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LINGWISTYKA STOSOWANA
Wielojęzyczność jako cel edukacyjny

dr Małgorzata Bielicka
Seminarium realizuje dwa cele. Pierwszym celem seminarium będzie zapoznanie uczestników
z warsztatem dotyczącym pisania pracy licencjackiej oraz przeprowadzania podstawowych
badań naukowych. Dlatego w toku powyższych zajęć rozważać będziemy takie kwestie jak:
pisanie pracy dyplomowej jako postępowanie heurystyczne (zmierzające do rozwiązania
problemu), poprawne sformułowanie tematu, wybór literatury fachowej, język prac
naukowych, podstawowe techniki badawcze jak: ankieta, wywiad, studium przypadku.
Drugim celem seminarium jest zapoznanie jego uczestników z tematyką wielojęzyczności, a
szczególnie wielojęzyczności kształconej w warunkach instytucjonalnych. Szczególną uwagę
poświęcimy modelom dwu- i wielojęzycznego nauczania na świecie i w Polsce, celom
takiego kształcenia, jak i metodom doprowadzającym do wielojęzycznej kompetencji
uczniów ze szczególnym uwzględnieniem metody immersji. Naszą uwagę zwrócimy przede
wszystkim na kształcenie małych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Poznamy więc najbardziej skuteczne zasady dydaktyczne doprowadzające małych uczniów
do ich wysokich umiejętności w zakresie nauczanego języka obcego, jak i poziom
kompetencji językowej dzieci kształconych w ten sposób. Obejrzymy filmy pokazujące, w
jaki sposób naucza się dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych metodą immersji,
odwiedzimy jedną z takich placówek oraz porozmawiamy z nauczycielami pracującymi tą
metodą.
Studenci, którzy zainteresowani są nauczaniem tradycyjnym będą mogli pisać pracę w
zakresie wybranego przez siebie tematu dydaktycznego odnoszącego się do nauczania
języków obcych na poziomie przed- i wczesnoszkolnym.
Tematyka seminarium w zakresie warsztatu pisania pracy licencjackiej:
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Cel pisania pracy naukowej
Pisanie pracy licencjackiej jako rozwiązywanie problemu
Adekwatne sformułowanie tematu
Stworzenie planu pracy
Wybór literatury przedmiotu
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Sposoby uzyskiwania wielojęzycznych kompetencji językowych
Modele wielojęzycznego kształcenia uczniów w świecie i w Polsce
Uwarunkowania wielojęzycznego kształcenia małych dzieci:
 rozwój umiejętności językowych dziecka,
 nauczanie języków małych dzieci w Polsce,
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 metoda immersji, zasady dydaktyczne,
 cele wielojęzycznego kształcenia dzieci
 sposoby badania umiejętności językowych małych dzieci
 poziom umiejętności językowych dzieci kształconych metodą immersji
Kompetencje nauczyciela w nauczaniu immersyjnym.
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Seminarium licencjackie - glottodydaktyka

dr Gabriela Gorąca-Sawczyk
Seminarium licencjackie będzie dotyczyło nauczania języka niemieckiego jako obcego na
wybranych etapach edukacyjnych. Tematyka prac realizowanych podczas seminarium może
dotyczyć następujących zakresów:
▪ nauczanie wszystkich sprawności i zakresów językowych w nowych kontekstach
▪ rola i rozwój zawodowy nauczyciela języka niemieckiego
▪ materiały do nauczania
▪ metody i techniki nauczania
▪ strategie uczenia i nauczania
▪ autonomia ucznia
▪ projekty i zadania
▪ motywacja do nauki
▪ komunikacja i interakcja w klasie.
Ewaluacja tłumaczenia pisemnego i audiowizualnego. Teksty paralelne.

