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Seminaria magisterskie dla kierunku lingwistyka stosowana 2019/2021 

Seminaria i praca magisterska w języku niemieckim 

Komunikacja i kompetencja interkulturowa w edukacji, biznesie 

i wybranych nowych mediach 

Prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz 

 

W obliczu dynamicznych zmian społecznych, geopolitycznych, kulturowych i 

technologicznych wiedza i kompetencje z zakresu wielokulturowości, integracji oraz edukacji 

międzykulturowej i antydyskryminacyjnej stają się kluczowe w trakcie spotkań i interakcji z 

przedstawicielami innych języków i kultur w zróżnicowanych kontekstach sytuacyjnych w 

kraju i za granicą.    

Celem seminarium magisterskiego, skierowanego do studentów wszystkich specjalizacji,  jest 

rozszerzenie wiedzy na temat wybranych aspektów komunikacji i edukacji międzykulturowej 

z różnych stron i w różnych kontekstach sytuacyjnych (np. w szkołach, uczelniach wyższych, 

instytucjach państwowych i w przedsiębiorstwach). Do proponowanych punktów ciężkości 

seminarium należą: 

• interkulturowa komunikacja i kompetencja w edukacji (np. cele, treści, koncepcje i 

podejścia oraz materiały w kształceniu interkulturowym w różnych placówkach 

oświatowych, problematyka stereotypów i uprzedzeń, rola podróży studyjnych, 

wymian uczniowskich i studenckich, pracy projektowej, seminariów 

międzynarodowych, wymian typu Erasmus Plus, polsko-niemieckich projektów 

przygranicznych, klasycznych i elektronicznych tandemów językowych oraz 

warsztatów z cudzoziemcem prowadzonych przez Migrant Info Point  w rozwijaniu 

kompetencji interkulturowej lub/i interkulturowej kompetencji komunikacyjnej ich 

uczestników i organizatorów, analiza i tworzenie bazy materiałów do pracy w 

środowiskach wielokulturowych, dydaktyka literatury obcojęzycznej, krajo- i 

kulturoznawstwo obcojęzyczne,  analiza wybranych cech charakterystycznych mowy 
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nienawiści w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tych badań, które dotyczą 

dyskursu szkolnego i uniwersyteckiego),  

• interkulturowa komunikacja w świecie nowych mediów (np. analiza wypowiedzi 

nienawistnych w dyskursach ustnych i pisemnych ze szczególnym uwzględnieniem 

wybranych mediów elektronicznych) 

• interkulturowa komunikacja i kompetencja w biznesie (np. cele, treści i koncepcje 

treningów interkulturowych w sferze zawodowej,  ewaluacja kompetencji 

interkulturowej animatorów kultury, kulturowych mediatorów, przedstawicieli 

międzynarodowego biznesu, negocjatorów, mediatorów oraz pracowników agencji 

medialnych i reklamowych, którzy konfrontowani są z kulturową innością). 

•  oraz propozycje własne uczestników seminarium z dziedziny szeroko rozumianej 

glottopedagogiki interkulturowej. Konkretne tematy zostaną ustalone wspólnie z 

prowadzącą. 

   

W pierwszym roku seminarium zajmiemy się poszerzeniem wiedzy na temat głównych pojęć 

powiązanych z kulturą, pogłębimy teoretyczne podstawy komunikacji interkulturowej i 

kompetencji interkulturowej. Ponadto poświęcimy czas najważniejszym nurtom badawczym 

interkulturowości i analizie warsztatu młodego badacza. Poznamy aktualną literaturę 

przedmiotową i metodologiczą w celu poprawnego opracowania poszczególnych części 

pracy magisterskiej (wstęp, część teoretyczna, część metodologiczna, część empiryczna, 

bibliografia, aneksy). Ponadto uczestnicy seminarium zajmą się opracowywaniem projektów 

własnych i przygotowaniem pierwszych wersji spisu treści, wstępu, bibliografii i wybranego 

rozdziału teoretycznego oraz metodologii badań.  

