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PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

Przedmioty obowiązkowe o charakterze badawczym 
 

Wybrane kierunki badań językoznawczych 

1.  Nazwa przedmiotu w języku polskim oraz angielskim  

WYBRANE KIERUNKI BADAŃ JĘZYKOZNAWCZYCH 

Selected Trends in Linguistic Research 

2.  Dyscyplina  

językoznawstwo 

3.  Język wykładowy  

polski (w przypadku wspólnych zajęć dla wszystkich grup językowych) 

francuski/hiszpański/włoski (w przypadku osobnych zajęć dla 
poszczególnych grup językowych) 

4.  Jednostka prowadząca przedmiot  

Instytut Filologii Romańskiej 

5.  Kod przedmiotu 

 
 

6.  Rodzaj przedmiotu  

obowiązkowy 

7.  Kierunek studiów  

Studia romanistyczne 

8.  Poziom studiów  

II stopień 

9.  Rok studiów (jeśli obowiązuje) 

I 

10.  Semestr (zimowy lub letni) 

1 (zimowy) 

11.  Forma zajęć i liczba godzin  

wykład, 30 godzin 

12.  Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla 
przedmiotu  

Brak wymagań wstępnych. 

13.  Cele kształcenia dla przedmiotu  

- wprowadzenie w problematykę wybranych metodologii językoznawczych, 
ukazanie związków językoznawstwa z innymi dyscyplinami naukowymi oraz 
dziedzinami działalności człowieka, przygotowanie do samodzielnego 
pogłębiania wiedzy. 

Po zakończeniu zajęć student powinien z większą świadomością specyfiki 
danej dyscypliny wybrać seminarium magisterskie. 



5 
 

14.  Przykładowe treści programowe (precyzowane każdorazowo przez 
wykładowcę) (T): 

- językoznawstwo historyczno-porównawcze; 

- strukturalizm i funkcjonalizm; 

- deskryptywizm i dystrybucjonalizm; 

- gramatyka transformacyjno-generatywna; 

- teorie pragmatyczne: teoria aktów mowy, językoznawstwo wypowiadania; 

- lingwistyka tekstu i lingwistyka dyskursu; 

- socjolingwistyka i etnolingwistyka; 

- gramatyka kognitywna Langackera; 

- semantyka prototypu, prototyp a stereotyp; 

- pojęcie językowego obrazu świata. 

15.  Zakładane efekty uczenia się  

Student/Studentka: 

Symbole odpowiednich 
kierunkowych efektów 
uczenia się 

 - ma pogłębioną, uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę o miejscu i znaczeniu 
językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych 
oraz o jego specyfice przedmiotowej i 
metodologicznej; zna tendencje rozwojowe w 
językoznawstwie; 

K_W01 

 - ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, 
obejmującą terminologię, teorie i metodologie z 
zakresu językoznawstwa. Ma uporządkowaną 
wiedzę o głównych kierunkach jego rozwoju oraz o 
najważniejszych nowych osiągnięciach; 

K_W02 

 - zna i rozumie fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji; potrafi wskazać ich 
kontekst, uwarunkowania i skutki na przykładzie 
zjawisk z zakresu studiowanych dyscyplin; 

K_W06 

 - dokonuje pogłębionej analizy zjawisk językowych, 
odwołując się do konkretnych metod opisu języka i 
używając terminologii stosowanej w wiodącym 
języku romańskim i/lub w języku polskim. 

K_U06 

16.  Literatura obowiązkowa i zalecana (źródła, opracowania, podręczniki, itp.) 

Każdorazowo podawana przez prowadzącego, na przykład: 

Bronckart J.-P., Théories du langage. Nouvelle introduction critique, 
Mardaga, Bruksela 2019. 

Cerny J., Historia de la lingüística, Universidad de Extremadura, Cáceres 
2006. 

Delbecque N. (red.), Linguistique cognitive. Comprendre comment 
fonctionne le langage, De Boeck-Duculot, Bruksela 2006. 

Fuchs C., P. Le Goffic, Initiation aux problèmes des linguistiques 
contemporaines, Hachette, Paryż 1985. 

Gil J.M., Introducción a las Teorías Lingüísticas del Siglo XX, Melusina, 
Buenos Aires 2001. 
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Moeschler J., A. Auchlin, Introduction à la linguistique contemporaine, 
Armand Colin, Paryż 1997. 

Paveau M.-A., G.-E. Sarfati, Les grandes théories de la linguistique, Armand 
Colin, Paryż 2003. 

Paveau M.-A., G.-E. Sarfati, Wielkie teorie językoznawcze. Od 
językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, Wydawnictwo 
Flair, Kraków 2009. 

Stalmaszczyk P. (red.), Metodologie językoznawstwa. Współczesne 
tendencje i kontrowersje, Kraków 2008. 

Stalmaszczyk P. (red.), Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka, 
ewolucja teorii językoznawczych, Łódź 2013. 

Zemmour D., Initiation à la linguistique, Ellipses, Paryż 2004. 

17.  Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się (T):  

- egzamin ustny lub pisemny (K_W01, K_W02, K_U06). 

18.  Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu (T):  

- pozytywna ocena z egzaminu ustnego lub pisemnego. 

19.  Nakład pracy studenta  

forma realizacji zajęć przez studenta 
liczba godzin przeznaczona na 
zrealizowanie danego rodzaju 

zajęć 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:  

- wykład: 
30 

praca własna studenta (w tym udział w pracach 
grupowych):  

- czytanie wskazanej literatury:  

- przygotowanie do egzaminu 
(samodzielnie lub w konsultacji z 
prowadzącym):  

50 

40 

Łączna liczba godzin  120 

Liczba punktów ECTS  4 

 

(18.10.2021, styczeń 2022, MK, WU) 

 


