
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Socjolingwistyka 

Nazwa w języku angielskim:   Sociolinguistics 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska 

Jednostka realizująca:   Instytut Polonistyki i Neofilologii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   I stopień 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. prof. nzw. UPH Elena Koriakowcewa 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. prof. nzw. UPH Elena Koriakowcewa 

Założenia i cele przedmiotu: 

 Celem zajęć jest zapoznanie się z historią dyscypliny. 
Realizacji tego celu służy odwoływanie się do tekstów 
klasyków dyscypliny: J. Fishmana, W.Labova, B. 
Bernsteina ukazujących genezę refleksji nad społecznym 
zróżnicowaniem języka i uwarunkowaniem zachowań 
językowych. Wyjaśniona zostanie rola języka w procesie 
konstruowania tożsamości prywatnej i społecznej oraz 
powstawania stereotypów. Omówione będą związki 
pomiędzy językiem a narodem i państwem. Uwaga 
zostanie skupiona również na rozumieniu i interpretacji 
tekstu i dyskursu. Egzemplifikacją ujęcia z perspektywy 
socjolingwistycznej będzie kwestia płeć a zachowania 
komunikacyjne (język kobiet i mężczyzn). 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
- zdobyta przez studentów wiedza ma charakter zaawansowany, 
specjalistyczny;  

 

W_02 
- kurs uczy  analizy i interpretacji różnych tekstów funkcjonujących w 
dyskursie publicznych w perspektywie wielu metodologii; 

K_W02, K_W04, 
K_W05, K_W08 

W_03 

 - student rozumie zjawiska językowe jako różne typy działania 
społecznego i postaw społecznych oraz zna podstawowa terminologię z 
zakresu socjolingwistyki 

K_W01 

W_04 
 - kurs uczy postawy interdyscyplinarnej – łączenia wiedzy z odmiennych 
dyscyplin naukowych (socjologii i językoznawstwa); 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01, U_02 
- student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w ocenie tekstów własnych i 
innych, tak pisanych, jak i mówionych, naukowych, jak i literackich; 

 

U_03 
 - umiejętność spojrzenia na rzeczywistość społeczną jako na 
rzeczywistość tekstowo-dyskursywną; 

 

U_04 
- umiejętność krytycznej analizy i oceny tekstów własnych i innych pod 
względem normatywno-poprawnościowym i stylistyczno-funkcjonalnym; 

 

U_05 
- umiejętność publicznego i pisemnego wypowiadania się na tematy 
naukowe związane z reprezentowana dyscypliną wiedzy 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K_01 
- rozwój krytycyzmu i samokrytycyzmu (wobec cudzych i własnych tekstów 
i wypowiedzi); 

 

K_02 
- rozwój świadomości w zakresie dbałości o kulturę języka w zakresie 
jednostkowym i wspólnotowym. 

 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia (30 godzin) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

                                   Przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych I stopnia. 

Treści modułu kształcenia: 

 

1. Przedmiot zainteresowań socjolingwistyki. Socjolingwistyka opisowa i socjolingwistyka 
dynamiczna. Socjologia języka. 

2. Związek socjolingwistyki z innymi dziedzinami nauk. 
3. Historia powstania i rozwoju socjolingwistyki. Przedstawiciele socjolingwistyki. 
4. Metody badań socjolingwistycznych. 
5. Kompetencja językowa, kulturowa, komunikacyjna 
6. Sytuacja językowa. Kontakty językowe a ich konsekwencje: bilingwizm, multilingwizm, dyglosja, 

interferencje, zapożyczenia. 
7. Kod ograniczony a kod rozwinięty. Przełączanie kodów (teoria Bazyla Bernsteina). 
8. Język w strukturze przestrzeni społecznej a style językowe. Odmiany języka: dialekt, żargon, cant, 

argot, slang. Języki pidżynowe i kreolskie. 
9. Sprawność systemowa a socjolekty. Typy socjolektów. Profesjolekty. 
10. Polityka językowa, jej typy. Polska polityka językowa w Unii Europejskiej. 
11. Językowy obraz świata.  Wiedza językowa a wiedza o świecie. 
12. Język familijny. 
13. Język kobiet i mężczyzn w perspektywie socjolingwistycznej. 
14. Kultura języka a socjolingwistyka. 
15. Konserwatyzm i innowacje społeczne w przestrzeni językowej. 
16. Codzienny język Polaków na przełomie XIX i XX wieku. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Bartmiński J., Współczesny język polski. Wrocław 1993 (i kolejne wyd.), rodz. poświęcone odmianom 
polszczyzny, socjolektom, kontaktom językowym. 

2. Furdal A., Jak być Polakiem w Unii Europejskiej, Atlas 2, Wrocław 2003. 
3.  Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003. 
4. Handke K., Socjologia języka, Warszawa 2008, rozdziały: II, VII, VIII. 
5. T. Piekot, Język w grupie społecznej. Wprowadzenie do badań socjolektów, Wałbrzych 2008, rozdziały: I.2 i 

I.3. 

 

Literatura dodatkowa: 

 
1. Bugajski M., Język w komunikowaniu, PWN, Warszawa 2006. 
2. Fleischer M., Teoria kultury i komunikacja, Wrocław 2002. 
3. Furdal A., Aktualne problemy kultury języka, Zielona Góra 1991. 
4. Język w mediach masowych, red. Bralczyk J., Osiołek-Kłosińska K., UMCS, Warszawa 2000. 
5. Skudrzykowa A., Urban K., Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki 

i pragmatyki językowej, Postscriptum, Kraków–Warszawa 2000. 
6. A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000. 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

 Ćwiczenia prowadzone z zastosowaniem prezentacji  przygotowanych w systemie POWER POINT oraz filmów 
edukacyjnych . 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Efekty kształcenia będą sprawdzane na kolokwiach, także na podstawie rezultatów wykonania prac domowych oraz 
testów.  

 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: pozytywne oceny z testów (w formie ustnej i pisemnej), 
obejmujących znajomość lektur podstawowych; co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na 
ćwiczeniach i uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z kolokwiów pisemnych.  
 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 
 Liczy się 
  -  umiejętność zaprezentowania wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy; 
  - obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione  nieobecności w ciągu semestru); 
  - aktywność w trakcie zajęć. 
 

 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zajęciach ćwiczeniowych 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godz. 

Udział w konsultacjach  5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do testów 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 

 