W drugim roku seminarium studenci przygotowują i omawiają z prowadzącą całą część 

teoretyczną pracy wraz z bibliografią oraz narzędzia badawcze; przeprowadzają badania 

empiryczne związane z tematem pracy mag.,  omawiają na konsultacjach indywidualnych 

poszczególne rozdziały części empirycznej pracy, a na koniec prezentują plenarnie expose 

ćwicząc pierwszą część  egzaminu magisterskiego. 
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Podstawowa literatura przedmiotu:  

Albert, R./Marx, N. (2014): Empirisches Arbeiten in Linguistik und Sprachlehrforschung. Anleitung zu 

quantitativen Studien von der Planungsphase bis zum Forschungsbericht. Tübingen: Narr. 

Eco, U. (2003): Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Doktor-, Diplom- und Magisterarbeit in 

den Geistes- und Sozialwissenschaften. 10. Aufl. Heidelberg: C.F. Müller. 

Mihułka, Krystyna (2012): Rozwój kompetencji interkulturowej w warunkach szkolnych. Mity a polska 

rzeczywistość. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

Mihułka K./ Bąk P./ Chojnacka-Gärtner, J. (red.) (2016): Interkulturalität in Theorie und Praxis der Glottodidaktik 

und Translatorik. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (2019). Punkt ciężkości: Interculturality an 

area of scientic cognition in glottodidactics.  

Rothstein, B. (2011): Wissenschaftliches Arbeiten für Linguisten. Tübingen: Narr. 

Settinieri, J./ Demirkaya, S./ Feldmeier, A./ Gültekin-Karakoc, N./ Riemer, C. (Hrsg.) (2014): Empirische 

Forschungsmethoden für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Eine Einführung. Paderborn: Ferdinand 

Schöningh.    

Uczyć lepiej. Czasopismo oświatowe. Nr 4-2018/2019. Punkt ciężkości: Edukacja o różnorodności.  

Wilczyńska, W./ Michońska-Stadnik, A. (2010). Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: 

Avalon. 

Wilczyńska, W./ Mackiewicz, M./ Krajka, J. (2019): Komunikacja interkulturowa: wprowadzenie. Poznań: 

Wydawnictwo Naukowe UAM.  
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Glottodydaktyka 

dr hab. Małgorzata Bielicka 

Przedmiot badań glottodydaktycznych posiada niezwykle kompleksową naturę, co jasno 

pokazuje układ glottodydaktyczny Pfeiffera (2001; 21), wyodrębniający takie elementy jak: 

uczeń, język, nauczyciel, metoda nauczania i uczenia się, materiały glottodydaktyczne, 

warunki nauczania i rzeczywistość obiektywna.     

Każdy z tych elementów powinien być nieustannie poddawany weryfikacji naukowej, by na 

nowo opisywać jego specyfikę w zmieniającym się środowisku cywilizacyjnym. W opisie 

poszczególnych elementów układu glottodydaktycznego dużą rolę spełniają jednakże także 

inne nauki referencyjne glottodydaktyki jak: filozofia, psycholingwistyka, psychologia, 

pedagogika, dydaktyka ogólna, literaturoznawstwo, neuronauki czy socjologia.     

Celem seminarium magisterskiego będzie opracowanie tematów, które pokazują 

miejsca przecięcia się dyscyplin referencyjnych z glottodydaktyką, przy czym szczególną 

uwagę poświęcimy integracji wiedzy z psychologii, psycholingwistyki oraz pedagogiki dla 

badań nad uczeniem się i nauczaniem języka drugiego i obcego.  

Przykładowe tematy, które realizują powyższe cele to: 

• Nauczanie języków obcych w klasach zorganizowanych wg niestandardowych modeli 

pedagogicznych, jak i w klasach zintegrowanych; 

• Podmiotowość i autonomia ucznia; 

• Wykorzystanie neurodydaktyki w nauczaniu języków obcych; 

• Sterowane a niesterowane nauczanie języków obcych; 

• CLIL i metoda immersji; 

• Wielojęzyczność nabywana w kontekście naturalnym oraz instytucjonalnym; 

• Kształcenie języka pierwszego nie-polskiego w polskim systemie edukacyjnym. 

Celem seminarium magisterskiego będzie także udoskonalenie warsztatu badacza, dlatego w 

pierwszym semestrze zajmować się będziemy pogłębieniem wiedzy metodologicznej i 

kompetencji akademickiego pisania. Szczegółowe zagadnienia z tego zakresu to: 
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• Planowanie badania empirycznego; 

• Zbieranie danych; 

• Analiza zebranych danych; 

• Tworzenie sprawozdania z badania; 

• Wypracowanie implikacji glottodydaktycznych. 

