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(PRZEDMIOTY KIERUNKOWE)
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Wydział Teologiczny, Katedra Italianistyki
Nazwa kierunku:

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
Forma studiów:

Profil kształcenia:

pierwszego stopnia, stacjonarne

ogólnoakademicki

Rok / semestr:
1/1

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

polski

Specjalność:

Forma zajęć:

wykłady

Wymiar zajęć:

28

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr Maurizio Mazzini

Prowadzący zajęcia:

dr Maurizio Mazzini

Cel przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu językoznawstwa; przygotowanie studentów do
korzystania z zasobów wiedzy językoznawczej; wykształcenie umiejętności korzystania z podstaw
metodologii językoznawczej.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu nauki o języku na poziomie szkoły średniej.
Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

1. posiada wiedzę z zakresu historii językoznawstwa ogólnego

K_W01

2. zna dorobek europejskiego i amerykańskiego
językoznawstwa

K_W09

H1A_W01,
H1A_W03,

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

H1A_W06,

3. posiada wiedzę na temat specyfiki języka naturalnego, jego
struktury i funkcjonowania

Umiejętności

4. poprawnie analizuje prace naukowe z zakresu
językoznawstwa i potrafi je wykorzystać do poszukiwań
badawczych oraz realizacji komunikacyjnych

K_U03

H1A_U02,

K_U04

H1A_U02,

K_K01

H1A_K01,

5. poprawnie realizuje akt komunikacji interpersonalnej
6. ma motywację do pogłębiania i zdobywania wiedzy poprzez
samodzielne poszukiwania
Kompetencje społeczne

7. jest gotów ćwiczyć umiejętność komunikacji interpersonalnej
i społecznej oraz zespołowego rozstrzygania problemów
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Zarys historyczny językoznawstwa

2

2. Językoznawstwo funkcjonalne i strukturalizm amerykański

2

3. Podział językoznawstwa

2

4. System znaków językowych w świetle innych rodzajów znaków

3

5. Cechy istotne języka naturalnego

3

6. Komunikacja językowa. Komunikacja deiktyczna, ustna i pisana

2

7. Teoria aktów mowy

2

8. Pismo i jego ewolucja

2

9. Struktura języka

2

10. System leksykalno-semantyczny

2

11. Socjolingwistyka

2

12. Klasyfikacja typologiczna języków

2

13. Test

2

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia

wykład informacyjny
wykład problemowy
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

* sprawdzian

1,2,3,4,5,6,7,

Zaliczenie na ocenę - ocena zaliczeniowa ustalana jest na podstawie wyników sprawdzianu końcowego (w
formie testu pisemnego).
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Literatura uzupełniająca
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

28

Udział w konsultacjach

4

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

1

Przygotowanie się do zajęć

6

Studiowanie literatury

18

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

10

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

