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KARTA PRZEDMIOTU  
 

1. Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny 

2. Kod przedmiotu: 
FSC-25 
FSR-25 

3. Okres ważności karty:  2012-2015 

4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia 

5. Forma studiów: studia stacjonarne  

6. Kierunek studiów: filologia 

7. Profil studiów:  praktyczny 

8. Specjalność: 
filologia słowiańska – profil czeski 
filologia słowiańska – profil rosyjski 

9. Semestr: 3, 4, 5 lub 6 

10. Jedn. prowadz. przedmiot:  Instytut Neofilologii 

11. Prowadzący przedmiot:  Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. 

12. Grupa przedmiotów: przedmioty specjalizacyjne 

13. Status przedmiotu:  do wyboru 

14. Język prowadzenia zajęć:  polski 

15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: 
Przedmiot wymagany: Gramatyka opisowa języka polskiego. Wymagania wstępne: Elementarna 
wiedza z zakresu słowianoznawstwa. 
16. Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z głównymi zagadnieniami socjolingwistyki,  
uporządkowanie wiedzy dotyczącej grup społecznych i roli języka w ich funkcjonowaniu, 
doskonalenie umiejętności analizy funkcji języka w różnych aspektach życia społecznego, 
kształtowanie świadomości zróżnicowania typów wspólnot i języków. 
17. Efekty kształcenia: 

Ozn. Opis efektu kształcenia 

Metoda 
sprawdzenia 

efektu 
kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 

Odniesienie do 
efektów dla 

specjalności / 
kierunku 
studiów 

01 

ma podstawową wiedzę o miejscu filologii 
w systemie nauk, specyfice przedmiotowej i 
metodologicznej oraz o jej związkach z 
innymi dyscyplinami naukowymi 

dyskusja w 
grupie 

wykład 
informacyjny, 
prezentacja 

audialna 

K_W01 (+) 

02 

zna podstawową terminologię z zakresu 
filologii i rozumie jej źródła oraz 
zastosowania w obrębie pokrewnych 
dyscyplin naukowych zorientowaną na 
zastosowanie praktyczne w wybranym 
obszarze nauk filologicznych 

dyskusja w 
grupie 

wykład 
informacyjny, 
prezentacja 

multimedialna 

K_W02 (+) 

03 

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i 
prowadzeniu badań w zakresie filologii, a w 
szczególności o problemach badawczych, 
metodach, technikach i narzędziach 
badawczych; ukierunkowaną na wybrany 
obszar nauk filologicznych 

dyskusja w 
grupie 

wykład 
informacyjny, 
prezentacja 

multimedialna 

K_W10 (+++) 

04 

ma uporządkowaną wiedzę o metodyce 
wykonywania typowych zadań, normach, 
procedurach stosowanych w wybranej 
dziedzinie filologii 

dyskusja w 
grupie 

wykład 
informacyjny, 
prezentacja 

multimedialna 

K_W14 (++) 



05 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego, dokonuje samooceny własnych 
kompetencji i doskonali umiejętności, 
wyznacza kierunki własnego rozwoju i 
kształcenia 

dyskusja w 
grupie 

wykład, 
pogadanka 

K_K01 (+) 

18. Formy i wymiar zajęć:  W. 30  

19. Treści kształcenia: 
Różne aspekty rozumienia pojęcia język: język jako przejaw kultury, relacje: język – rzeczywistość, 
społeczne zróżnicowanie języka. Socjolingwistyka jako nauka humanistyczna.  Wiek i płeć jako 
determinanty językowe. Przyczyny zmian językowych. Język pisany a mówiony język mediów. 
20. Egzamin:  nie, zal/o 

21. Literatura podstawowa: 
Bokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M., Socjologia języka, Warszawa 1977. 
Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, wyd. 2 uzup., Lublin 1997. 
21. Literatura uzupełniająca: 
K. Handke, Socjologia języka, Warszawa 2008. 
Język a kultura, t.10, Języki subkultur, pod red. J. Anusiewicza, B. Sicińskiego, Wrocław 
1994. 
Polański E., Miejsce socjolingwistyki w nauce o języku, „Socjolingwistyka” 1980, nr 3, s. 9–
20. 
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia: 

Lp. Forma zajęć Liczba godzin 
kontaktowych / pracy studenta 

1 Wykład  30 
2 Ćwiczenia  
3 Laboratorium  
4 Projekt  
5 Seminarium  

6 Inne (Ćwiczenia) 
- przygotowanie do zajęć 15 

- przygotowanie do dyskusji 15 

 Suma godzin 60 
24. Suma wszystkich godzin: 60 25. Liczba punktów ECTS: 2 
26. L iczba punktów ECTS uzyskanych 

na zajęciach z bezpośrednim 
udziałem nauczyciela akademickiego: 

1 
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych w 

wyniku samodzielnej pracy studenta: 
1 

28. Uwagi: 
 

 
Zatwierdzono: 

 
 

……………………………. ………………………………………………… 
(data i podpis prowadzącego)    (data i podpis) 

 


