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Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 14 wykład 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. SYLWESTER JAWORSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Zapoznania studentów z wybranymi aspektami procesu zmiany jezykowej

Wymagania wstępne: Znajomosc jezyka angielskiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna adekwatną terminologię stosowaną w
językoznawstwie, rozumiejąc jej źródła oraz
zastosowania

K_W021 EP1

uwzględniając kompleksową naturę języka oraz jego
diachroniczna zmienność, wyjaśnia mechanizmy zmiany
językowej K_W052 EP2

zna metodologie badan naukowych, najważniejsze teorie
i szkoły badawcze oraz współczesne kierunki rozwoju
badan w zakresie językoznawstwa K_W073 EP3

umiejętności

potrafi samodzielnie analizować i interpretować oraz
krytycznie oceniać teksty naukowe K_U041 EP4

potrafi analizować i oceniać prace innych autorów i na
ich podstawie formułować własne wnioski oraz
dokonywać syntezy różnych idei i poglądów

K_U072 EP5

przygotowuje wystąpienia ustne, posługując się językiem
specjalistycznym, merytorycznie argumentując oraz
formułując własne wnioski K_U063 EP6

kompetencje społeczne

dąży do ustawicznego pogłębiania własnej wiedzy,
wyznaczając kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K031 EP7

potrafi współdziałać i pracować w grupie, organizować
prace w zespole, wyznaczać zadania i odpowiednio je
oceniać K_K042 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Forma zajęć: wykład

21. Przyczyny zmiany jezykowej 4

22. Zmiany w systemie dzwieków 4

23. Zmiany morfologiczne 4

24. Zmiany w składni języka 4

25. Zmiany semantyczne 4

26. Zmiany we współczesnym języku angielskim 4

37. Światowe odmiany języka angielskiego 4

Prezentacja, analiza fragmentów tekstów, dyskusjaMetody kształcenia

Blevins, Juliette (2004): Evolutionary phonology, Cambridge University Press, Cambridge

J. K. Chambers, Peter Trudgill, and Natalie Schilling-Estes. Blackwell Publishing, Oxford (2002): The Handbook of Language
Variation and Change, Blackwell Publishing,  Oxford

Labov, William (2001): Principles of Linguistic Change, Social Factors, Blackwell Publishing, Oxford

Literatura podstawowa

Peter Trudgill (2002): Sociolinguistic Variation and Change, Cambridge University Press, CambridgeLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

1Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z kolokwium stanowi ocenę z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 zmiana w języku (Language Change) Nieobliczana

4 zmiana w języku (Language Change) [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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