dr Magdalena Jurewicz
Cele przedmiotu: Przygotowanie pracy licencjackiej z zakresu krytyki tłumaczenia
pisemnego lub analizy tekstów paralelnych, a w tym celu:
▪ zapoznanie studentów z istniejącymi metodami ewaluacji tłumaczenia pisemnego
▪ i audiowizualnego w parze językowej niemiecki-polski z uwzględnieniem aspektów
kulturowych tego typu tłumaczeń;
▪ rozwijanie umiejętności oceny tłumaczenia pisemnego w tej parze językowej oraz
krytycznego podejścia do znanych metod ewaluacji;
▪ zapoznanie z teoriami dotyczącymi tekstów paralelnych;
▪ zapoznanie z wymogami dotyczącymi prawidłowego przygotowania pracy dyplomowej.
Treści merytoryczne przedmiotu:
▪ Teorie związane z przekładem pisemnym, analizą tekstów paralelnych oraz przekładem
audiowizualnym.
▪ Metody ewaluacji tłumaczenia pisemnego i audiowizualnego wg najnowszych teorii
translatorycznych.
▪ Wymogi dotyczące pisania prac dyplomowych.
Metody oceny: Zaliczenie przedmiotu student uzyskuje na podstawie:
▪ udziału w zajęciach,
▪ oceny:
 przygotowania spisu treści, wprowadzenia teoretycznego i bibliografii pracy
licencjackiej (do końca semestru zimowego)
 przygotowania części empirycznej i wniosków oraz sprawozdania w języku
niemieckim na temat pracy (semestr letni)
 pracy i egzaminu licencjackiego (semestr letni).

Kryteria oceny pracy licencjackiej: poprawność układu i merytorycznej strony pracy,
struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez, sposób doboru
i wykorzystania źródeł oraz strona formalna pracy (poprawność języka, opanowanie techniki
pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze).
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Seminarium licencjackie - translatoryka

prof. dr hab. Izabela Prokop
Seminarium obejmuje tematykę translatoryczną z następującymi zakresami:
▪ analiza porównawcza oryginału i tłumaczenia w celu określenia stopnia ekwiwalencji i
wskazania przypadków ekwiwalencji niepełnej lub błędów w tłumaczeniu. Podstawą
analizy mogą być teksty literackie lub użytkowe, pisane i mówione, np. talk show,
wywiady radiowe i telewizyjne, dialogi filmowe, instrukcje obsługi, wszelkie formularze i
in. W pracach porównuje się semantykę, budowę i funkcję tekstów
▪ serie translatorskie - analiza porównawcza oryginału i jego dwóch lub więcej tłumaczeń
▪ wyodrębnienie i opis strategii, użytych przez tłumacza w tekście (pisanym lub
mówionym)
▪ uwarunkowania kulturowe procesu tłumaczenia, w tym: przypadki niepełnej ekwiwalencji
oraz przypadki nieprzetłumaczalności w parze język niemiecki – język polski, analiza
kulturemów
▪ lingwistycznie uwarunkowane trudności w przekładzie – struktury językowe bez
kategorialnego odpowiednika w języku docelowym
▪ realizacja aktów mownych w obu językach
▪ językowa realizacja stereotypów narodowych w języku niemieckim i polskim w tekstach
pisanych i mówionych; stereotyp Polaka i Niemca w literaturze oraz w tekstach
autentycznych
▪ techniki translatorskie w nauczaniu języka niemieckiego w szkołach.
Bazą empiryczną prac jest korpus tekstowy: oryginał niemiecki lub polski i jego tłumaczenie.

