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Załącznik do uchwały nr 14/XVIII/2022 Rady Dydaktycznej WH z dnia 2 III 2022 r. 

 

 

WYKAZ HASEŁ IDENTYFIKUJĄCYCH PRACE DYPLOMOWE 

NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA 

 

 

Hasła identyfikujące pracę dyplomową (licencjacką i magisterską) 

w zakresie literaturoznawstwa 

 

Praca dyplomowa w zakresie literaturoznawstwa powinna zostać opatrzona minimum 3, 

a maksimum 5 hasłami identyfikującymi. Dwa pierwsze hasła powinny pochodzić z poniższego 

zestawienia, a kolejne – stanowić hasła uszczegóławiające, informujące np. o epoce literackiej, 

rodzaju i gatunku literackim, pisarzu, instytucji życia literackiego itp. 

 

1. Historia literatury  

1.1. Komunikacja literacka 

1.2. Komparatystyka  

1.3. Poetyka historyczna  

1.4. Folklorystyka literacka  

  

2. Teoria literatury  

2.1. Poetyka opisowa   

2.1.1. Genologia  

2.1.2. Stylistyka  

2.1.3. Wersologia 

2.2. Filozofia literatury  

 

3. Metodologia badań literackich  

3.1. Pojęcia literaturoznawstwa 

3.2. Terminologia literaturoznawcza 

3.3. Historia doktryn literaturoznawczych 
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4. Krytyka literacka  

4.1. Historia krytyki literackiej 

4.2. Teoria krytyki literackiej 

4.3. Metodologia krytyki literackiej 

5. Nauki pomocnicze nauki o literaturze 

5.1. Bibliografia  

5.2. Tekstologia  

5.3. Edytorstwo naukowe  

5.4. Księgoznawstwo  

  

6. Dyscypliny graniczne między historią a teorią literatury  

6.1. Socjologia literatury  

6.2. Psychologia literatury 

6.3. Biografistyka literacka  

6.4. Teoria języka poetyckiego (różna od stylistyki)  

 

 

 

Hasła identyfikujące pracę dyplomową (licencjacką i magisterską) 

w zakresie językoznawstwa 

 

Praca dyplomowa w zakresie językoznawstwa powinna zostać opatrzona minimum 3,  

a maksimum 5 hasłami identyfikującymi. Dwa pierwsze hasła powinny pochodzić z poniższego 

zestawienia, a kolejne – stanowić hasła uszczegóławiające. 

 

1. edycja tekstu dawnego 

2. edytorstwo naukowe 

3. frazeologia i frazeografia 

4. gramatyka języka polskiego 

5. idiolekt (język pisarza) 

6. język gatunków użytkowych 

7. język mediów 

8. język tekstu literackiego 

9. język w prasie 
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10. językoznawstwo diachroniczne 

11. językoznawstwo synchroniczne 

12. kultura języka 

13. leksykologia i leksykografia 

14. lingwistyka kulturowa 

15. profesjolekt 

16. socjolekt 

17. stylistyka 

 

 

 

Hasła identyfikujące pracę dyplomową (licencjacką i magisterską) 

w zakresie dydaktyki literatury i języka polskiego 

 

Praca dyplomowa w zakresie dydaktyki literatury i języka polskiego powinna zostać 

opatrzona minimum 3, a maksimum 5 hasłami identyfikującymi. Dwa pierwsze hasła powinny 

pochodzić z poniższego zestawienia, a kolejne – stanowić hasła uszczegóławiające (mogą 

zostać zaczerpnięte spośród haseł identyfikujących pracę dyplomową w zakresie 

literaturoznawstwa lub językoznawstwa). 

 

1. dydaktyka literatury i języka polskiego  

2. edukacja polonistyczna 

3. metodyka nauczania literatury i języka polskiego 

 


