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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE 

2. Kod modułu kształcenia: 08-KODM-JOG 

3. Rodzaj modułu kształcenia: OBLIGATORYJNY 

4. Kierunek studiów: KOGNITYWISTYKA 

5. Poziom studiów: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 

6. Rok studiów: 2 

7. Semestr: LETNI 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h W, 30 h ĆW 

9. Liczba punktów ECTS: 5 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 
prowadzących zajęcia 

Jerzy Pogonowski, prof. dr hab., pogon@amu.edu.pl 

    Joanna Trzebińska, dr, joanna.trzebinska@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: POLSKI 

II. Informacje szczegółowe 

1.Cel (cele) modułu kształcenia 

   Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z 
dziedziny językoznawstwa ogólnego. Przybliżenie wybranych teorii 
językoznawczych oraz zapoznanie z metodami badawczymi współczesnej 
lingwistyki. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 
(jeśli obowiązują): BRAK 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów. 

Symbol i numer 
efektów  
kształcenia*  

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 
potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 
studiów  

JOG_01 

Zna podstawowe zagadnienia i pojęcia 
językoznawstwa ogólnego. Operuje  
terminologią językoznawstwa w języku 
polskim i angielskim. Zna główne nurty 
dociekań w językoznawstwie. 

K_W01, K_W08,  

K_U01, K_K11 
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JOG_02 
Zna wybrane metody badawcze w 
językoznawstwie. 

K_W04, KW_09, 

K1_U10, K1_K04 

 

 

JOG_03 
Potrafi przedstawić argumenty za lub 
przeciw przedstawionym na zajęciach 
teoriom lingwistycznym. 

K_W08,K_U02, 

KU_04,  K_K11 

 

JOG_04 
Potrafi posługiwać się korpusami 
języka naturalnego. 

    K_W02,  K_U10,  
    KU_12 

 
JOG_05 
 

Potrafi zanalizować próbkę języka 
naturalnego w świetle poznanych 
koncepcji językoznawczych. 

K_W04, KW_09,   

K_U03, K_U12 

 

4.Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE 

Symbol i numer 
treści kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do 
efektów 
kształcenia modułu 

TK_01 

Przedmiot i zadania językoznawstwa ogólnego 
 

 Językoznawstwo jako dział semiotyki 

 Funkcje języka 

 Badania synchroniczne i diachroniczne 

 Podstawowe problemy językoznawstwa 

 

JOG_01, JOG_02 

 
 

TK_02 

Języki świata 
 

 Typologia genetyczna języków 

 Zróżnicowanie języków  
 

JOG_01, JOG_02 

TK_03 

System języka: fonetyka  i fonologia 
 

 Fonetyka (artykulacyjna, akustyczna, 

audytywna) 

 Fonologia (głoski i relacje je wiążące) 

 Fonemy 

 

JOG_01, JOG_02 
 

TK_04 

System języka: pismo 
 

 Znane systemy pisma 

JOG_01, JOG_05 
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 Pismo a mowa 
 
 

TK_05 

System języka: morfologia 
 

 Rodzaje morfemów 

 Procesy morfologiczne 

 Typologia morfologiczna języków świata 

 

JOG_01, JOG_02 
 

TK_06 

 System języka: leksyka 
 

 Słowa, wyrazy, leksemy 

 Relacje semantyczne (synonimia, hiponimia, 

antonimia, homonimia, polisemia,  itp.) 

 Pola semantyczne 

 

JOG_01, JOG_05 
 

TK_07 

System języka: kategorie gramatyczne  w językach 
świata 
 

 Sposoby wyrażania znaczeń gramatycznych 

 Wybrane kategorie gramatyczne (czas, 
modalność, kwantyfikacja, klasyfikatory, 
rodzaj, osoba, liczba, itp.) 

