
Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia 
 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Warsztat metodologii językoznawczej 
 

Nazwa w języku  angielskim: Techniques of linguistic methodology 
 

Język wykładowy: polski 
 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: filologia polska 
 

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

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

Rok studiów: pierwszy 
 

Semestr: drugi 
 

Liczba punktów ECTS: 6 
 

Imię i nazwisko koordynatora 
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Imię i nazwisko prowadzącego 

przedmiot: 
dr Małgorzata Jasińska 

 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi metodologiami 

badań lingwistycznych oraz, głównie, przygotowanie do samodzielnego 

napisania pracy magisterskiej. 

 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 

kierunkowego 

 

WIEDZA 
 

W_01 
Zna różnorodności paradygmatów badawczych współczesnego językoznawstwa. 

K_W01   K _W03 
 

W_03 
Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i problematyzowania 

zjawisk językowych. 
K_W07 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  
 

U_01 
Ma umiejętność poszukiwania i wykorzystywania wiedzy metodologicznej we 

własnych badaniach. 
K _U01 

 

U_03 
Sprawnie posługuje się aparatem pojęciowym z zakresu metodologii badań nad 

językiem. 
K _U03 

 

U_04 

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z 

wykorzystaniem różnorodnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne 

sądy. 

K _U01 
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
 

K01 
Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się, rozwijania i podnoszenia swoich 

kompetencji. 
K _K01 

 

Forma i typy zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne – 30 godzin 
 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
 

Wiedza z zakresu wstępu do językoznawstwa oraz gramatyki, znajomość podstawowych pojęć 

lingwistycznych. 

 

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



Treści modułu kształcenia: 
 

1. Styl naukowy jako odmiana stylu funkcjonalnego. Cechy stylu i gatunki tekstów naukowych. 

2. Zapoznanie z Zotero – wolnym i otwartym programem komputerowym służącym do 
zarządzania bibliografią i przypisami bibliograficznymi oraz do organizacji źródeł podczas 
pisania prac naukowych. 

3. Wybrane pojęcia metodologii ogólnej (problem naukowy, metoda, wnioskowanie indukcyjne i 
dedukcyjne, klasyfikacja i typologia hipoteza i in.). 

4. Miejsce nauk humanistycznych wśród innych typów nauk. Interpretacja (rozumienie) jako 
podstawowe pojęcie nauk humanistycznych. 

5. Miejsce językoznawstwa wśród nauk humanistycznych. Rodzaje paradygmatów naukowych: 
indukcjonistyczny, weryfikacjonistyczny, falsyfikacjonistyczny, postmodernistyczny i 
koncepcje lingwistyczne oraz metody z nimi związane. 

6. Wybrane metodologie lingwistyczne w badaniach naukowych (np. metodologia 
dialektologiczna, etymologiczna, onomastyczna, strukturalistyczna oraz inne). 

7. Poziomy systemowych zjawisk językowych i związane z nimi metody badań zjawisk 
fonologicznych, morfologicznych, leksykalnych, syntaktycznych i semantycznych. 

8. Sposoby badania tekstu.  

9. Twórcy oraz główne założenia metodologii kognitywnej. Metody empiryczne i korpusowe w 
językoznawstwie kognitywnym. 

10. Językowy obraz świata w badaniach lingwistycznych. 

11. Metody badań stylistycznych, socjolingwistycznych, pragmalingwistycznych. 

12. Swoistość metod językoznawstwa historycznego.  

13. Tworzenie opracowania naukowego: wybór orientacji badawczej oraz stosownych do niej 
pojęć i metod, gromadzenie i porządkowanie materiału, sporządzenie tekstu naukowego. 

 

Literatura podstawowa: 
 

Bartmiński J., Podstawy językowego obrazu świata, Lublin 2006 

Fisiak J., Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa 1978, 1985. 
Paveau M.-A., Sarfati G.-E., Wielkie teorie językoznawcze, Kraków 2009 
Wybrane teksty w: 
Stalmaszczyk P. (red.), Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne, Łódź 2006. 
Stalmaszczyk P. (red.), Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w opisie języka, 

Łódź 2010. 
Stalmaszczyk P. (red.), Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu, Łódź 2011. 

 

Literatura dodatkowa: 
 

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska, Kraków 2001. 

G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988 

R. Langacker, Wykłady z gramatyki kognitywnej, Lublin 1995 

S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994 

K. Ajdukiewicz K., Metodologiczne typy nauk, (w:) Język i poznanie 1.  Warszawa 1985 

J. Perlin, Metodologia językoznawstwa diachronicznego, Warszawa 2004 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 
 

Zajęcia mają formę laboratorium.   

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
 

Weryfikacja efektów kształcenia zostanie przeprowadzona na podstawie prac pisemnych przygotowanych i  



przedstawionych w czasie zajęć (indywidualnych i grupowych). 

Forma i warunki zaliczenia: 

warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie z pozytywnej oceny z 

prac. 

Bilans punktów ECTS  

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zajęciach 30 godz. 

Przygotowanie do zajęć 40 godz. 

Przygotowanie prac 75 godz. 

Konsultacje 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 

 


