 
90% - 94% 
95% -100%  

db  
db+  
bdb 

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

 
• charakterystyka pogranicza semantyczno-pragmatycznego 

• mikropragmatyka – znaczenie wyrażenia 

• makropragmatyka – znaczenie dyskursywne 

• deiksa a kodowanie kontekstu 

• presupozycja semantyczna a pragmatyczna 

• implikatura konwencjonalna i konwersacyjna 

• akt mowy, seryjny akt mowy, makro akt mowy 

• zastosowanie w/w pojęć do analizy własnej tekstu 

 
11. Wymagane środki dydaktyczne 

12. Literatura przedmiotu: 
a. Literatura podstawowa (wymienione pozycje muszą znajdować się w zasobach WSG): 

Grundy, P. 2008. Doing Pragmatics. London: Hodder. 

Levinson, S. 1983. Pragmatics. Cambridge: CUP 

Verschueren, J. 1999. Understanding Pragmatics. London: Arnold. 

Literatura uzupełniająca: 

Cap, P. 2011. Micropragmatics and macropragmatics. [W] Handbook of Pragmatics. Berlin & New York: Mouton 

de Gruyter. 51- 75. 

Von Heusinger, K. and K. Turner. 2006. Where Semantics Meets Pragmatics. Oxford: Elsevier. 

Levinson, S. 2000. Presumptive Meanings. Cambridge, Mass.: MIT Press. 

 
13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

nych, materiały e-learningowe, itp.) 
14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1. wykład Prof. dr hab. Piotr Cap 
 
 

 


