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Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna

III stopnia, stacjonarne
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Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z różnymi metodami badań językoznawczych oraz
wykształcenie umiejętności ich właściwego doboru i wykorzystania dla własnych celów naukowych

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego oraz umiejętność posługiwania się
terminologią językoznawczą na poziomie studiów III stopnia
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:
Ktegoria

Odniesienie do efektów
dla programu

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

wymienia i charakteryzuje główne kierunki badawcze w
językoznawstwie

SD_W02

2

EP2

wymienia i charakteryzuje główne techniki i metody badawcze
wykorzystywane w językoznawstwie

SD_W02

1

EP3

2

EP4

potrafi wybrać metody i techniki badawcze niezbędne do
opracowania szczegółowego zagadnienia naukowego oraz
uzasadnić ich dobór

SD_U02

1

EP5

ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu
językoznawstwa i rozumie potrzebę jej pogłębiania

SD_K02

2

EP6

potrafi właściwie określać priorytety służące do realizacji
określonego zadania badawczego

SD_K02

wiedza

umiejętności

kompetencje społeczne

potrafi wskazać metody i techniki wykorzystane w konkretnej
pracy z zakresu językoznawstwa i uzasadnić ich zastosowanie

TREŚCI PROGRAMOWE

SD_U02

Semestr

Liczba godzin

Forma zajęć: wykład
1. Zarys dziejów językoznawstwa

1

10

2. Metody zbierania materiałów językowych, kwerendy i porównania słownikowe

1

4

3. Analiza i interpretacja zebranych materiałów językowych (metody klasyfikacji, opisu, interpretacji
faktów językowych stosowane w badaniach gramatycznych, leksykalnych, leksykograficznych,
stylistycznych, socjolingwistycznych i kognitywnych)

1

16

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

wykład, wykład konwersatoryjny, praca z tekstem
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

1/2

uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
praca pisemna- recenzja artykułów

Bartmiński J. (2007): Językowe podstawy obrazu świata, Wyd. 2 uzup., Lublin
Grabias S. (1997): Język w zachowaniach społecznych, Lublin
Heinz A. (1983): Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa
Jadwiga Sambor (1988): Lingwistyka kwantytatywna -stan badań i perspektywy rozwoju, "Biuletyn PTJ", t. XLI, s. 47-67.
Karaś J. (2011): Polska leksykografia gwarowa, Warszawa
Łuczyński E., Maćkiewicz J. (2005): Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk
Literatura podstawowa

pod red. Aleksandry Cieślikowej, Barbary Czopek-Kopciuch i Katarzyny Skowronek (2007): Nowe nazwy własne, nowe
tendencje badawcze, Kraków
Podręcznik akademicki pod red. Piotra Stalmaszczyka (2006): Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne., Łódź
red. Ewa Rzetelska-Feleszko (1998): Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa
red. K. Polański (1993): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Warszawa
Reichan J., Woźniak K. (2004): Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne, Kraków
Sapir E. (1978): Kultura, język, osobowość,, Warszawa
Zagórski Z., pod red. Jerzego Sierociuka (2001): O różnych metodach badań dialektologicznych, [w:] Gwary dziś. 1.
Metodologia badań,s. 25-31., Poznań
Brzozowska M. (2009): Etymologia i konotacja słowa. Studia semantyczne, Lublin
Ferdinand de Saussure (1961): Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa
Lakoff G., Johnson M. (1988): Metafory w naszym życiu, Warszawa

Literatura uzupełniająca

pod red. Henryka Kardeli (1994): Podstawy gramatyki kognitywnej, Warszawa
pod red. Marii Biolik (2003): Metodologia badań onomastycznych, Olsztyn
red. nauk. Zofia Kaleta (2003): Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie, Warszawa
(1934): Opis i tezy teoretyczne, ?Prace Filologiczne? XVI,s. 249-278.

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w egzaminie/zaliczeniu

0

Przygotowanie się do zajęć

0

Studiowanie literatury

5

Udział w konsultacjach

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2
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