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I ROK
Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia I stopnia)
PNJH sprawności zintegrowane 1-5
10
0100-HLA111, 0100-HLA112, 0100-HLA113, 0100-HLA114,
0100-HLA115
150

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

II (studia I stopnia)
PNJH sprawności zintegrowane 6
10
0100-HLA214
150

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Zajęcia mają na celu szybkie wykształcenie czterech podstawowych kompetencji językowych od poziomu A1
do B1, ze szczególnym naciskiem na opanowanie podstawowych zasad gramatyki, fonetyki oraz
słownictwa w zakresie wyznaczonych tematów.

2. Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu fonetyki i gramatyki języka polskiego. Naturalne predyspozycje do nauki
języków obcych, umiejętność intuicyjnego przyswajania pewnych zagadnień językowych, łatwość w
zapamiętywaniu nowego słownictwa oraz świadomość i elementarna wiedza z zakresu ogólnych zasad
funkcjonowania języków.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię z zakresu nauk
filologicznych;
Student ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej natury języka oraz jego historycznej
zmienności;
Student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury danego obszaru językowego.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wyszukiwać, analizować i posługiwać się prostymi informacjami w języku obcym,
wykorzystując różne źródła.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role.
Po pierwszym roku praktycznej nauki języka hiszpańskiego student :
1. Osiąga znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1 wg europejskiego systemu opisu kształcenia
językowego (Common Reference Levels).
2. Opanował zagadnienia gramatyki języka hiszpańskiego w stopniu dla średniozaawansowanych.
3. Operuje prostymi strukturami leksykalno-gramatycznymi umożliwiającymi mu formułowanie poprawnych
wypowiedzi w zakresie: człowiek, dom, nauka, praca, zdrowie, zainteresowania, podróże, aktualne wydarzenia.
4. Potrafi opisywać ludzi, miejsca, sytuacje; przedstawiać i uzasadniać własne opinie, uzyskiwać i udzielać
prostych informacji.
5. Potrafi uczestniczyć w prostej rozmowie, inicjować ją, podtrzymać i zakończyć. Umie dokonać ustnej
prezentacji przygotowanego tematu.
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6. Rozumie teksty pisane i słuchane proste pod względem treści i o niewielkim stopniu zróżnicowania struktur
leksykalno-gramatycznych.
7. Posiada umiejętność redagowania prostych tekstów informacyjnych, streszczeń, krótkich form epistolarnych,
(listy nieformalne).
8. Potrafi wykazać się podstawową wiedzą w zakresie niektórych aspektów kultury krajów
hiszpańskojęzycznych.

4. Treści kształcenia
Gramatyka języka hiszpańskiego od podstaw do poziomu B1, czyli od alfabetu i wymowy, aż do zagadnień
takich jak: rodzajnik określony i nieokreślony; rodzaj i liczba rzeczowników i przymiotników; liczebniki główne
i porządkowe; zaimki osobowe, wskazujące, dzierżawcze, pytające, względne; przysłówki i zwroty
częstotliwości; stopniowanie; struktury porównań; użycie przyimków; SER/ESTAR/HAY; czasowniki typu
GUSTAR; zaimki za dopełnienie bliższe i dalsze; czasy przeszłe trybu oznajmującego (pretérito perfecto,
indefinido, imperfecto, pluscuamperfecto) i konektory czasów przeszłych, tryb warunkowy, rozkazujący i
subjuntivo; podstawowe peryfrazy; czas przyszły; struktury zdań warunkowych; struktury zdań dopełnieniowych
(użycie trybu oznajmującego lub subjuntivo).
Funkcje komunikacyjne i leksyka w obrębie tematów związanych z życiem codziennym.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Obecność i aktywność na zajęciach, prace pisemne składane w trakcie trwania zajęć, sprawdziany z
wyznaczonych partii materiału.
Po semestrze zimowym - zaliczenie na ocenę.

6. Metody dydaktyczne
Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, konwersatorium językowe.

7. Literatura
E. Martín, N. Sans, Gente 1, (podręcznik i zeszyt ćwiczeń), Difusión, Barcelona, 2006.
E. Martín, N. Sans, Gente 2, (podręcznik i zeszyt ćwiczeń), Difusión, Barcelona, 2006.
F. Castro (y otros), Español en marcha A1-A2, (podręcznik i zeszyt ćwiczeń), SGEL, Madryt, 2007.
J. Sánchez, C. Moreno, I. Santos, Nuevo español sin fronteras 1, (podręcznik i zeszyt ćwiczeń), SGEL, Madryt,
2005.
J. Sánchez, C. Moreno, I. Santos, Nuevo español sin fronteras 2, (podręcznik i zeszyt ćwiczeń), SGEL, Madryt,
2005.
M. Belchí, P. Carter, Síntesis, SGEL, Madryt, 2005.
Equipo Prisma, Prisma A2, Edinumen, (libro del alumno y libro de ejercicios), Madryt, 2002.
N. Sans (coord.) AULA 1, Difusión, Barcelona, 2007.
N. Sans (coord.) AULA 2, Difusión, Barcelona, 2007.
F. Castro, USO de la gramática española, nivel elemental, Edelsa, Madryt, 2004.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia I stopnia)
Fonetyka języka hiszpańskiego z elementami fonologii
3
0100-HLA105
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Zajęcia maja na celu zapoznanie studentów z systemem fonetycznym współczesnego języka hiszpańskiego.
Odniesienia o charakterze teoretycznym będą systematycznie uzupełniane ćwiczeniami praktycznymi, mającymi
na celu wypracowanie właściwych nawyków artykulacyjnych. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na
artykulację fonemów obcych polskiemu systemowi fonetycznemu oraz na intonację wypowiedzi składających
się z kilku grup wydechowych. W ramach zajęć prowadzone będą również ćwiczenia z transkrypcji fonetycznej;
omówione zostaną również najważniejsze odstępstwa od tzw. norma peninsular.

2. Wymagania wstępne
Rozpoczęta lub kontynuowana nauka języka hiszpańskiego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię z zakresu nauk
filologicznych.
Student ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej natury języka oraz jego historycznej
zmienności.
Student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury danego obszaru językowego.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wyszukiwać, analizować i posługiwać się prostymi informacjami w języku obcym,
wykorzystując różne źródła.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role.

4. Treści kształcenia














Wprowadzenie: fonetyka i fonologia, pisownia wymowa, fonacja, artykulacja, transkrypcja
fonologiczna i fonetyczna.
Fonemy i alofony (wariancja fakultatywna i dystrybucja komplementarna. Większe jednostki
fonologiczne: sylaba, akcent, ton, intonacja.
Dźwięki w kontekście: epenteza, elizja, asymilacja. Redukcja samogłosek.
Samogłoski języka hiszpańskiego. Dwugłoski i trójgłoski.
Spółgłoski języka hiszpańskiego.
/R/ jako przykład archifonemu (/r/,/r/). Wymowa [j], [j]. Yeísmo.
Wymowa [b, d, g], [ß, ð], [x] (artykulacja zwarta i szczelinowa).
[s] w języku hiszpańskim. Interdentalny, frykatywny fonem [ ]. Seseo y ceceo.
Zjawiska asymilacyjne.
Ogólna charakterystyka akcentu w języku hiszpańskim. Funkcja dystynktywna akcentu. Akcent
hiszpański a akcent polski.
Akcent: wymiar emfatyczny i stylistyczny.
Wzory intonacyjne. Kadencja/antykadencja.
Intonacja wypowiedzi składających się z kilku grup wydechowych.
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5. Sposoby i kryteria oceniania
Egzamin końcowy w formie testu (75%) + aktywność na zajęciach ( w tym, ocena praktycznych ćwiczeń z
zakresu fonetyki korektywnej) (25%).

6. Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem materiałów audio.

7. Literatura
Barrutia R., Terrell T. D., Fonética y fonología españolas, John Wiley & Sons, New York, 1982.
González Hermoso A., Fonética, entonación y ortografía, Edelsa, Madrid, 2002
González Hermoso A., Para pronunciar, Edelsa, Madrid, 2001.
Nowikow W., Szałek J., Introducción a la fonología y la fonética españolas, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań, 2001.
Nowikow W., Fonetyka hiszpańska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992.
Tabakowska E. (red.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Universitas, Kraków, 2001.
Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Ossolineum, Wrocław- Warszawa – Kraków –
Gdańsk, 1980.

8. Informacje dodatkowe
Brak

5|Strona

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia I stopnia)
Wstęp do językoznawstwa
4
0100-HLA117
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawową terminologią językoznawczą oraz podstawowymi
nurtami w językoznawstwie.

2. Wymagania wstępne
Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym, ogólna znajomość systemu gramatycznego języka
hiszpańskiego i polskiego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz o specyfice
przedmiotowej i metodologicznej.
Student ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej natury języka oraz jego historycznej
zmienności.
Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka z zakresu wybranej specjalności oraz
podstawowe informacje z zakresu historii języka specjalności.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada podstawową umiejętność tworzenia użytkowych (fachowych) prac pisemnych w języku polskim
i obcym oraz typowych prac pisemnych w zakresie dyscyplin filologicznych z wykorzystaniem podstawowychg
ujęć teoretycznych i korzystając z literatury przedmiotu.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role.

4. Treści kształcenia
Zostaną przedstawione m.in., funkcje języka, poziomy analizy języka, przekrój historii językoznawstwa,
współczesne szkoły i nurty. Omówione zostaną teorie m.in., takich lingwistów jak de Saussure, Sapir,
Bloomfield, Jakobson, Chomsky. Omawiane nurty językoznawstwa to: strukturalizm, gramatyka generatywna,
lingwistyka kognitywna, psycholingwistyka, socjolingwistyka.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Obecność na zajęciach – 10 %
Końcowy egzamin pisemny – 90%

6. Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, metoda referatu.