Wymagania:  

• zainteresowanie powyższymi tematami, 

• chęć samodzielnego powiększania wiedzy pod kierunkiem promotorem, 

• regularny kontakt z promotorem, 

• dostosowanie się do zaproponowanych na wstępie seminarium terminów związanych 

z wykonywaniem zadań cząstkowych; 

• czytanie wskazanej literatury, 

• aktywne uczestnictwo w seminarium, 

• przedstawianie postępów pracy w uzgodnionych z promotorem terminach.  

 

Przykładowa literatura:  

Settinieri, J.; Demirkaya, S.; Feldmeier, A.; Gültekin-Karakoc N.; Riemer, C. (Hg.), 2014, Empirische 

Forschungsmethoden für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Eine Einführung. Paderborn: Ferdinand 

Schöningh. 

Albert, R.; Max, N., 2010, Empirisches Arbeiten in Linguistik und Sprachlehrforschung. Tübingen: Narr Verlag.  

Pfeiffer, W. 2001, Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.  

Sopata, A. 2009, Erwerbstheoretische und glottodidaktische Aspekte des frühen Zweitspracherwerbs. Poznań: 

Wydawnictwo Naukowe UAM.  

Ahrenholz, B.; Oomen-Welke I. (Hrsg.) 2017, Deutschunterricht in Theorie und Praxis (DTP). Balltmannsweiler: 

Schneider Verlag Hohengehren. 
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Translatoryka 

prof. zw. dr hab.  Izabela Prokop 

 

TRANSLATORYKA   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. Poszczególne zakresy tematyczne to:  

− serie translatorskie – analiza porównawcza oryginału i jego dwóch lub więcej 

tłumaczeń; 

− strategie translatorskie: wyodrębnienie i opis  strategii, użytych przez tłumacza w 

tekście (pisanym lub mówionym);   

− uwarunkowania kulturowe procesu tłumaczenia, wyodrębnienie kulturemów, w 

tym: przypadki niepełnej ekwiwalencji oraz kulturowo uwarunkowane przypadki 

nieprzetłumaczalności w parze język niemiecki – język polski; 

− pragmalingwistyka: akty mowne w translacji: na bazie modeli 

pragmalingwistycznych: bada się realizację aktu  mownego ( np. prośby, 

podziękowania, rozkazu, ostrzeżenia, zaproszenia i innych) w oryginale i w 

tłumaczeniu, analizując ich różnorodne uwarunkowania komunikacyjne;     

− gramatyka kontrastywna: lingwistycznie uwarunkowane trudności w przekładzie – 

struktury językowe bez kategorialnego odpowiednika w języku docelowym, np. 

aspekt języka polskiego, różne Aktionsarten w języku niemieckim i polskim, 

słowotwórcze struktury, zwłaszcza Komposita w języku niemieckim i sposoby ich 

przekładu na język polski , szczególnie dotyczy języków specjalistycznych;  

− stereotyp narodowy: językowa realizacja stereotypów narodowych w języku 

niemieckim i polskim w tekstach pisanych i mówionych (np. w programach 

telewizyjnych typu talk show, w autentycznych dialogach i polilogach, można 
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wykorzystać tu wywiady autobiograficzne); stereotyp Polaka, Austriaka  i Niemca w 

polskiej literaturze pięknej, stereotyp Polaka w literaturze niemieckiej i austriackiej 

lub w  prasie.  

 

Bazą empiryczną prac jest korpus tekstowy: oryginał niemiecki lub polski i jego tłumaczenie; 

w badaniach nad stereotypem korpus stanowią wywiady, ankiety i fragmenty dzieł 

literackich lub prasy.   

Organizacja pracy i warunki zaliczania poszczególnych semestrów seminarium: 

Semestr I: wybór zakresu tematycznego do 15.listopada 2019; przygotowanie i wygłoszenie 

referatu , dotyczącego pojęć podstawowych i przygotowanie planu pracy do końca stycznia 

2020 na zaliczenie I semestru..  

Semestr II: przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat metodologii: wybór metodologii, 

uzasadnienie wyboru, zaplanowanie badania zasadniczego do 15 kwietnia 2020; 

przeprowadzenie badania pilotażowego i zanalizowanie 25% materiału empirycznego 

(tekstowego) do 15 czerwca 2020 na zaliczenie II semestru.   

