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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu wybranych tematów związanych z językoznawstwem portugalskim.

C2

Określenie interesującej studenta tematyki badawczej z zakresu językoznawstwa portugalskiego oraz dobranie
odpowiedniej metody analizy w celu przygotowania pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie.

FPO_K1_W01

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

W2

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
językoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem
językoznawstwa portugalskiego, w zakresie
przewidzianym w tematyce seminarium. Ma
świadomość kompleksowej natury języka.

FPO_K1_W02

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

W3

student ma podstawową wiedzę o głównych
kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach
w językoznawstwie portugalskim

FPO_K1_W03

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

W4

student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę
o miejscu, znaczeniu i powiązaniach językoznawstwa,
zwłaszcza językoznawstwa portugalskiego, z innymi
dyscyplinami naukowymi w systemie nauk
humanistycznych oraz o jego specyﬁce przedmiotowej
i metodologicznej.

FPO_K1_W05,
FPO_K1_W06

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

W5

podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

FPO_K1_W07

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

U1

student posiada umiejętność przygotowania w języku
portugalskim pracy pisemnej spełniającej wymogi
pracy licencjackiej i odnoszącej się do wybranego
problemu z zakresu językoznawstwa.

FPO_K1_U01,
FPO_K1_U03,
FPO_K1_U04,
FPO_K1_U05

zaliczenie

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne,
ze szczególnym uwzględnieniem prac z zakresu
językoznawstwa portugalskiego.

FPO_K1_U03

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

U3

student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułowania i syntetyzowania
wniosków.

FPO_K1_U05

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

U4

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienia
ustne w języku portugalskim i polskim na zadany lub
wybrany temat (w zakresie zgodnym z tematyką
seminarium), z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

FPO_K1_U07

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
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U5

pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować,
i analizować problemy badawcze w zakresie
opracowywanego tematu oraz dobrać metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów; potraﬁ też dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień.

FPO_K1_U09

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

U6

student w ramach prowadzonych przez siebie badań
związanych z przygotowaniem pracy licencjackiej
potraﬁ określić priorytety przy realizacji określonego
zadania.

FPO_K1_U10

zaliczenie, brak
zaliczenia

U7

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie językoznawstwa, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego.

FPO_K1_U12

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

U8

student rozumie potrzebę ciągłego rozwoju
posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy.

FPO_K1_U13

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ocenić i selekcjonować informacje.

FPO_K1_K01

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

K2

student rozumie konieczność przestrzegania etyki
swojego zawodu i kieruje się jej zasadami.

FPO_K1_K04

prezentacja, zaliczenie,
brak zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

100

przeprowadzenie badań empirycznych

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
220

ECTS
16.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Modalidade. Meios de expressão da modalidade na língua portuguesa.
2. Dialetologia do português. A situação linguística nos territórios fronteiriços e o
caso do mirandês.
3. A língua portuguesa fora da Europa (Brasil, África e Ásia).
4. Línguas crioulas de base portuguesa.
5. Pragmática linguística.
6. Didática do PLE (Português Língua Estrangeira)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na seminarium wymagana jest obecność. Dopuszczalne są dwie
nieobecności w semestrze.

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, konsultacje
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na seminarium wymagana jest obecność. Dopuszczalne są dwie
nieobecności w semestrze. Na zaliczenie seminarium student
powinien: 1) określić temat pracy licencjackiej, przygotować konspekt
pracy i wstępną bibliograﬁę (do 20 grudnia); 2) przygotować
prezentację multimedialną związaną z tematami omawianymi na
prezentacja, zaliczenie seminarium (semestr zimowy); 3) złożyć wstępną wersję jednego
rozdziału pracy licencjackiej (do 30 stycznia); 4) regularnie oddawać
promotorowi fragmenty pracy; 5) przygotować prezentację tematu
swojej pracy oraz przeczytanych pozycji bibliograﬁcznych (semestr
letni); 5) złożyć ostateczną wersję pracy licencjackiej do korekty przez
promotora (przewidywane terminy: 30 maja/ 30 czerwca).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Literatura
Obowiązkowa
1. HLIBOWICKA-WĘGLARZ Barbara (2003), Język portugalski w świecie wczoraj i dziś, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej.
2. HLIBOWICKA-WĘGLARZ Barbara (2013), Portugalskie języki kreolskie w Afryce, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej.
3. HUB FARIA Isabel, RIBEIRO PEDRO Emília, DUARTE Inês, GOUVEIA Carlos A.M. (orgs.) (1996), Introdução à Linguística
Geral e Portuguesa (2.a edição), Lisboa: Editorial Caminho.
4. MIRA MATEUS Maria Helena, VILLALVA Alina (2006), Linguística, Lisboa: Editorial Caminho.
5. PEREIRA Dulce (2007), Crioulos de Base Portuguesa, Lisboa: Editorial Caminho.
6. PINTO DE LIMA José (2006), Pragmática Linguística, Lisboa: Editorial Caminho.
Dodatkowa
1. BÁRBOLO ALVES António (coord.) (2015), Lhiteratura oural mirandesa, Miranda do Douro: Frauga.
2. BIZARRO Rosa et al. (orgs.) (2013), Português Língua Não Materna: Investigação e Ensino, Lisboa: Lidel.
3. PAIVA RAPOSO Eduardo et al. (orgs.), Gramática do português I, II, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowoFPO_K1_W01 terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i
pokrewnych w ramach ﬁlologii portugalskiej.
Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka portugalskiego i literatury
portugalskiego obszaru językowego oraz innego języka z rodziny języków romańskich; ma świadomość
FPO_K1_W02
kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności zwłaszcza w odniesieniu do języka
portugalskiego.
Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
FPO_K1_W03 osiągnięciach w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w
ramach ﬁlologii portugalskiej.
FPO_K1_W05

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu ﬁlologii portugalskiej w systemie
nauk humanistycznych oraz o jej specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej.

FPO_K1_W06

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o powiązaniach ﬁlologii portugalskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

FPO_K1_W07

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa
autorskiego.

FPO_K1_U01

Absolwent potraﬁ przygotować w języku portugalskim oraz innym języku z rodziny języków romańskich lub/i
w języku polskim typowe prace pisemne o charakterze ogólnym, odnoszące się do różnych dziedzin życia i
kultury.

FPO_K1_U03

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i
obcojęzyczne ze szczególnym uwzględnieniem języka portugalskiego.

FPO_K1_U04

Absolwent potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z
zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historycznokulturowym i oddziaływania społecznego.

FPO_K1_U05

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

FPO_K1_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku portugalskim oraz w
innym języku z rodziny języków romańskich lub/i w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem
literatury przedmiotu.

FPO_K1_U09

Absolwent potraﬁ pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w
zakresie ﬁlologii portugalskiej oraz dobierać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów; potraﬁ też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień.

FPO_K1_U10

Absolwent potraﬁ określić priorytety przy realizacji określonego zadania.

FPO_K1_U12

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie ﬁlologii
portugalskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

FPO_K1_U13

Absolwent potraﬁ/ rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy.

FPO_K1_K01

Absolwent jest gotów do/ potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

FPO_K1_K04

Absolwent jest gotów do/ rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej
zasadami.
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