7. Literatura
Escandell Vidal M. (coord.), Invitación a la lingüística, Editoria Universitaria Ramón Areces, Madrid 2011.
Grzegorczykowa, R. Wstęp do językoznawtswa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Fisiak, J. Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa,
1985.
Łuczyński E., Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Milewski, T. Językoznawtswo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
Tusón, J.: Lingüística. Una introducción al estudio del lenguaje con textos comentados y ejercicios, Editorial
Barcanova, Barcelona 1984
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8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia I stopnia)
PNJA sprawności zintegrowane 1,2
4
0100-HLA118, 0100-HLA119
60

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia I stopnia)
PNJA sprawności zintegrowane 3,4
4
0100-HLA216, 0100-HLA217
60

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy z języka angielskiego i rozwijanie praktycznych umiejętności takich jak
czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie.

2. Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (B2 wg europejskiego systemu kształcenia
językowego Rady Europy).

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię z zakresu nauk
filologicznych;
Student ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej natury języka oraz jego historycznej
zmienności;
Student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury danego obszaru językowego;
UMIEJETNOŚCI
Student ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka hiszpańskiego i angielskiego na poziomie C1-C2 według
ESOKJ (H1A_U01).
Student znajomość drugiego języka obcego na poziomie min. B2
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role;

4. Treści kształcenia
1. Uczenie się języków obcych
„Czy warto uczyć się języków powszechnie używanych w świecie takich jak język angielski, czy języków mniej
znanych ? ” Dyskusja.
2. Wyzwania.
„Którą z dyscyplin sportowych najbardziej lubisz oglądać i jakie cechy powinna posiadać najlepsza drużyna lub
prawdziwy mistrz ? ”
3. Ambicje.
Artykuł o Beatrize Figuerido, pierwszej kobiecie biorącej udział w zawodach Formuły 1.
„Czy we współzawodnictwie ważniejsze jest zwycięstwo czy uczestnictwo ? Wypracowanie.
4. Społeczności.
„Czym różni się kultura brytyjska od kultury amerykańskiej” ?
5. Życie za granicą.
„Czy ludzie powinni emigrować w celu osiągnięcia lepszego standardu życia ?” Dyskusja.
6. Internet
„Ciemne strony Internetu” – artykuł z magazynu Business English.
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7. Wymarzone miejsce.
„Dokąd chciałbyś pojechać w wymarzoną podróż ?” Prezentacja ustna.
8. Zagadnienia gramatyczne
 Czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple , Past Continuous, Present Perfect,
Past Perfect
 Strona bierna
 Stopień wyższy przymiotników
 Wyrazy złożone
 Czasowniki i przymiotniki z przyimkami
 Imiesłowowy równoważnik zdania

5. Sposoby i kryteria oceniania
4 testy leksykalno-gramatyczne, 2 wypracowania, 2 testy ze słuchu lub 2 prezentacje.

6. Metody dydaktyczne
Burza mózgów, metoda okrągłego stołu, metoda stolików eksperckich, metoda ćwiczeniowa.

7. Literatura
Clare W., Total English Advanced, Longman, 2007.
Vince, M., Sunderland, P., Advanced Language Practice, Macmillan, 2003.
Evans, V., CPE Use of English ,Express Publishing, 2002.
Side, R., Wellman, G., Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, Longman, 1999.
Evans, V., Successful Writing Proficiency, Express Publishing, 1998.
Wellman, G., Wordbuilder, Macmillan,1998.
Otto, B.,Here is the News, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002.
Hewings, M., Advanced Grammar in Use, Cambridge, 2009.
Articles from Business English and English Matters magazines.

8. Informacje dodatkowe
Brak

9|Strona

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia I stopnia)
Kultura i cywilizacja Hiszpanii 1
4
0100-HLAR02
30

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia I stopnia)
Kultura i cywilizacja Hiszpanii 2
4
0100-HLAR05
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest przekazanie studentowi wiadomości z zakresu rozwoju cywilizacyjnego Hiszpanii od czasów
najdawniejszych po lata współczesne, przy czym szczególną uwagę zwraca się na zagadnienia polityczne,
społeczne, ekonomiczne, religijne i artystycznego wyrazu, które są kluczowe dla Hiszpanii współczesnej. Obiera
się przy tym perspektywę filologiczną, zaznaczając punkty spotkań między filologią a pozostałymi dziedzinami
wiedzy. Dąży się również do wyrobienia umiejętności krytycznej analizy tekstów kultury i przyjmowania
aktywnej postawy wobec omawianych zjawisk.

2. Wymagania wstępne
Ogólna orientacja w historii powszechnej i kulturze europejskiej (na poziomie podręczników szkół średnich).

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma podstawową wiedzę z zakresu historii literatury i kultury danego obszaru językowego i kulturowego.
Student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury danego obszaru językowego.
Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu
kulturalnym i społecznym Polski i wybranego obszaru językowego i kulturowego.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi odróżniać i opisywać w tym obszarze różne gatunki literackie i inne rodzaje tekstów, min.
informacyjne, użytkowe, dydaktyczne, medialne.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student posiada w stopniu dostatecznym kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na
odmienność kulturową, umiejętność określania własnych zainteresowań, umiejętność samooceny, krytycznego
myślenia, rozwiązywania problemów, świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
własnego regionu, Polski i krajów, których dotyczy studiowany obszar językowy.

4. Treści kształcenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geografia Hiszpanii: położenie w Europie, granice, powierzchnia, łańcuchy górskie, najważniejsze
rzeki, klimat, parki narodowe, podział administracyjny, symbole państwowe: flaga, godło i hymn.
Polityka w Hiszpanii: uwarunkowania historyczne, partie polityczne, zmiany polityczne, problemy
polityczne. Regionalizmy, nacjonalizmy.
Ekonomia Hiszpanii: uwarunkowania historyczne, najważniejsze gałęzie przemysłu, problemy
ekonomiczne.
Języki autonomiczne Hiszpanii.
Jednostki autonomiczne Hiszpanii: północ: Galicja, Asturia, Kantabria, Kraj Basków, Navarra.
Jednostki autonomiczne Hiszpanii: centrum: Kastylia León, Aragonia, Madryt, Kastylia La
Mancha, Estremadura, La Rioja.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Jednostki autonomiczne Hiszpanii: wybrzeże południowe: Katalonia, Walencja, Murcja,
Andaluzja, Wsypy Balearskie, Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla.
Malarstwo w Hiszpanii: do Goyi.
Malarstwo w Hiszpanii: do współczesności.
Muzyka w Hiszpanii: muzyka poważna.
Muzyka w Hiszpanii: muzyka popularna.
Kino hiszpańskie: historia.
Kino hiszpańskie: współczesność.
La movida: lata 80 w Hiszpanii. Kultura i społeczeństwo.
Święta Bożego Narodzenia w Hiszpanii: zwyczaje, kolędy.
Święta w Hiszpanii: Hispanidad, Pilar, Fallas, Carneval, fiesty gastronomiczne.
Języki autonomiczne Hiszpanii.
Gastronomia hiszpańska.
Pierwsze cywilizacje: Altamira, Iberowie i Celtiberowie, Fenicjanie, Rzymianie.
Wizygoci, Hispania i legenda o utraceniu Hiszpanii.
Al Andalus i Królestwa Katolickie: kultura, architektura, sztuka.
Siglo de Oro- Złoty Wiek kultury Hiszpańskiej i Edad de Plata – Srebrny Wiek.
Społeczne i polityczne spojrzenie na hiszpańską wojnę domową 1936-1939.
Lata powojenne: koszty polityczne, ekonomiczne i społeczne. Zacofanie i rozwój.
Problemy współczesnej Hiszpanii.
Kobiety w historii Hiszpanii.
Relacje polsko-hiszpańskie.
Semana Santa. Tradycje Wielkiego Tygodnia.
Telewizja i radio w Hiszpanii.
Religie w Hiszpanii.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Egzamin pisemny z zakresu podjętej tematyki pod koniec każdego semestru (80%), aktywność na zajęciach
(10%), obecność (10%)

6. Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda pokazu, metoda referatu

7. Literatura
Cantarino V., Civilización y cultura de España, , University Prentice Hall, The Ohio State 2006.
Defourneaux M., Życie codzienne w Hiszpanii Złotego Wieku, tłum. Eligia Bąkowska, PIW, Warszawa 1968.
Eslava Galán J., Niewygodna historia hiszpańskiej wojny domowej, tłum.Wąsiński Jan, Wołk Łaniewski Jerzy,
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005.
Eslava Galán J., Los años de miedo, Planeta, Barcelona 2008.
Eslava Galán J., De la alpargata a los seiscientos, Planeta, Barcelona 2010.
Eslava Galán J., La década que nos dejó sin aliento, Planeta, Barcelona 2011.
García de Cortázar F., González Vesga J., Breve historia de España, Alianza Editorial, Madrid 2008.
Kucała D., Hiszpania, TRIO, Warszawa 2003.
Kucharski A., Hiszpania i Hiszpanie w relacjach Polaków, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007.
López Moreno C., España contemporánea, SGEL Alcobendas (Madrid) 2005.
Miłkowski T. (cord.), Historia Hiszpanii, Ossolineum, Wrocław 1998.
Solé J., Los pícaros Borbones, La esfera de libros, Madrid 2005.
Tuñón M., Baruque Valdeón J., Ortiz Dominiguez A., Historia Hiszpanii, tłum. Szymon Jędrusiak, Universitas,
Kraków 2012.
Vilallonga J., El rey. Conversaciones con D. Juan Carlos I de España, Debols!llo, Barcelona 2003.