Semestr III: przygotowanie i wygłoszenie referatu, prezentującego wyniki analizy do 15 

grudnia 2020; uaktualnienie planu pracy do końca stycznia 2021. Rozdział z wynikami na 

zaliczenie III semestru.   

Semestr IV: napisanie  pracy  do końca marca 2021; korekty do końca kwietnia 2021; 

przygotowanie się do egzaminu magisterskiego do końca maja 2021.  Egzaminy magisterskie 

w czerwcu i wrześniu 2021.  
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Seminarium i praca magisterska w języku angielskim 

Krajobraz językowy w przestrzeni publicznej: dawne i nowe praktyki 

 

prof. UAM dr hab. Danuta Wiśniewska 

 

Celem seminarium jest analiza czynników wpływających na kształtowanie się krajobrazu 

(wielo)językowego w aspekcie synchronicznym i diachronicznym oraz analiza samego 

krajobrazu językowego w wybranych kontekstach, m.in. społecznych, historycznych, 

zawodowych. Tematy prac magisterskich mogą dotyczyć (między innymi) krajobrazu 

językowego miejsca pracy, upamiętniania osób/wydarzeń w krajobrazie językowym, relacji 

między współczesnymi zjawiskami społecznymi, gospodarczymi, politycznymi a krajobrazem 

językowym. Inne możliwe tematy to analiza krajobrazu językowego w relacji do wyrażanych 

w przestrzeni publicznej emocji lub kontestacji, polityki językowej i turystyki.  Możliwe jest 

także wybranie własnego zakresu badawczego pracy magisterskiej, zgodnego z 

zainteresowaniami. 

W pierwszym roku zajęcia będą koncentrowały się na zapoznaniu się z koncepcją 

krajobrazu językowego, z zakresem badań na ten temat oraz stosowaną metodologią 

badawczą. Pierwszy rok kończy się przygotowaniem planu pracy magisterskiej oraz projektu 

badawczego w ramach wybranego wcześniej tematu. W drugim roku magistranci 

przygotowują kolejne części pracy magisterskiej,  prezentują wyniki swoich badań studyjnych 

i empirycznych oraz prowadzą dyskusje dotyczące wybranych tematów. Seminarium kończy 

się ostatecznym przygotowaniem pracy magisterskiej.  

Seminarium przeznaczone jest dla osób, które ukończyły licencjat w ramach 

dowolnego kierunku i specjalizacji i, przede wszystkim, przejawiają autentyczne 

zainteresowanie tematem.  

Kandydaci powinni bardzo dobrze posługiwać się językiem angielskim. 
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Psycholingwistyczne aspekty akwizycji języka i komunikacji 

obcojęzycznej 

 

dr hab. Magdalena Aleksandrzak 

 

Tematyka seminarium koncentruje się wokół wybranych zagadnień z zakresu akwizycji języka 

pierwszego i drugiego oraz komunikacji językowej interpretowanych z punktu widzenia 

psycholingwistyki oraz psychologii języka i komunikacji. Poza wprowadzeniem ogólnej 

perspektywy psycholingwistycznej, kluczowych pojęć i terminologii w ramach seminarium 

omawiane będą wybrane zagadnienia szczegółowe wytyczające podstawy i kierunki 

indywidualnych projektów uczestników seminarium.  

Proponowana tematyka: 

• wybrane aspekty akwizycji języka pierwszego i drugiego (w tym rola tzw. 

czynników indywidualnych),  

• bilingwalizm, 

• czynniki kognitywne i afektywne w komunikacji obcojęzycznej, 

• inteligencja, kreatywność i zdolności językowe, 

• formy dyskursu i typy interakcji w wybranych gatunkach języka mówionego, 

• świadomość i uwaga oraz ich rola w komunikacji obcojęzycznej. 

Założeniem seminarium jest opracowanie przez każdego studenta projektu badawczego 

wpisujacego się w powyższą tematykę. W trakcie zajęć omawiane będą kwestie związane z 

ustaleniem pytań badawczych, wyborem odpowiedniej metodologii i narzędzi badawczych, a 

także właściwą analizą i interpretacją danych. 

Uczestnicy seminarium powinni posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. 
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Studenci specjalności Empirical Linguistics and Language Documentation 

zostaną poinformowani o seminariach magisterskich w trakcie pierwszego 

semestru zajęć. 

 

 

 


