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SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA  2017-2020

  (skrajne daty)

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE 

Nazwa przedmiotu/modułu Problemy językoznawstwa współczesnego

Kod przedmiotu/modułu* MPJK4

Wydział (nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek)

Wydział Filologiczny

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot

Instytut Filologii Germańskiej

Kierunek studiów filologia, specjalność filologia germańska

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

Profil ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarna

Rok i semestr studiów rok II, semestr 3

Rodzaj przedmiotu kierunkowy, do wyboru

Język wykładowy język niemiecki

Koordynator dr Krzysztof Nycz

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej/osób 
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale

1.1. Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS 

Semest
r

(nr)
Wykł. Ćw. Konw. Lab.

Sem.
ZP Prakt.

Inne 
( jakie?)

Liczba pkt
ECTS

3 30 2

1.2.  Sposób realizacji zajęć  
☐ zajęcia w formie tradycyjnej 
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.3. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)
zaliczenie, egzamin

2.WYMAGANIA WSTĘPNE 
Znajomość języka na poziomie B1.

3.  CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA, TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1. Cele przedmiotu/modułu 

C1 
Zapoznanie  studentów  z  najważniejszymi  aspektami  badań  nad  językiem  oraz  głównymi
dziedzinami nauki o języku
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C2 Zapoznanie studentów z przedmiotem badań językoznawczych.

C3 Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami najważniejszych szkół językoznawczych.

C4

Zapoznanie  studentów  z  głównymi  podsystemami  języka  oraz  naukami  z  pogranicza
językoznawstwa  (np.  pragmalingwistyką,  psycholingwistyką,  socjolingwistyką,  językami
specjalistycznymi). 

3.2.  Efekty kształcenia dla przedmiotu/modułu 

EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)
Odniesienie do

efektów
kierunkowych

(KEK)
EK_01 Wiedza: Student zna podstawową terminologię językoznawczą. K_W01

K_W02
K_W03
K_W04

EK_02 Wiedza: Student zna najważniejsze aspekty badań nad językiem
oraz główne dziedzinami nauki o języku

K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07

EK_03 Wiedza:  Student  wie,  co  jest  przedmiotem  badań
językoznawczych.

K_W04
K_W05
K_W06
K_W07

EK_04 Wiedza:  Student  zna  podstawowe  założenia  najważniejszych
szkół językoznawczych.

K_U06

EK_05 Umiejętności:  Student  zna i  potrafić opisać główne podsystemy
języka  oraz  nauk  z  pogranicza  językoznawstwa  (np.
pragmalingwistyki,  psycholingwistyki,  socjolingwistyki,  języki
specjalistyczne

K_U02
K_U03
K_U05
K_U06

EK_06 Kompetencje  społeczne:  Student  rozumie  potrzebę  ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego.

K_K01
K_K02
K_K03

3.3 TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)

A. Problematyka wykładu 

Treści merytoryczne
Rodzina języków indoeuropejskich
Język jako system 
Szkoły językoznawcze
Funkcje języka - Karl Bühler
Lingwistyka i jej dyscypliny
Semiotyka - teoria znaku
Semantyka - główne pojęcia
Wybrane zagadnienia ze składni
Podstawy lingwistyki tekstu
Podstawy pragmatyki - teoria aktów mowy
Struktura informacyjna (IS)
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Wybrane zagadnienia z zakresu języków specjalistycznych
B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych 

Treści merytoryczne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4 METODY DYDAKTYCZNE 

Wykład konwersatoryjny (z prezentacją multimedialną).

4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol efektu Metody oceny efektów kształcenia
(np.:  kolokwium,  egzamin  ustny,  egzamin  pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)

Forma zajęć 
dydaktycznych ( w, 
ćw, …)

EK_ 01 Egzamin, obserwacja w trakcie zajęć. w.
EK_ 02 Egzamin, obserwacja w trakcie zajęć. w.
EK_ 03 Egzamin, obserwacja w trakcie zajęć. w.
EK_04 Egzamin, obserwacja w trakcie zajęć. w.
EK_05 Egzamin, obserwacja w trakcie zajęć. w.
EK_06 Egzamin, obserwacja w trakcie zajęć. w.

4.2  Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu (ocena ta jest wypadkową punktów, przy czym minimalnym
progiem  punktowym  uprawniającym  do  uzyskania  oceny  pozytywnej  jest  zdobycie  60%  z
maksymalnej ilości punktów).
Skala ocen:
60% - 3,0
70% - 3,5
80% - 4,0
90% - 4,5
95% - 5,0

5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz 
punktach ECTS

Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności
Godziny kontaktowe wynikające planu z studiów 30
Inne z udziałem nauczyciela
(udział w konsultacjach, egzaminie)

4

Godziny niekontaktowe – praca własna studenta
(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie 
referatu itp.)

21

SUMA GODZIN 55
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 2

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU

wymiar godzinowy --------------------------------------------

zasady i formy odbywania praktyk ----------------------------------------------
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7. LITERATURA

Literatura podstawowa:

Gross, Harro (1990): Einführung in die germanistische Linguistik. München: Iudicium.
Maibauer, Jörg (2007): Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart u.a.: Metzler 
Linke, Angelika / Nussbaumer, Markus / Portmann, Paul R. (2004): Studienbuch Linguistik. Tübingen:
Niemeyer.
Bünting, Karl-Dieter (1993): Einführung in die Linguistik. Frankfurt: Athenäum.
Vater, Heinz (1996): Einführung in die Sprachwissenschaft. München: W. Fink. 
Bussmann, Hadumond (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Kröner.

Literatura uzupełniająca: 
Fisiak, Jacek (1975): Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych. Warszawa: WSiP.
Łuczyński, Edward / Maćkiewicz, Jolanta (2003): Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia.
Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Najnowsze  publikacje  o  charakterze  naukowym  oraz  materiały  z  prasy  bieżącej  i  zasobów
internetowych, zgodne z treściami merytorycznymi przedmiotu

………………………………………………………………
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej
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