8. Informacje dodatkowe
Zajęcia prowadzone są w języku polskim na pierwszym roku studiów licencjackich, zarówno dla studentów
rozpoczynających naukę języka hiszpańskiego, jak i tych o zaawansowanej znajomości języka,
zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o kulturze i cywilizacji Hiszpanii współczesnej.
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia I stopnia)
Historia Hiszpanii
3
0100-HLAR03
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest dostarczenie studentowi wiedzy o historii Hiszpanii od czasów starożytnych do XX wieku.

2. Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię z zakresu nauk
filologicznych.
Student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury danego obszaru językowego.
Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu
kulturalnym i społecznym Polski i wybranego obszaru językowego i kulturowego.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność przygotowania wyczerpujących wystąpień ustnych na tematy dotyczące zagadnień
szczegółowych wybranej specjalizacji dyplomowej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i
korzystając z literatury przedmiotu.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student posiada w stopniu dostatecznym kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na
odmienność kulturową, umiejętność określania własnych zainteresowań, umiejętność samooceny, krytycznego
myślenia, rozwiązywania problemów, świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
własnego regionu, Polski i krajów, których dotyczy studiowany obszar językowy.

4. Treści kształcenia
















Pradzieje ziem hiszpańskich;
Pierwsze stałe osadnictwo i migracje ludów z nad Morza Śródziemnego;
Rywalizacja kartagińsko-rzymska na Półwyspie Iberyjskim;
Romanizacja Półwyspu Iberyjskiego: osadnictwo, administracja, kultura, religie (w tym
chrześcijaństwo);
Hiszpania gocko-germańska (państwo Wizygotów);
Najazd arabski i powstanie kalifatu kordobańskiego;
Państwa chrześcijańskie na północy Półwyspu;
Kryzys i upadek kalifatu kordobańskiego; reconquista i krucjaty państw chrześcijańskich na
Półwyspie;
Zjednoczenie królestw hiszpańskich. Panowanie Ferdynanda Aragońskiego i Izabeli Kastylijskiej;
Złoty wiek Hiszpanii w XVI w. Narodziny Imperium Hiszpańskiego;
Zmierzch znaczenia Hiszpanii za panowania „Habsburgów mniejszych” (XVII w.);
Odrodzenie Hiszpanii i Hispanoameryki w dobie Burbonów (XVIII w.);
Hiszpania wobec Wielkiej Rewolucji Francuskiej i podbojów napoleońskich.
Dekolonizacja Hispanoameryki. Upadek Imperium Hiszpańskiego;
Odrodzenie dynastii Burbonów po Kongresie Wiedeńskim;
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Hiszpania w XIX w. – między monarchią a republiką (niestabilność polityczna, rewolucja
przemysłowa, narodziny partii politycznych i początki działalności związków zawodowych);
Hiszpania wobec I Wojny Światowej;
Dylematy polityczne, społeczne i gospodarcze w latach 1918-1930. Próba rządów dyktatorskich;
II Republika Hiszpańska i wojna domowa (1930-1939);
Hiszpania w czasie II wojny światowej: między państwami faszystowskiej Osi a koalicją
antyhitlerowską;
Od Republiki do Regencji - Hiszpania w latach dyktatury gen. F. Franco;
Powrót do demokracji. Odrodzenie monarchii parlamentarnej w Hiszpanii;
Hiszpania w Unii Europejskiej i NATO.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Egzamin pisemny z zakresu podjętej tematyki po zakończeniu cyklu wykładów (95% wiedza merytoryczna
i kompetencje oraz 5% obecność).

6. Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny i problemowy.

7. Literatura






Barton S., Historia Hiszpanii, Warszawa 2011;
Beevor A., Bitwa o Hiszpanię: hiszpańska wojna domowa 1936-1939, Kraków 2009;
Kamen H., Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku, Warszawa 2008;
Machcewicz P., Miłkowski T., Historia Hiszpanii, Wrocław 1998;
Urbański E. S., Hispanoameryka i jej cywilizacje, Warszawa 1981.

8. Informacje dodatkowe
Zajęcia prowadzone są w języku polskim na pierwszym roku studiów licencjackich, zarówno dla studentów
rozpoczynających naukę języka hiszpańskiego, jak i tych o zaawansowanej znajomości języka,
zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o kulturze i cywilizacji Hiszpanii współczesnej.
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia I stopnia)
Historia filozofii 1
3
0100-HLA108
30

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

II (studia I stopnia)
Historia filozofii 2
3
0100-HLAR06
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z głównymi nurtami myśli filozoficznej, ukazanie roli filozofii w
kształtowaniu dziejów kultury europejskiej.
Student zdobywa wiedzę dotyczącą głównych nurtów filozofii europejskiej. Poznaje podstawowe pojęcia oraz
stanowiska filozoficzne. Uczy się krytycznego spojrzenia na zastaną rzeczywistość, powszechne przekonania
oraz teorie naukowe. Zdobywa umiejętność argumentowania oraz obrony swojego stanowiska.

2. Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu historii i kultury europejskiej.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma elementarną wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do
poszerzania wiedzy (historia, filozofia i inne wybrane).
Student ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię z zakresu nauk
filologicznych.
Student ma podstawową wiedzę z zakresu historii literatury i kultury danego obszaru językowego.
Student zna podstawowe strategie argumentacyjne właściwe dla metafizyki, epistemologii i etyki, interpretuje
tekst filozoficzny z punktu widzenia założonej tezy.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność przygotowania wyczerpujących wystąpień ustnych na tematy dotyczące zagadnień
szczegółowych wybranej specjalizacji dyplomowej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i
korzystając z literatury przedmiotu.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student posiada w stopniu dostatecznym kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na
odmienność kulturową, umiejętność określania własnych zainteresowań, umiejętność samooceny, krytycznego
myślenia, rozwiązywania problemów, świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
własnego regionu, Polski i krajów, których dotyczy studiowany obszar językowy.

4. Treści kształcenia
1.
2.
3.
4.

Historia filozofii I (starożytność i średniowiecze)
Początki filozofii: poglądy Talesa, Anaksymandra i Anaksymenesa dotyczące pierwszej zasady świata.
Koncepcja zmiany u Heraklita.
Parmenides i szkoła elejska.
Empedokles.
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5.
6.

15.

Koncepcja atomistyczna: Leukippos, Demokryt.
Sokrates: pojęcie i charakterystyka cnoty; cnota a wiedza, cnota a pożytek. Intelektualizm etyczny.
Metoda elenktyczna i majeutyczna.
Platon: Nauka o ideach. Dusza a ciało; preegzystencja, metempsychoza. Powstanie świata. Miłość
platoniczna.
Arystoteles: Metafizyka: substancja, materia i forma; materia pierwsza; akt i możność; przyczyna
celowa i sprawcza. Pierwszy Poruszyciel. Etyka złotego środka.
Stoicyzm – etyka; postawa stoicka i jej podstawy w rozumnej naturze świata. Dobro, zło, rzeczy
obojętne.
Epikur – etyka; hedonizm a postulat samoograniczenia. Cztery rodzaje lęków, jak sobie z nimi radzić.
Filozofia i wiara w chrześcijańskim średniowieczu.
Święty Augustyn: poznanie Boga i duszy; iluminacja. Bóg: cechy, rola w stosunku do świata; creatio
continua. Nauka o człowieku; etyka: krytyka manicheizmu, zło jako brak i zepsucie dobra.
Święty Tomasz: tajemnice wiary. Istnienie i przymioty Boga. Świat. Dusza i ciało.
Średniowieczne dowody na istnienie Boga: dowód ontologiczny św. Anzelma, dowody św. Tomasza: z
ruchu, z przygodności i konieczności oraz ze stopni doskonałości.
Średniowieczny spór o uniwersalia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Historia filozofii II (czasy nowożytne i współczesne)
Początki myśli nowożytnej: filozofia XV i XVI w.
Nowa metoda dla filozofii, 'cogito' Kartezjusza.
XVII-wieczne spory o naturę substancji (Kartezjusz, okazjonaliści, Leibniz, Hobbes, Spinoza).
Empiryzm brytyjski: Locke, Hume, Berkeley.
Myśl oświeceniowa we Francji: Voltaire, encyklopedyści, Rousseau.
Filozofia krytyczna Immanuela Kanta; kantowska etyka obowiązku.
XIX-wieczni idealiści niemieccy.
Schopenhauer i Nietzsche.
Filozofia pozytywizmu.
Etyka utylitarna.
Henri Bergson i elan vital; intelekt versus intuicja.
Fenomenologia.
Ewolucjonizm.
Egzystencjalizm.
Modernizm i postmodernizm.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Metoda oceniania: Systematyczność, zaangażowanie w wykonywane zadania, egzamin pisemny w formie testu z
zakresu podjętej na zajęciach tematyki.
Kryteria oceniania:
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5

6. Metody dydaktyczne
Wykład problemowy.
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7. Literatura
Literatura obowiązkowa:
Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1-3 (różne wydania).
Literatura uzupełniająca:
ŚWIEŻAWSKI, S. 2000. Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN, Warszawa-Wrocław.
SEŃKO, W. 2001. Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Kęty.
KUDEROWICZ, Z. 1989. Filozofia nowożytnej Europy, PWN, Warszawa.
GADACZ, T. 2009. Historia filozofii XX wieku, t. 1-2, Znak

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr

II (studia I stopnia)

Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

Wstęp do historii i kultury USA
2
0100-HLAR07
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Wykład ma na celu przekazanie wiedzy i informacji z zakresu historii i kultury Stanów Zjednoczonych.
Omówione zostają najważniejsze zagadnienia z zakresu geografii USA: charakterystyka poszczególnych
regionów, główne miasta i najbardziej rozpoznawalne atrakcje turystyczne i krajobrazowe. Wykład
podsumowuje najważniejsze wydarzenia w historii USA, począwszy od odkrycia Ameryki do początku XXI
wieku. Cykl wykładów przedstawia także amerykański system polityczny i prawny oraz amerykańskie wartości i
mity. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

2. Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Wymagania wstępne obejmują
podstawowe informacje z zakresu kultury i historii Stanów Zjednoczonych.

