
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Seminarium magisterskie 

Nazwa w języku angielskim:    seminar 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska 

Jednostka realizująca:   Instytut Polonistyki i Neofilologii 

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

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

Rok studiów:   Pierwszy i drugi 

Semestr:  drugi, trzeci i czwarty 

Liczba punktów ECTS:   20 ECTS 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. Alina Maciejewska 

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: 
Prof. dr hab. Stanisław Grabias, Dr hab. Alina 
Maciejewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Pogłębienie wiedzy na temat diagnozowania, 
programowania i prowadzenia terapii logopedycznej. 
Przygotowanie przez studenta pracy dyplomowej w 
zakresie logopedii. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia  

WIEDZA  

W_01 
Ma podstawową wiedzę o nowych osiągnięciach w zakresie logopedii i 
dyscyplin z nią powiązanych. 

K_W02 

W_02 Zna najnowszą literaturę przedmiotu z zakresu prowadzonych badań. K_W04  

 UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi wyszukiwać, gromadzić, analizować i interpretować materiał 
badawczy na potrzeby pracy dyplomowej. 

K_U05 

U_02 

Ma umiejętność wyszukiwania informacji bibliograficznych związanych z 
wybranym problemem badawczym w języku polskim i językach obcych; 
posiada podstawową umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym z 
zakresu logopedii. 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. 
 

K_K11 

Forma i typy zajęć: Seminarium: 90 godzin (30 godz. w sem. 2., 30 godz. w sem. 3. i 30 godz. w sem. 4.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Podstawowa wiedza w zakresie nauki o języku. 

Treści modułu kształcenia: 



1. Wybór tematów prac dyplomowych spośród tematów proponowanych. 

2. Komentarz promotora co do specyfiki merytorycznej seminarium i podjętych na nim tematów. Etapy 
przygotowywania pracy dyplomowej o charakterze językoznawczym. Sposoby zbierania materiału 
językowego, współczesnego i dawnego. 

3. Gromadzenie bibliografii, źródła bibliografii, zasady dotyczące gromadzenia i analizowania literatury, bazy 
danych. 

4. Koncepcja metodologiczna pracy. Zagadnienie stanu badań.  

5. Kompozycja pracy: spis treści, indeksy, aneksy, bibliografia. Strona tytułowa. Dedykacje i podziękowania 
jako fakultatywny fragment pracy. 

6. Relacja tekst własny: tekst cudzy, czyli sposoby cytowań. Wyróżnianie graficzne cytatów, ich lokalizacja  w 
obrębie pracy. 

7. Prezentowanie materiału językowego w pracy dyplomowej: licencjackiej. Wyróżnienia graficzne przykładów 
językowych. 

8. Praca dyplomowa jako gatunek stylu naukowego. Cechy stylu naukowego. Błędy stylistyczne. 

9. Segmentacja tekstu pracy dyplomowej na rozdziały, podrozdziały, punkty i podpunkty. Funkcje akapitów. 

10. Spójność linearna i semantyczna tekstu pracy naukowej: komplementarność rozdziałów. 

11. Gromadzenie i indeksowanie materiału językowego na potrzeby danej pracy dyplomowej. Próba interpretacji 
zebranego materiału językowego pod kątem tematu pracy. 

12. Konwencje opisu bibliograficznego oraz konsekwencje wyboru jednej z nich na potrzeby danej pracy 
dyplomowej. 

13. Redagowanie pracy. Prezentowanie na zajęciach poszczególnych rozdziałów pracy. Korekta i autokorekta 
zredagowanych fragmentów prac dyplomowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin 2012. 
2. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003. 
3. F. Grucza, Lingwistyka stosowana. Historia, zadania, osiągnięcia, Warszawa 2007. 
4. B. Rocławski, Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i 

logopedów, Gdańsk 2010. 
5. S. Grabias, Język, poznanie, interakcja, w: Mowa, teoria, praktyka,  t. 2, 2007, s. 355-377. 
6. A. Rakowska, Język, komunikacja, niepełnosprawność, Kraków 2003. 

7. Andrzej Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wyd. PWN, Warszawa 2005. 

8. Hanna Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Wyd. PWN, Warszawa 2005. 

9. Współczesny język polski. Praca zbiorowa pod red. nauk. Jerzego Bartmińskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2001. 

 

Literatura dodatkowa: 

1. Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Gdańsk 2012. 
2. S. Grabias, Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowań językowych, 

„Logopedia” tom 39/40, Lublin 2011, s. 9-34. 
3. S. Grabias, Postępowanie logopedyczne. Diagnoza, programowanie terapii, terapia, „Logopedia”, t. 37, 

2008, s. 13-27. 
4. Logopedia. Pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 2003. 
5. „Logopedia”, t. 37, 2008, Tu: Standardy postępowania logopedycznego, oprac. S. Grabias. 

Wybrane słowniki 
6. Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, M. Zaśko-Zielińska, A. Majewska-Tworek, Tomasz 

Piekot, PWN, Warszawa 2008. 
7. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN, Warszawa 2008 
8. ”Conversatoria Linguistica”,T.1-6,Rocznik,Wyd. Akademii Podlaskiej w  Siedlcach ( od 2007 roku). 

Poradniki dotyczące pisania prac dyplomowych 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia sprawności językowej. Dyskusje naukowe. Przygotowywanie konspektów. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Efekty kształcenia będą sprawdzane w czasie zajęć, na podstawie przygotowanych konspektów oraz w trakcie 
prezentowania i omawiania poszczególnych części składowych pracy dyplomowej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z niżej opisanych wymagań: 
 
1.przygotowywanie się do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo; 
2. przygotowanie konspektu pracy; 
3. przedstawianie poszczególnych elementów pracy dyplomowej; 
4. przygotowanie pracy magisterskiej w wyznaczonym terminie i według wyznaczonych standardów 

 

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 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w seminarium 90 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć; 
gromadzenie materiału językowego, bibliografii, 
praca własna nad tekstem pracy dyplomowej  

280 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 130 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 20 ECTS 

 