Organizacja pracy: warunkiem powodzenia jest przede wszystkim systematyczność oraz
sprawny wybór tematu, dlatego pierwsze seminaria służą temu celowi. Obowiązuje obecność
na seminarium oraz wykonywanie zadań domowych.
Harmonogram prac:
▪ Od początku seminarium: czytanie literatury fachowej. Obowiązuje 15-20 pozycji.
▪ Przygotowanie pojęć podstawowych: październik 2017
▪ Wybór materiału empirycznego: listopad 2017
▪ Wybór metodologii: do 20 grudnia 2017
▪ Analiza materiału: styczeń – marzec 2018
▪ Wnioski: kwiecień 2018
▪ Napisanie całości pracy: maj 2018
▪ Złożenie gotowej pracy: do 10 czerwca 2018
▪ Przygotowanie się do egzaminu i obrony: II połowa czerwca 2018.
Frazeologia ogólna i specjalistyczna w ujęciu kontrastywnym

dr Joanna Woźniak
Celem seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej z zakresu frazeologii ogólnej lub
specjalistycznejw aspekcie kontrastywnym niemiecko-polskim. W trakcie seminarium
studenci (1) poznają wymogi i zasady pisania prac naukowych i formułowania tez
naukowych, (2) ćwiczą umiejętności korzystania z literatury specjalistycznej oraz rozumienia
i redagowania tekstów naukowych, (3) zapoznają się z metodologią badań dobierając metodę
adekwatną do celu badań i materiału empirycznego, ewaluują zebrany materiał badawczy,
(4)systematycznie pracują nad pracą dyplomową, prezentując wyniki analiz w ramach
spotkań seminaryjnych.
Podstawowe zagadnienia teoretyczne:
▪ frazeologia jako dyscyplina naukowa
▪ miejsce paremiologii i frazeologii specjalistycznej w językoznawstwie
▪ cechy dystynktywne frazeologizmu ogólnego a frazeologizmu fachowego
▪ klasy frazeologizmów
▪ problem ekwiwalencji frazeologizmów ogólnych i specjalistycznych
Warunki zaliczenia i kryteria oceny:
Zaliczenie: na podstawie udziału w zajęciach oraz wykonanych zadań.
Ocena na podstawie:
▪ przygotowania spisu treści, bibliografii i 1 rozdziału pracy licencjackiej o (do końca
semestru zimowego)
▪ przygotowania części teoretycznej i empirycznej oraz wniosków (semestr letni)
▪ przedłożonej pracy i złożonego egzaminu licencjackiego (semestr letni).
Kryteria oceny pracy licencjackiej: poprawność układu i merytorycznej strony pracy,
struktury i podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez, sposobu doboru i
wykorzystania źródeł oraz strony formalnej pracy (poprawność językowa, cytowanie,
odsyłacze).

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Burger, Harald (2015): Phraseologie: eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt
Verlag.
Fleischer, Wolfgang (1997): Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer.
Gläser, Rosemarie (2007): Fachphraseologie. In: Burger, Harald / Dobrovol’skij, Dimitrij / Kühn, Peter /
Norrick, Neal R. (Hg.): Phraseologie: ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Berlin,
482-505.
Lüger, Heinz-Helmut (1999): Satzwertige Phraseologismen. Eine pragmalinguistische Untersuchung. Wien.
Mieder, Wolfgang / Röhrich, Lutz (1977): Sprichwort. Stuttgart.
Palm, Christine (1997): Phraseologie. Eine Einführung. Tübingen: Narr Verlag.
Woźniak, Joanna (2016): Fachphraseologie am Beispiel der deutschen und der polnischen Fassung des
Vertrags von Lissabon.