3. Efekty kształcenia
Student, który zaliczył cały cykl zajęć, powinien:
e1- dysponować uporządkowaną wiedzą z zakresu historii i kultury amerykańskiej - 01A_W08.
e2 - posiadać podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach z zakresu historii amerykańskiej – 01A_W09.
e3 -mieć podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury amerykańskiej oraz podstawową orientację w
życiu społecznym i kulturalnym oraz instytucjach kultury USA – 01A_W10.
e4 - umieć przekazać informacje z zakresu geografii, historii i kultury USA – 01AN_U05.
e5 -umieć samodzielnie zdobywać wiedzę i wykorzystywać informacje z różnych źródeł – 01A_U08, 01A_U09.
e6 – być otwartym na odmienność kulturową i mieć umiejętność krytycznego myślenia- 01A_K05
e7– posiadać umiejętność wykorzystywania mediów do zbierania informacji na temat interesujących go
zagadnień – 01A_K06

4. Treści kształcenia
Wykład: najważniejsze aspekty geografii USA, takie jak geografia fizyczna, charakterystyka regionów
(Północny Wschód, Środkowy Zachód, Południe i Zachód), główne miasta (Waszyngton, Nowy Jork, Los
Angeles i Chicago) i najbardziej rozpoznawalne atrakcje turystyczne i krajobrazowe (zabytki historyczne, muzea
i pomniki przyrody); najważniejsze wydarzenia i etapy oraz przełomowe momenty w historii USA: odkrycie
Ameryki, okres kolonialny, walka o niepodległość, konflikty zbrojne I połowy XIX wieku, ekspansja
terytorialna w kierunku zachodnim, wojna secesyjna i okres rekonstrukcji, rozwój gospodarczy w „pozłacanym
wieku”, I wojna światowa, okres międzywojenny i wielki kryzys, II wojna światowa oraz kluczowe wydarzenia
II połowy XX i początku XXI wieku (zimna wojna, wojna koreańska, ruch praw obywatelskich, wojna
wietnamska, wojna w Zatoce Perskiej, ataki z 11 września); system polityczny i prawny USA; amerykańskie
wartości i mity.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Sprawdzian ma formę testu składającego się z pytań wielokrotnego
wyboru, pytań otwartych oraz zadań innego rodzaju. Sprawdza on następujące efekty kształcenia: e1, e2, e3, e4,
e5, e6 e7. Podstawę zaliczenia stanowi 60% poprawnych odpowiedzi.

6. Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony z zastosowaniem technik audiowizualnych.
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7. Literatura
Eckhard Fiedler, Reimer Jansen, Mil Norman-Rish, America in Close-Up. Harlow: Longman Group Limited,
1995. (dostępne w bibliotece)
Bryn O’Callaghan, An Illustrated History of the USA. Harlow: Longman, 1990. (dostępne w bibliotece)
Neil Campbell, Alasdair Kean, American Cultural Studies: An Introduction to American Culture. New York:
Routledge, 2012. (dostarczane indywidualnie)
Gary Althen, Janet Bennett, American Ways: A Cultural Guide to the United States. Boston: Intercultural Press,
2011. (dostarczane indywidualnie)
Michael Murphy, ed. The Longman Dictionary of English Language and Culture. Harlow: Pearson Education
Limited, 2005. (dostępne w bibliotece)
George Kurian, NTC’s Dictionary of the United States: A Practical Guide to American Language and Culture.
Chicago: NTC Publishing Group, 1998. (dostarczane indywidualnie)

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

II (studia I stopnia)
Wstęp do literaturoznawstwa
4
0100-HLA2018
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest dostarczenie studentowi narzędzi przydatnych do analizy i interpretacji dzieł literackich, wiedzy
na temat najważniejszych współczesnych tendencji w teorii literatury oraz wykształcenie krytycznego stosunku
wobec różnorodnych propozycji teoretycznoliterackich.

2. Wymagania wstępne
Znajomość języka polskiego oraz podstawowych zagadnień literaturoznawczych na poziomie matury.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz o ich
specyfice przedmiotowej i metodologicznej.
Student ma podstawową z zakresu historii literatury i kultury danego obszaru językowego.
Student ma podstawową wiedzę na temat interpretacji tekstów i rozumie i podstawowe metody ich krytycznej
analizy.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi odróżniać i opisywać w tym obszarze różne gatunki literackie i inne rodzaje tekstów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy.

4. Treści kształcenia
Co to jest literatura? – próba definicji literackości; Poetyka Arystotelesa; stylistyka; genologia: rodzaje i gatunki
literackie dzisiaj; teorie literatury XX wieku: psychoanaliza, fenomenologia, strukturalizm i poststrukturalizm,
hermeneutyka, dekonstrukcja, badania kulturowe.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Aktywny udział w zajęciach (przygotowanie do zajęć, aktywny udział w rozwiązywaniu podejmowanych
problemów) 10%; kolokwium pisemne z zakresu omawianej tematyki 90%.
Kryteria oceniania:
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5

6. Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy.
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7. Literatura
Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Wrocław 1983, 1989 (BN II 209).
K. Bartoszyński, Wobec genologii, [w:] Genologia dzisiaj, pod red. W. Boleckiego i I. Opackiego, Warszawa
2000.
A. Burzyńska, M. P. Markowski (red.), Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2007
Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2007.
J. Culler, Co to jest literatura i czy pytanie to ma jakiekolwiek znaczenie?, [w:] Teoria literatury, przeł. M.
Bassaj, Warszawa 1998.
E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa1980 (i wyd. nast.).
P. Ricoeur, Metafora i symbol, przeł. K. Rosner [w:] Tekst, język, interpretacja, Warszawa 1989.
M. Victoria Reyzábal, Diccionario de términos literarios (wydanie dowolne).

8. Informacje dodatkowe
Brak

20 | S t r o n a

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

II (studia I stopnia)
Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego
4
0100-HLA215
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z terminologią służącą do opisu morfologii, składni i kategorii
gramatycznych. Student zdobędzie podstawową wiedzę do interpretowania i komentowania zagadnień
gramatycznych języka hiszpańskiego.

2. Wymagania wstępne
Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym, ogólna znajomość
systemu gramatycznego języka hiszpańskiego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student zna elementarną terminologię nauk filologicznych.
Student ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej natury języka oraz złożoności i
historycznej zmienności znaczeń.
Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka hiszpańskiego.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada podstawową umiejętność posługiwania się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu
językoznawstwa.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role.

4. Treści kształcenia
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z terminologią służącą do opisu morfologii, składni i kategorii
gramatycznych. Student zdobędzie podstawową wiedzę do interpretowania i komentowania zagadnień
gramatycznych języka hiszpańskiego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zasady interpuknkcji
Zasady akcentowania
Zasady stosowania rodzajnika
Zasady tworzenia rodzaju męskiego i żeńskiego
Zasady tworzenia liczby pojedynczej i mnogiej
Zasady użycia rodzajników.
Pozycja przymiotnika i zmiana znaczenia.
Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego.
Zaimki względne.
Zaimki dzierżawcze

5. Sposoby i kryteria oceniania
Obecność na zajęciach – 20 %
Końcowy egzamin pisemny – 80%
Kryteria oceniania:
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
60% efektów kształcenia – ocena 3
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80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5

6. Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa.

7. Literatura
R.A.E. (Real Academia Española), (1973): Esbozo de una nueva gramática española, Espasa – Caple, Madrid.
Torrego Gómez, L. Gramática didáctica del español, SM, Madrid, 2002.
Hernández Alonso, C. Gramática funcional del español, GREDOS, 1996, Madrid
Aragonés, L. Gramática de uso del español – teoría y práctica C1-C2, SM, Madrid, 2012.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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II ROK
Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia I stopnia)
PNJH sprawności zintegrowane
4
0100-HLA300, 0100-HLA301
120

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

IV (studia I stopnia)
PNJH sprawności zintegrowane
4 (6 za egzamin)
0100-HLA400, 0100-HLA401
120

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Zajęcia mają na celu rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych na poziomie B1-B2, ze
szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych, poszerzenie słownictwa i zaznajomienie z
realiami życia społeczno-ekonomicznego Hiszpanii i państw obszaru hiszpańskojęzycznego.

