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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student dysponuje uporządkowaną wiedzą ogólną
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii
i metodologii językoznawczej

FHI_K1_W01,
FHI_K1_W02,
FHI_K1_W03

egzamin ustny
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W2

Student wie, jak deﬁniować i opisywać problemy
poruszane na zajęciach, posługując się specjalistyczną
terminologią

FHI_K1_W01,
FHI_K1_W02,
FHI_K1_W03

egzamin ustny

W3

Student zna specyﬁkę oraz przedmiot badań
językoznawstwa, jego działy oraz podstawowe fakty
historyczne, odnosząc się do teorii różnych badaczy
i szkół językoznawczych

FHI_K1_W01,
FHI_K1_W02,
FHI_K1_W03

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student jest w stanie zilustrować omawiane
zagadnienia własnymi przykładami, wyjaśnić
pochodzenie oraz istotę omawianych zjawisk
językowych i identyﬁkować je w tekście

FHI_K1_U03, FHI_K1_U05,
egzamin ustny
FHI_K1_U08

U2

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje dotyczące
językoznawstwa

FHI_K1_U03, FHI_K1_U05,
egzamin ustny
FHI_K1_U08

U3

Student umie formułować i analizować problemy
badawcze w zakresie językoznawstwa ogólnego oraz
FHI_K1_U03, FHI_K1_U05,
dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie
egzamin ustny
FHI_K1_U08
tych problemów; potraﬁ też dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ określić priorytety przy realizacji
określonego zadania związanego z zagadnieniami
z zakresu językoznawstwa ogólnego

FHI_K1_K01, FHI_K1_K02

egzamin ustny

K2

Student zdaje sobie sprawę, że powinien rozwijać
posiadane przez siebie umiejętności i wiedzę z zakresu FHI_K1_K01, FHI_K1_K02
językoznawstwa ogólnego

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota, cechy i funkcje języka; modele aktu mowy;

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

2.

Język jako system; poziomy języka;

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

Kryteria klasyﬁkacji języków;

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4.

Kryteria typologii języków; typologia języków romańskich;

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5.

Rodziny językowe w Europie;

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Systemy graﬁczne i ich typologia; historia pisma;

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

7.

Rodzaje językoznawstwa i ich charakterystyka;

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

8.

Historia językoznawstwa (zarys);

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

9.

Współczesne kierunki w językoznawstwie.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia na
podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z gramatyki opisowej i historycznej jakiegokolwiek języka oraz podstawowa wiedza o miejscu
językoznawstwa wśród nauk humanistycznych
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Literatura
Obowiązkowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fisiak J., Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa 1975;
Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Wrocław 1990;
Heinz A., Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978;
Ivić M., Kierunki w lingwistyce, Wrocław 1975;
Majewicz A., Języki świata i ich klasyﬁkowanie, Warszawa 1989;
Milewski T., Językoznawstwo, Warszawa 1964 (i wydania późniejsze);
Saussure F., de, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1991;
Tabakowska E., (red.) Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków 2001;

Dodatkowa
1. Bobrowski I., Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998;
2. Lyons J., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1976 (wybrane rozdziały);
3. Weinsberg A., Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983 (wybrane rozdziały);
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowoFHI_K1_W01 terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i
pokrewnych w ramach kierunku ﬁlologia hiszpańska.
Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury hiszpańskiej oraz
FHI_K1_W02 innych języków romańskich; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej
zmienności zwłaszcza w odniesieniu do języka hiszpańskiego
Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
FHI_K1_W03 osiągnięciach w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w
ramach kierunku ﬁlologia hiszpańska.
FHI_K1_U03

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować informację, wykorzystując różne źródła polskie i
obcojęzyczne, ze szczególnym uwzględnieniem języka hiszpańskiego

FHI_K1_U05

Absolwent potraﬁ/ posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów
innych autorów, oraz formułowania wniosków w języku hiszpańskim i/lub polskim

FHI_K1_U08

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku hiszpańskim oraz
innym języku romańskim lub/i polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

FHI_K1_K01

Absolwent jest gotów do/ potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

FHI_K1_K02

Absolwent jest gotów do/ ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest
świadom odpowiedzialności za jego zachowanie.
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