LINGWISTYKA STOSOWANA  ASYSTENT JĘZYKOWY

Kultura i komunikacja

dr Dorota Owczarek
Seminarium poświęcone jest aspektom rozwijania interkulturowej kompetencji
komunikacyjnej (co ma zastosowanie w biznesie czy na lekcji języka obcego)z
uwzględnieniem podobieństw i różnic kulturowych pojawiających się na styku kultur.
Podczas seminarium zostaną wprowadzone pojęcia takie jak kultura, szok kulturowy,
incydenty kulturowe, modele rozwijania kompetencji interkulturowej, tożsamość pośrednika
kulturowego, tekst kulturowy i sposoby jego interpretacji. Na kursie zostaną przedstawione
sposoby tworzenia prostych instrumentów wykorzystywanych w metodzie sondażu z
zastosowaniem ankiety i wywiadu. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji,
analizy i syntezy na podstawie czytanych tekstów i danych uzyskanych w badaniach.
Analiza taka może być prowadzona na przykład na podstawie tekstów kulturowych, takich jak
reklamy w oparciu o tzw. gramatykę obrazu, czy porównywanie zachowań kulturowych, np.
na podstawie materiałów dostępnych w telewizji czy w Internecie. Ponadto, seminarium
poświęcone jest również odkrywaniu własnej kultury poprzez prowadzenie obserwacji
etnograficznych w terenie lub wywiadów na określony temat dotyczący przede wszystkim
kultury rodzimej lub stanu wiedzy na temat kultury obcej we własnym środowisku kulturowy.
Języki specjalistyczne

dr Marta Zawacka-Najgeburska
Tematyka seminarium koncentruje się na wybranych zagadnieniach z zakresu języków
specjalistycznych, takich jak język prawa, język medycyny czy też język ekonomiczny.
Pierwszy semestr zostanie poświęcony na przedstawienie podstaw dziedziny i kluczowych
pojęć oraz zapoznanie studentów z wybranymi narzędziami metodologicznymi, analizą i
interpretacją danych oraz stylem naukowym w języku angielskim. Prace mogą mieć charakter
teoretyczny (gruntowne omówienie tematu) albo praktyczny (postawienie i zbadanie hipotezy
badawczej).
Uczestnicy seminarium sami wybierają temat pracy i rodzaj tekstów specjalistycznych do
analizy. Prace mogą skupić się na porównaniu wybranych cech polskiego i angielskiego
języka specjalistycznego lub przedstawić bądź analizować cechy angielskich tekstów
specjalistycznych.

Wybrane zagadnienia z zakresu polsko-angielskiej gramatyki porównawczej

dr Sylwiusz Żychliński
Choć w świadomości przeciętnego użytkownika języki takie jak polski i angielski nie mają ze
sobą prawie nic wspólnego, to osoba z pogłębioną wiedzą językoznawczą łatwo stwierdzi, że
między wspomnianymi wcześniej językami istnieje wiele podobieństw, a różnice, których
przecież również nie brakuje, często są powierzchowne lub też dają się wyjaśnić w
systematyczny sposób. Celem seminarium jest zapoznanie studentów z wybranymi
zagadnieniami z zakresu polsko-angielskiej morfologii i składni (z których część została
pobieżnie zarysowana w ramach zajęć z gramatyki kontrastywnej j. polskiego i angielskiego,
np. konstrukcje bezosobowe, typy wyrazów złożonych czy cechy języków analitycznych i
syntetycznych) oraz wskazanie, w jaki sposób opisać te zjawiska gramatyczne w ujęciu
porównawczym. Nabyta wiedza pozwoli uczestnikom seminarium stać się bardziej
świadomymi i kompetentnymi użytkownikami języka. W pierwszym semestrze zarysowane
zostaną ramy teoretyczne pozwalające na naukowy opis zjawisk gramatycznych, a oprócz
tego omówiona zostanie również metodologia badań tychże zjawisk oraz niezbędne narzędzia
empiryczne. Studenci sami zdecydują, czy ich rozprawa licencjacka będzie miała charakter
teoretyczny (gruntowne omówienie danego zjawiska gramatycznego w językach polskim i
angielskim) czy praktyczny (zbadanie postawionej hipotezy badawczej przy wykorzystaniu
takich narzędzi jak badanie ankietowe czy analiza kontrastywna). Każdy student może liczyć
na pomoc przy wyborze tematu rozprawy licencjackiej, jak i w trakcie jej pisania. W drugim
semestrze, obok kolejnych omawianych zagadnień studenci zobowiązani będą do
przeprowadzenia krótkiej prezentacji nt. przygotowywanej pracy.