2. Wymagania wstępne
Poziom języka hiszpańskiego B1.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię z zakresu nauk
filologicznych.
Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka hiszpańskiego i angielskiego oraz
podstawowe informacje z zakresu historii języka hiszpańskiego.
Student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury danego obszaru językowego.
UMIEJĘTNOŚCI
Student ma elementarne umiejętności merytorycznej argumentacji, formułowania wniosków i samodzielnych
sądów w języku polskim i hiszpańskim.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role.
Po drugim roku praktycznej nauki języka hiszpańskiego student :
1. Podnosi znajomość języka hiszpańskiego do poziomu B2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia
językowego (Common Reference Levels).
2. Operuje strukturami leksykalno-gramatycznymi o średnim stopniu złożoności, umożliwiającymi mu
formułowanie wypowiedzi w zakresie tematów: nauka, praca, religie, sztuka, środowisko naturalne, partie
polityczne, aktualne wydarzenia.
3. Potrafi uzasadniać własne i cudze opinie, uzyskiwać i udzielać złożonych informacji.
4. Posiada umiejętność redagowania różnorodnych tekstów o znacznym stopniu złożoności, dłuższych form
epistolarnych w tym również o charakterze formalnym.
5. Potrafi uczestniczyć w rozmowie na tematy o znacznym stopniu złożoności. Potrafi dokonać podsumowania
dyskusji, rozmowy lub wypowiedzi innych osób. Umie dokonać ustnej prezentacji przygotowanego tematu.
6. Rozumie teksty pisane i słuchane złożone pod względem treści i znacznym stopniu zróżnicowania struktur
leksykalno-gramatycznych.
7. Potrafi wykazać się wiedzą w zakresie dość różnorodnych aspektów kultury krajów hiszpańskojęzycznych.
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8. Potrafi zarówno pracować w grupie jak i indywidualnie przygotować wyznaczone zadania.

4. Treści kształcenia
Gramatyka języka hiszpańskiego w poziomie B1-B2, zajęcia nastawione na powtórzenie i utrwalenie materiału,
m.in. :
 czasy przeszłe trybu oznajmującego;
 słowotwórstwo: prefiksy, sufiksy, zmiana kategorii gramatycznych;
 czasowniki i zwroty zmian (rozszerzenie);
 zaimki względne, zdania przydawkowe (opisujące i ograniczające);
 strona bierna, inne struktury bezosobowe;
 struktury zdań wynikowych, przyczynowych, czasowych, celowych i warunkowych;
 zdania podrzędne dopełnieniowe i użycie trybu oznajmującego lub Subjuntivo;
 mowa zależna i uzgodnienie czasów i trybów;
 czasy przyszłe w funkcji wyrażania przypuszczeń;
Funkcje komunikacyjne: struktury i zwroty używane przy redagowaniu listów formalnych i nieformalnych;
struktury pytań zależnych, strategie wyrażania skarg, protestu, propozycji, sugestii, itp. Struktury i zwroty
wprowadzające opinię własną bądź cudzą, elementy zapewniające spójność wypowiedzi lub tekstu, łączące
myśli lub fragmenty wypowiedzi bądź tekstu oraz zwroty podsumowujące.
Słownictwo z zakresu niektórych zagadnień ekonomicznych dotyczących Hiszpanii (praca, bezrobocie,
przemysł), służba zdrowia, szkolnictwo, sądownictwo, ochrona środowiska, święta i uroczystości, polityka,
środki masowego przekazu, reklama, kuchnia i produkty regionalne Hiszpanii i krajów latynoamerykańskich,
wydarzenia i postaci z historii Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, kraje hiszpańskojęzyczne, itp.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Obecność i aktywność na zajęciach, prace pisemne składane w trakcie trwania zajęć, sprawdziany z
wyznaczonych partii materiału, przygotowanie referatu.
Po semestrze zimowym - zaliczenie na ocenę.
Po semestrze letnim – wpis z oceną oraz egzamin pisemny i ustny z materiału obu semestrów. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie co najmniej 50% ogółu punktów części pisemnej.

6. Metody dydaktyczne
Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, konwersatorium językowe.

7. Literatura
E. Martín, N. Sans, Gente 3, (libro del alumno y libro de ejercicios), Difusión, Barcelona, 2006.
F. Castro (y otros), Español en marcha B2, (libro del alumno y libro de ejercicios), SGEL, Madrid, 2007.
J. Sánchez, C. Moreno, I. Santos, Nuevo español sin fronteras 3, (libro del alumno y libro de ejercicios), SGEL,
Madryt, 2005.
M. Belchí, P. Carter, Síntesis, SGEL, Madrid, 2005.
Equipo Prisma, Prisma B1, Edinumen, (libro del alumno y libro de ejercicios), Madrid, 2002.
N. Sans (coord.) AULA 3, Difusión, Barcelona, 2007.
Mª C. Jorge (coord.), Español lengua viva 3, (libro del alumno y libro de ejercicios), Santillana, Madrid, 2011.
F. Castro, USO de la gramática española, nivel intermedio, Edelsa, Madrid, 2004.
F. Castro, USO de la gramática española, nivel avanzado, Edelsa, Madrid, 2004.
Programas de radio: RNE, España en Directo.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia I stopnia)
Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego
2
0100-HLA304
30

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

IV (studia I stopnia)
Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego
3
0100-HLA405
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z terminologią służącą do opisu morfologii, składni i kategorii
gramatycznych. Student zdobędzie podstawową wiedzę do interpretowania i komentowania zagadnień
gramatycznych języka hiszpańskiego.

2. Wymagania wstępne
Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym, ogólna znajomość
systemu gramatycznego języka hiszpańskiego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma elementarną wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do
poszerzenia wiedzy.
Student ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię z zakresu nauk
filologicznych.
Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka hiszpańskiego.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada podstawową umiejętność tworzenia użytkowych (fachowych)prac pisemnych w języku polskim
i obcym oraz typowych prac pisemnych w zakresie dyscyplin filologicznych z wykorzystaniem podstawowych
ujęć teoretycznych i korzystając z literatury przedmiotu.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy.

4. Treści kształcenia
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z terminologią służącą do opisu morfologii, składni i kateogrii
gramatycznych. Student zdobędzie podstawową wiedzę do interpretowania i komentowania zagadnień
gramatycznych języka hiszpańskiego.
Semestr III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Budowa zdania.
Podział na części mowy.
Opis czasowników.
Opis rzeczowników.
Opis przymiotników.
Opis przysłówków.
Opis przyimków i spójników.
Opis wykrzykników.
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Semestr IV
1. Opisy czasów gramatycznych
2. Opisy trybów gramatycznych
3. Opisy zdań warunkowych
Opisy peryfraz czasownikowych

5. Sposoby i kryteria oceniania
Obecność na zajęciach – 20 %
Końcowy egzamin pisemny – 80%
Kryteria oceniania:
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5

6. Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa.

7. Literatura
R.A.E. (Real Academia Española), (1973): Esbozo de una nueva gramática española, Espasa – Caple, Madrid.
Torrego Gómez, L. Gramática didáctica del español, SM, Madrid, 2002.
Hernández Alonso, C. Gramática funcional del español, GREDOS, 1996, Madrid
Aragonés, L. Gramática de uso del español – teoría y práctica C1-C2, SM, Madrid, 2012.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia I stopnia)
Wstęp do leksykologii języka hiszpańskiego
5
0100-HLA305
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Zajęcia z leksykologii języka hiszpańskiego maja za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami
oraz głównymi obszarami badawczymi dziedziny. Efektem kształcenia powinna być m. in. Umiejętność analizy
znaczenia i relacji pomiędzy jednostkami leksykalnymi z zastosowaniem narzędzi interpretacyjnych
językoznawstwa strukturalnego, kognitywizmu i etnometodologii.

2. Wymagania wstępne
Bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego; wiedza z zakresu wstępu do językoznawstwa.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma elementarną wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do
poszerzenia wiedzy.
Student ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię z zakresu nauk
filologicznych.
Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka z zakresu wybranej specjalności oraz
podstawowe informacje z zakresu historii języka specjalności.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada podstawową umiejętność tworzenia użytkowych (fachowych) prac pisemnych w języku polskim
i obcym oraz typowych prac pisemnych w zakresie dyscyplin filologicznych z wykorzystaniem podstawowych
ujęć teoretycznych i korzystając z literatury przedmiotu.
Student przeprowadza analizę o charakterze leksykologicznym.
Student rozróżnia warianty leksykalne biorąc pod uwagę czynniki natury diatopicznej, diastratycznej i
diafazycznej.
Student formułuje wnioski z obserwacji współczesnych zjawisk słowotwórczych.
Student potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student posiada w stopniu dostatecznym kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na
odmienność kulturową, umiejętności określenia własnych zainteresowań, umiejętność samooceny, krytycznego
myślenia, rozwiązywania problemów.

4. Treści kształcenia
Obszar badań leksykologicznych. Podstawowe jednostki analizy leksykologicznej. Leksyka a struktura.
Słownictwo: odmiany diatopiczne, diastratyczne i diafazyczne. Typy słów. Stałe związki słowotwórcze
(colocaciones vs. locuciones). Procesy słowotwórcze (procedury formalne, neologia znaczenia i formy, …).
Teorie znaczenia. Analiza leksykalna. Relacje o charakterze leksykologicznym (synonimia, hiperonimia,
antonimia, polisemia, homonimia). Podstawowe zmiany semantyczne. Słowo w badaniach kulturowych i
etnolingwistycznych. Eufemizm a tabu językowe.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Ocena zadań kursowych o charakterze analitycznym (30%); pisemny egzamin końcowy (70%).
Kryteria oceniania:
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Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5

6. Metody dydaktyczne
Wykład konwersacyjny; wykład problemowy, metody ćwiczeniowo-praktyczne, referaty, dyskusja.

7. Literatura
Almela Pérez, R. (1999), Procedimientos de formación de palabras en español, Madrid, Alianza Editorial.
Casas Gómez, M. (1999), Las relaciones léxicas, Tübingen, Max Niemeyer.
Otaola Olano, C. (2004), Lexicología y semántica léxica, Madrid, Ediciones Académicas.
Romero Gualda, M. V. (2008), Léxico del español como segunda lengua: aprendizaje y enseñanza, Madrid,
Arco/Libros.
Salvador, G. (1985), Semántica y lexicología del español. Estudios y lecciones, Madrid, Paraninfo.
Wierzbicka, A. (2007), Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia I stopnia)
Historia literatury hiszpańskiej 1
2
0100-HLA306
60

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

IV (studia I stopnia)
Historia literatury hiszpańskiej 1
2
0100-HLA406
60

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest dostarczenie studentowi globalnego obrazu ewolucji literatury hiszpańskiej poczynając od
pierwszych tekstów w romance i kończąc na literaturze współczesnej. Student uczy się analizy tekstu
literackiego, dysponując wiedzą historycznoliteracką, teoretycznoliteracką oraz odniesieniami do krytyki
literatury hiszpańskiej.