 

JOG_01, JOG_05 

TK_08 

System języka: składnia 
 

 Kategorie syntaktyczne 

 Reprezentacje budowy zdania 

 Relacje składniowe 

 Mnogość teorii składniowych 

 Automatyczna analiza i synteza składniowa 

 

JOG_01, JOG_02, 
JOG_03, JOG_04 

 
 

TK_09 

System języka: semantyka 
 

 Składniki uniwersalne 

 Reprezentacje znaczenia zdań 

 Ekstensje oraz intensje 

 Semantyka językoznawcza a semantyka 
logiczna 
 

JOG_01, JOG_02, 
JOG_03 

TK_10 

Prawa i uniwersalia językowe 
 

 Prawa ilościowe w lingwistyce 

 Uniwersalia leksykalne i składniowe 
 

JOG_01, JOG_02 

TK_11 

 Pragmatyka językoznawcza 
 

 Akty mowy 

 Presupozycje i implikatury 

 Okazjonalność 

JOG_01, JOG_02, 
JOG_04, JOG_05 
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 Argumentacja 

 Perswazja 

 Manipulacja 

 Analiza dyskursu 

 

TK_12 

 Język w świetle nauki 
 

 Psycholingwistyka 

 Socjolingwistyka 

 Neurolingwistyka 

 Lingwistyka matematyczna 
 

JOG_01, JOG_02 

 

6. Zalecana literatura: 

1. Gruszczyński, W. (Red.) (1990). Zbiór zadań z językoznawstwa, Warszawa: 

Wydawnictwa Szkolne I Pedagogiczne. 

2. Grzegorczykowa, R. (2001). Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. 

Warszawa: PWN. 

3. Grzegorczykowa, R. (2007). Wstęp do językoznawstwa, Warszawa: PWN. 

4. Lyons, J. (1975). Wstęp do językoznawstwa, Warszawa: PWN. 

5. Lyons J., (1984). Semantyka. Warszawa: PWN. 

6. Tokarz, M. (2006). Argumentacja, Perswazja, Manipulacja, Gdańsk: Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne. 

7. Whorf, B. (1982). Język, myśl, rzeczywistość. Warszawa : PIW. 

 

Literaturę obowiązkową omawianą na ćwiczeniach podaje prowadzący 
ćwiczenia w danym roku. 

 

7.Materiały do wykładów i ćwiczeń dostępne pod adresem: 

Materiały do wykładów: Pracownik Pogonowski umieści swoje materiały do wykładu na 
stronach Zakładu Logiki i Kognitywistyki UAM pod koniec 2015 roku. 

Materiały do ćwiczeń: 

 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do 

sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania  
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Nazwa modułu (przedmiotu): JĘZYKOZNAWSTWO KOGNITYWNE 

Symbol efektu 
kształcenia dla 
modułu  

Numer treści 
kształcenia 
realizowanych w trakcie 
zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 
założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 
kształcenia 

JOG_01 TK_01-TK_12  Wykład, ćwiczenia 
Test wiadomości 

(P) 

JOG_02 
TK_01-TK_03, TK_05-

TK_12  
Wykład, ćwiczenia 

Test wiadomości 
(P) 

JOG_03 TK_08, TK-12 Wykład, ćwiczenia 
Test wiadomości 

(P) 

JOG_04 TK_08, TK_11 Ćwiczenia Zadania praktyczne 

JOG_05 
TK_04, TK_06, TK_07, 

TK_11 
Ćwiczenia Zadania Praktyczne 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa modułu (przedmiotu): JĘZYKOZNAWSTWO KOGNITYWNE 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z 
nauczycielem 

60 

Praca własna studenta - czytanie wskazanej 
literatury 

10 

Praca własna studenta - opracowanie wyników 
zadania empirycznego 

20 

Praca własna studenta - przygotowanie do 
zaliczenia ćwiczeń 

20 

Praca własna studenta - przygotowanie do 
egzaminu 

20 

SUMA GODZIN 130 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

5 

 

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe 

a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (1) 

b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe (1) 

 

4. Kryteria oceniania   

Egzamin – Test wiedzy.  

Ćwiczenia – Zaliczenie składa się z dwóch elementów:: 
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 (1) zaliczenie testu sprawdzającego znajomość zagadnień omawianych na ćwiczeniach 

2) wykonanie zadań praktycznych polegających na analizie tekstu języka naturalnego w  
przy zastosowaniu  koncepcji i metod poznanych na zajęciach , np. Krytycznej Analizy 
Dyskursu 

Terminowość wykonania zadań praktycznych  

 