2. Wymagania wstępne
Poziom języka hiszpańskiego przynajmniej średnio-zaawansowany.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student elementarną wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania
wiedzy (historia, filozofia i inne wybrane).
Student ma podstawową wiedzę na temat interpretacji tekstów i rozumie podstawowe metody ich krytycznej
analizy.
Student ma podstawową wiedze z zakresu historii literatury i kultury danego obszaru językowego i kulturowego.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi przeprowadzić analizę tekstu z zastosowaniem podstawowych metod, uwzględniając przy tym
kontekst społeczny i kulturowy.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi kierować małym zespołem

4. Treści kształcenia
Średniowiecze: poezja popular i culta, Poema de mío Cid, Gonzalo de Berceo, proza: Libro del Conde Lucanor
don Juana Manuela; Libro de Buen Amor Juana Ruiza, La Celestina Fernando de Rojas);
Wiek XVI : erazmianizm, Garcilaso de la Vega - sonety, La vida de Lazarillo de Tormes, Fray Luis de León –
poezja; mistycyzm, San Juan de la Cruz – Cántico Espiritual;
Wiek XVII: El Quijote, teatr – formy i ideologia, Calderón i Lope de Vega , La vida es sueño, El gran teatro
del mundo, Fuente Ovejuna; poezja barkowa: Luis de Góngora.
Wiek XVIII: Oświecenie: Jovellanos y Feijoo; klasycyzm: Poética Ignacio de Luzána, poezja Meléndeza
Valdésa; Leandro Fernández de Moratín i El sí de las niñas.
Wiek XIX : romantyzm : El estudiante de Salamanca José de Esproncedy ; realizm i naturalizm, Doña Perfecta
Benito Pérez Galdósa i La Regenta Leopoldo Alas « Clarína »; literatura espiritual i jej związki z modernizmem.
Wiek XX : modernizm/Generación del 98, poezja Antonio Machado i Juan Ramóno Jiméneza, Azorín i Castilla,
Niebla Miguela de Unamuno; Generación del 27, wiersze Federico García Lorki i Luis Cernudy ; powieść
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powojenna: Camilo José Cela i La familia de Pascual Duarte, La colmena, Miguel Delibes i Cinco horas con
Mario ; tendencje ostatnich dziesięcioleci w powieści: Corazón tan blanco Javiera Maríasa, La ciudad de los
prodigios Eduardo Mendozy, Soldados de Salamina Javiera Cercasa.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Metoda oceniania: aktywność na zajęciach, przygotowanie referatu w grupie na temat wybranego problemu z
zakresu przedmiotu, egzamin pisemny w formie testu z zakresu podjętej na zajęciach tematyki.
Kryteria oceniania:
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5

6. Metody dydaktyczne
Wykład problemowy, metoda seminaryjna, metoda referatu

7. Literatura
B. Baczyńska, Historia literatury hiszpańskiej, PWN, Warszawa, 2014.
J. C. Mainer (coord.), Historia de la literatura española, t. I-IX, Crítica, Barcelona, 2010-2013.
F. Rico (coord.), Historia y crítica de la literatura española, tomos I- IX, Editorial Crítica, Barcelona, 1979-2000.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia I stopnia)
Kultura i cywilizacja Ameryki Łacińskiej 1
1
0100-HLA307
30

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

IV (studia I stopnia)
Kultura i cywilizacja Ameryki Łacińskiej 1
2
0100-HLA407
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Kurs oferuje historyczne i systematyczne wprowadzanie do cywilizacji, kultur i społeczeństw Ameryki
Łacińskiej.

2. Wymagania wstępne
Podstawowy lub średni poziom języka hiszpańskiego. Średni poziom znajomości analizy i interpretacji
literackiej. Podstawowe lub średnie umiejętności mówienia i pisania w języku hiszpańskim.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz o ich
specyfice przedmiotowej i metodologicznej.
ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury danego obszaru językowego (historii literatury i
kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej oraz z zakresu literatury autorów pochodzenia latynoskiego w
USA).
Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu
kulturalnym krajów hiszpańskojęzycznych oraz Polski.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych na tematy dotyczące zagadnień szczegółowych
wybranej specjalizacji dyplomowej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i korzystając z
literatury przedmiotu w języku polskim i obcym.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student uczestniczy w życiu kulturalnym i korzysta z różnych jego form, m.in. przez umiejętny dostęp do
mediów (np. Internetu) i placówek kultury artystycznej oraz ośrodków działalności społecznej.

4. Treści kształcenia
Okres prekolumbijski. Okres postkolumbijski. Konkwista i kolonizacja wielkich cywilizacji. Epoka kolonialna,
jej społecznna charakterystyka i kulturalne dziedzictwo. Znaczące postaci. Niepodległość latynoamerykańska. W
stronę XX wieku. Główne postaci. Problemy współczesnych społeczeństw latynoamerykańskich: życie rodzinne,
religia, problematyka wielkich miast, zagadnienia indiańskie i multikulturowość. Różnorodność kultury
latynoamerykańskiej: sztuki plastyczne, architektura, muzyka, teatr, kino. Szczególne aspekty historyczne
krajów latynoamerykańskich.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Obecność na zajęciach. Aktywny udział studenta w zajęciach; uczestnictwo w dyskusjach; ćwiczenia, projekty
(wykonywane samodzielne i w grupach). Egzamin pisemny.
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Kryteria oceniania:
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5

6. Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, Wykład problemowy, metoda referatu.

7. Literatura
Chang-Rodríguez, E. (2000) Latinoamérica: su civilización y su cultura. Boston: Heinle.
Fox, A. A. (2007) Latinoamérica. Pasado y presente. New Jersey: Prentice-Hall.
Fuentes, C. (2000) El espejo enterrado. México: Taurus.
Loprete, C. A. (2001) Iberoamérica: historia de su civilización y cultura. New Jersey: Prentice-Hall.
Urbanski, E. S. (1972) Hispanoamérica, sus razas y civilizaciones. New York: Eliseo Torres & Sons.
Williamson, E. (2013) Historia de América Latina. México: FCE.

8. Informacje
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia I stopnia)
Łacina
1
0100-HLA308
30

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

IV (studia I stopnia)
Łacina
2
0100-HLA408
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Podstawowa (60 godzin dydaktycznych w całym cyklu kształcenia) nauka łaciny dla studentów filologii
hiszpańskiej. Do grup dołączają pojedyncze osoby z filologii romańskiej. Zajęcia prowadzone są na roku II, co
pozwala studentom wykorzystać słownictwo znane im jako romańskie, obserwując jego pochodzenie i zmiany,
pozwala też przedstawiać fleksję i składnię bez wstępnych wyjaśnień, czym są poszczególne struktury. Celem
zajęć jest nauka języka, nie tylko jego gramatyki, fleksja jest zatem prezentowana w ścisłym związku ze składnią
i leksyką z wybranych tematów. Łacina jest językiem wegetującym, co oznacza, że może służyć do codziennej
komunikacji, jak język żywy; podczas zajęć tak właśnie jest traktowana.

2. Wymagania wstępne
Potrzebna znajomość języka polskiego, choć uczestnictwo w zajęciach jest też możliwe bez niej, pod warunkiem
systematycznych konsultacji (w takim razie konieczna znajomość języka angielskiego lub francuskiego).
Wskazana znajomość jakiegoś języka romańskiego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz o ich
specyfice przedmiotowej i metodologicznej.
Student ma elementarną wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do
poszerzania wiedzy (historia, filozofia i inne wybrane).
Student ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej natury języka oraz jego historycznej
zmienności.
Student zna zasady wymowy łacińskiej (erazmiańskiej) i potrafi poprawnie odczytać tekst łaciński.
Student zna podstawowe słownictwo łacińskie w zakresie tematyki wskazanej w punkcie „Treści kształcenia” i
potrafi się nim posłużyć w mowie i piśmie.
Student zna łacińskie struktury fleksyjno-składniowe w zakresie wskazanym w punkcie „Treści kształcenia” i
potrafi się nim posłużyć w mowie i piśmie.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi przeprowadzić analizę tekstu w języku obcym z zastosowaniem podstawowych metod,
uwzględniając przy tym kontekst społeczny i kulturowy oraz użytkowość tekstów w kontekście specjalizacyjnozawodowym.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy;
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4. Treści kształcenia



 zasięg (geograficzny, chronologiczny, kulturowy) języka łacińskiego
 wymowa łacińska (erazmiańska)
 leksyka – grupy tematyczne:
 przedstawianie siebie i innych: nazwisko, pochodzenie, zawód
 rodzina i pokrewieństwo
 wygląd człowieka
 charaktery i nastroje ludzi
 ubiór, kształty i kolory
 podstawowe artykuły spożywcze, smaki i temperatura
 zwierzęta
 środki transportu
 stosunki przestrzenne i orientacja w terenie
 stosunki czasowe: dni tygodnia, pory roku, daty, pory dnia, godziny, wiek osób
 pogoda
fleksja i składnia:
 deklinacja rzeczowników i przymiotników o regularnej odmianie (deklinacje I-V)
 zaimki osobowe, dzierżawcze, pytajne, względne, wybrane zaimki wskazujące i nieokreślone
 liczebniki główne i porządkowe 1-2000
 stopniowanie przymiotników, tworzenie i stopniowanie przysłówków
 koniugacja:
– indicativus, infinitivus, imperativus praesentis activi et passivi czasowników regularnych i
wybranych nieregularnych, deponentia
– indicativus imperfecti activi et passivi czasowników regularnych
– indicativus perfecti activi et passivi
– participium praesentis activi
 konstrukcje składniowe:
– dativus possessivus
– ACI
– accusativus duplex (używany, ale bez teoretycznego omówienia)
– składnia nazw miast

5. Sposoby i kryteria oceniania
W każdym semestrze studenci piszą jeden sprawdzian (leksykalno-gramatyczny, z pytaniami testowymi i
otwartymi) na zajęciach oraz dwie prace domowe w formie wypracowania po łacinie na zadany temat. Pod
koniec pierwszego semestru nauki zaliczają ponadto ustnie czytanie nieznanego tekstu łacińskiego (bez
zrozumienia; chodzi o fonetycznie poprawne odczytanie zapisu). Ocena semestralna jest średnią arytmetyczną
ocen cząstkowych. Dla zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich
wymienionych składników; każdy z nich można zaliczać 3 razy. Dopuszczalne i bez konsekwencji
porządkowych są 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze; w zamian za każdą następną zadawana jest
pisemna praca domowa z materiału, na którego omawianiu studenta nie było; powyżej 5 nieobecności nieusprawiedliwionych (1/3 wszystkich zajęć) prowadząca prosi kierownika katedry o decyzję, czy i na jakich
warunkach dopuścić studenta do zaliczenia.

6. Metody dydaktyczne
Podczas zajęć wykorzystywane są metody typowe dla lektoratu języka żywego: przede wszystkim dialog między
studentami a prowadzącą lub między studentami, opis obrazu (ustny i pisemny), gry (rysowanie według opisu,
poszukiwanie ukrytych rzeczy, planowanie podróży na podstawie rozkładu jazdy itp.), czytanie krótkich tekstów
(przede wszystkim dialogów) i układanie własnych o podobnym schemacie i tematyce. Dyskurs dydaktyczny
prowadzony jest w miarę możliwości po łacinie; po polsku tylko objaśnienia gramatyczne i tłumaczenie
niezrozumiałych wyrazów (jeśli nie da się tego zrobić znanym słownictwem łacińskim).

34 | S t r o n a

7. Literatura
Korzystam z materiałów autorskich własnych oraz (sporadycznie) udostępnionych przez kolegów z innych
ośrodków. Jako materiały uzupełniające zalecam:
Gramatykę opisową języka łacińskiego Jana Wikarjaka (dowolne wydanie),
Słownik łacińsko-polski PWN pod red. K. Kumanieckiego lub J. Korpantego (dowolne wydanie),
Słownik polsko-łaciński PWN pod red. L. Winniczuk (dowolne wydanie) lub inne dostępne słowniki.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia I stopnia)
PNJA sprawności zintegrowane
4

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

IV (studia I stopnia)
PNJA sprawności zintegrowane
1

30

30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy z języka angielskiego i rozwijanie praktycznych umiejętności takich jak:
czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie.

2. Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (minimum B2 wg europejskiego systemu
kształcenia językowego Rady Europy).

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię z zakresu nauk
filologicznych.
Student ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej natury języka oraz jego historycznej
zmienności.
Student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury danego obszaru językowego.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych na tematy życia codziennego, tematy
popularnonaukowe i przedmiotowe. Student ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka angielskiego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role.

4. Treści kształcenia
1. Millenialsi, czyli pokolenie Y – próba charakterystyki
http://time.com/247/millennials-the-me-me-me-generation/
2. Znaczenie związków i kontaktów międzyludzkich
https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_
study_on_happiness
3. Przeżycia i sporty ekstremalne, działanie dopaminy
French A., Norris R., Ready for Advanced, coursebook, Macmillan, 2014
4. Popularne schorzenia i urazy
French A., Norris R., Ready for Advanced, coursebook, Macmillan, 2014
5. Street art – sztuka czy wandalizm?
a) graffiti i murale w Polsce i na świecie
b) Bansky – brytyjski twórca graffiti
https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/jan/24/banksy-uses-new-artwork-to-criticiseuse-of-teargas-in-calais-refugee-camp
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6.
7.
8.

https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/aug/20/banksy-dismaland-amusementsanarchism-weston-super-mare
c) prawne regulacje dotyczące sztuki ulicy
https://www.theguardian.com/cities/2015/jan/07/urban-graffiti-force-good-evil
http://www.macmillanglobal.com/elessons/lesson-plan-67-street-art
Dlaczego warto uczyć się języków obcych? Których języków warto się uczyć w XXI wieku?
‘Which is the best language to learn?’ Intelligent Life magazine, March/April 2012
Jak poprawnie napisać ciekawy akapit?
Gramatyka
a) mowa zależna
b) subjunctive – tryb łączący

5. Sposoby i kryteria oceniania
Metoda oceniania: aktywność na zajęciach, 3 testy gramatyczno-leksykalne, 2 prace pisemne, portfolio pracy
własnej studenta, egzamin pisemny i ustny.
Kryteria oceniania:
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
74% efektów kształcenia – ocena 4
87% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
60% efektów kształcenia – ocena 3
74% efektów kształcenia – ocena 4
87% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
74% efektów kształcenia – ocena 4
87% efektów kształcenia – ocena 5

6. Metody dydaktyczne
Burza mózgów, metoda okrągłego stołu, metoda stolików eksperckich, metoda ćwiczeniowa.

7. Literatura
1.
2.
3.
4.

French A., Norris R., Ready for Advanced, coursebook, Macmillan, 2014
French A., Norris R., Ready for Advanced, workbook, Macmillan, 2014
Gairns R., Redman S., Oxford Word Skills Advanced, Oxford University Press, 2009.
Kenny N., Newbrook J., Cambridge English Advanced Practice Test Plus 2, Pearson, Education
Limited, 2014.
5. Swan M., Walter C., Oxford English Grammar Course, Oxford University Press, 2011.
6. Vince M., Advanced Language Practice, Macmillan, 2009.
7. Cambridge English Advanced 1 (authentic examination papers), Cambridge University Press, 2014.
8. artykuły publikowane w dwumiesięczniku Intelligent Life (wydawanym przez The Economist)
9. artykuły z prasy anglojęzycznej :
a) TIME http://time.com
b) The Guardian https://www.theguardian.com/international
c) The Intelligent Life
10. prezentacje TED : https://www.ted.com

8. Informacje dodatkowe
Br
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia I stopnia)
Metodyka nauczania i gramatyka pedagogiczna języka
angielskiego 1
1
0100-HLA310
30

IV (studia I stopnia)
Metodyka nauczania i gramatyka pedagogiczna języka
angielskiego 1
4
0100-HLA410
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami oraz teoriami przyswajania i nauczania jęz. ang. jako
obcego, a także ze specyfiką gramatyki pedagogicznej tego języka.

2. Wymagania wstępne
Znajomość jęz. ang. na poziomie min. B2

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student potrafi opisać i scharakteryzować podstawowe kierunki badań nad przyswajaniem i nauczaniem języka
ang. jako obcego.
Student zna podstawowe pojęcia wykorzystywane w glottodydaktyce.

UMIEJĘTNOŚCI
Student posługuje się w sposób prawidłowy typowymi i najważniejszymi pojęciami językoznawczymi i z
zakresu metodyki nauczania jęz. ang.
Student potrafi wskazać najważniejszych autorów badań w zakresie psycholingwistyki.
Student umie samodzielnie porównywać ze sobą różne teorie i podejścia badawcze, wiązać ze sobą fakty i
formułować wnioski.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student reprezentuje następujące postawy: otwartość na odmienność kulturową i refleksję o różnorodności
kulturowej.

4. Treści kształcenia
 Język jako system gramatyczny, reprezentacja mentalna, narzędzie komunikacji i element
kultury.
 Różnice kulturowe i ich odzwierciedlenie w języku.
 Podstawy biologiczne przyswajania języka.
 Język a system poznawczy.
 Język a osobowość.
 Różnice indywidualne w procesie przyswajania jęz. obcego.
 Teorie akwizycji języka ojczystego.
 Teorie przyswajania/uczenia się języka obcego.
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Metody nauczania języka angielskiego jako obcego.
Charakterystyka systemu gramatycznego jęz. angielskiego.
Różne typy gramatyk.
Nauczanie gramatyki jęz. angielskiego z wyodrębnieniem poszczególnych części mowy,
kategorii i struktur składniowych.
 Techniki prezentacji, praktyki i produkcji struktur gramatycznych jęz. ang.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Weryfikacja wiedzy i ocena pozostałych efektów kształcenia w formie testów śródsemestralnych.

6. Metody dydaktyczne
Metoda podawcza uzupełniona środkami audio-wizualnymi i prezentacją multimedialną.

7. Literatura
Brown, H.D. 1994. Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy.
New Jersey: Prentice Hall Regents.
Doff, A. 1988. Teach English. A Training Course for Teachers Cambridge: CUP.
Ellis, R. 1994. Understanding Second Language Acquisition. Oxford: OUP.
Harmer, J. 2007. How to Teach English. Harlow: Longman.
Harmer, J. 2007. The Practice of English Language Teaching. Harlow: Longman.
Komorowska, H. 2001. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia I stopnia)
Historia i kultura USA
4
0100-HLA311
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami kultury amerykańskiej: literaturą,
sztuką, geografią i religią.

2. Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię z zakresu nauk
filologicznych.
Student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury danego obszaru językowego.
Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu
kulturalnym i społecznym Polski i wybranego obszaru językowego i kulturowego.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wyszukiwać, analizować i posługiwać się prostymi informacjami w języku obcym,
wykorzystując różne źródła.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student posiada w stopniu dostatecznym kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na
odmienność kulturową, umiejętności określenia własnych zainteresowań, umiejętność samooceny, krytycznego
myślenia, rozwiązywania problemów; świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
własnego regionu, Polski i krajów, których dotyczy studiowany obszar językowy.

4. Treści kształcenia
Literatura amerykańska od czasów purytańskich do XX wieku; malarstwo amerykańskie od okresu kolonialnego
do pop-artu; podstawy geografii Stanów Zjednoczonych; religie Ameryki (historia oraz obraz współczesny).

5. Sposoby i kryteria oceniania
Test z pytaniami otwartymi po zakończeniu semestru.

6. Metody dydaktyczne
Wykład z użyciem prezentacji power point oraz fragmenty filmów dokumentalnych.

7. Literatura
Malcolm Bradbury, Richard Ruland, From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature.
New York 1992
Richard Gray, A Brief History of American Literature. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011
Francesca Castria Marchetti, American Painting. Watson-Guptill, 2003.
Viola Sachs, Idee przewodnie literatury amerykanskiej. Warszawa 1992

8. Informacje dodatkowe
Brak
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III ROK
Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

V (studia I stopnia)
PNJH
4
0100-HLA500
120

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

VI (studia I stopnia)
PNJH
4
0100-HLA600
120

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Zajęcia mają na celu doskonalenie czterech podstawowych kompetencji językowych na poziomie B2-C1,
ze szczególnym naciskiem na rozwój biegłości wypowiedzi ustnej, lektury i komentarza tekstów, oraz
rozwijanie sprawności wypowiedzi pisemnej w różnych formach (testy narracyjne, opisowe, argumentacyjne,
listy).

2. Wymagania wstępne
Poziom języka hiszpańskiego B2.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię z zakresu nauk
filologicznych;
Student ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej natury języka oraz jego historycznej
zmienności;
Student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury danego obszaru językowego;
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada podstawową umiejętność tworzenia użytkowych (fachowych) prac pisemnych w języku polskim
i obcym oraz typowych prac pisemnych w zakresie dyscyplin filologicznych z wykorzystaniem podstawowych
ujęć teoretycznych i korzystając z literatury przedmiotu;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role;
Po trzecim roku praktycznej nauki języka hiszpańskiego student:
1. Podnosi znajomość języka hiszpańskiego do poziomu B2-C1 wg europejskiego systemu opisu kształcenia
językowego (Common Reference Levels).
2. Operuje strukturami leksykalno-gramatycznymi o znacznym stopniu złożoności, umożliwiającymi mu
formułowanie wypowiedzi o różnorodnej tematyce.
3. Potrafi negocjować i stosować świadomie różnorodne strategie wypowiedzi.
4. Odróżnia i poprawnie używa odmiennych rejestrów języka.
5. Potrafi prawidłowo odbierać i interpretować teksty o różnorodnym charakterze w tym literackie, prasowe,
administracyjne, techniczne, itp.
6. Posiada umiejętność redagowania różnorodnych tekstów o znacznym stopniu złożoności, dłuższych form
epistolarnych w tym również o charakterze formalnym.
7. Potrafi uczestniczyć w rozmowie na tematy o znacznym stopniu złożoności. Potrafi dokonać podsumowania
dyskusji, rozmowy lub wypowiedzi innych osób. Jest zdolny do dłuższej, wieloaspektowej wypowiedzi na
nieprzygotowany wcześniej temat.
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8. Rozumie teksty pisane i słuchane złożone pod względem treści i znacznym stopniu zróżnicowania struktur
leksykalno-gramatycznych.
9. Potrafi wykazać się wiedzą w zakresie różnorodnych aspektów kultury krajów hiszpańskojęzycznych.
10. Potrafi zarówno pracować w grupie jak i indywidualnie przygotować wyznaczone zadania.

4. Treści kształcenia
Lektura i komentarz tekstów pisanych. Rozumienie ze słuchu i komentarz informacji. Analiza tekstów.
Redagowanie artykułów, recenzji i listów formalnych ze specjalnym naciskiem na strukturę wypowiedzi i użycie
konektorów tekstu. Ćwiczenia gramatyczne uwzględniające różnorodne struktury zdań złożonych, takie jak
czasowe, celowe, przyczynowe, wynikowe, przyzwalające i warunkowe. Struktury typowe dla tekstów pisanych,
m.in. strona bierna. Poszerzenie użycia peryfraz. Poszerzenie znajomości słownictwa o obszary związane z
motoryzacją, prawem, ochroną praw autorskich, itp.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Sprawdziany z wyznaczonych partii materiału, obecność i aktywność na zajęciach, prace pisemne składane w
trakcie trwania zajęć, przygotowanie referatu.
Po semestrze zimowym - zaliczenie na ocenę.
Po semestrze letnim – wpis z oceną oraz egzamin pisemny i ustny z materiału obu semestrów. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie co najmniej 50% ogółu punktów części pisemnej.

6. Metody dydaktyczne
Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, konwersatorium językowe.

7. Literatura
M. Coronado, J. García, A. Zarzalejos, A fondo, SGEL, Madrid, 2003.
L. Miquel, N. Sans, ¿A que no sabes ...?, Edelsa, Madrid, 2004.
M. Chamorro, (coord.), El ventilador, Difusión, Barcelona, 2006.
C. Medina, Como lo oyes, SGEL, Madrid, 2001.
L. Aragonés, R. Palencia, Gramática de uso del español, SM, Madrid, 2010.
Artykuły z prasy hiszpańskiej, podcasty radia RNE lub innych stacji.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

V (studia I stopnia)
Gramatyka kontrastywna hiszp.-pol.
4
0100-HLA501
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Zajęcia z gramatyki hiszpańsko – polskiej mają za zadanie omówienie wybranych różnic pomiędzy językiem
polskim a językiem hiszpańskim. Wśród kwestii szczegółowych znajdą się m. in.: system modo-temporalny
języka hiszpańskiego i polskiego, problemu aspektu, kategoria liczby i rodzaju, struktura i funkcjonowanie
niektórych typów zdań. Pod uwagę zostaną również wzięte różnice o charakterze pragmatycznym. Podkreślana
będzie przydatność omawianych problemów w glottodydaktyce i translatoryce. Efektem kształcenia będzie m.
in. Umiejętność prowadzenia językowej analizy porównawczej.

2. Wymagania wstępne
Bardzo dobra znajomość języka polskiego i hiszpańskiego. Wiedza i umiejętności z zakresu gramatyki opisowej
języka hiszpańskiego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma elementarną wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do
poszerzania wiedzy (historia, filozofia i inne wybrane).
Student ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię z zakresu nauk
filologicznych.
Student ma podstawową wiedzę na temat interpretacji tekstów i rozumie i podstawowe metody ich krytycznej
analizy.
Student określa i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu kontrastywnej analizy gramatycznej ze szczególnym
uwzględnieniem kategorii morfologiczno-składniowych.
Student charakteryzuje wybrane zjawiska gramatyczno-komunikacyjne biorąc pod uwagę podobieństwa i różnice
w ich funkcjonowaniu w środowisku hiszpańsko- i polskojęzycznym.
Student interpretuje fakty językowe w perspektywie kontrastywnej.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada podstawową umiejętność tworzenia użytkowych (fachowych) prac pisemnych w języku polskim
i obcym oraz typowych prac pisemnych w zakresie dyscyplin filologicznych z wykorzystaniem podstawowych
ujęć teoretycznych i korzystając z literatury przedmiotu.
Student stosuje narzędzia porównawczej analizy gramatyczno-komunikacyjnej.
Student rozpoznaje czynniki o charakterze komunikacyjno-funkcjonalnym decydujące o stosowaniu w interakcji
werbalnej określonej formy gramatycznej.
Student korzysta z opracowań o charakterze teoretycznym z zakresu współczesnej gramatyki j. hiszpańskiego i
polskiego.
Student potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych w języku hiszpańskim i
polskim.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role.
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4. Treści kształcenia
1 Językoznawstwo kontrastywne: obszar badań, kwestie metodologiczne;
2 Typologia języków;
3 Kategoria aspektu w języku polskim i hiszpańskim;
4 System czasów przeszłych w języku hiszpańskim;
5 Czasownik hiszpański: problem opozycji modalnej pomiędzy trybami Indicativo y Subjuntivo. Funkcjonalne
odpowiedniki modo Subjuntivo w języku polskim;
6 Semantyczne i składniowe funkcje przypadków w języku polskim. Typy zdań;
7 Kategoria liczby i rodzaju;
8 Polskie i hiszpańskie zaimki wskazujące;
9 Determinanty rzeczownika. Kwestie hiszpańskiego rodzajnika i jego funkcjonalnych odpowiedników w języku
polskim;
10 Pragmatyka kontrastywna. Interferencja o charakterze pragmatycznym;
11 Akty mowy w perspektywie porównawczej.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Pisemny egzamin końcowy w formie testu (60%); analiza tekstów źródłowych (20%); przygotowanie referatu o
charakterze analitycznym [praca w małych zespołach] (20%).

6. Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, metody ćwiczeniowo-praktyczne (w tym, referaty, dyskusja).

7. Literatura
Alarcos Llorach, E. (1994), Gramática de la lengua española, Madrid: Espasa-Calpe.
Baran, M. (2010), Emotividad y convención sociopragmática. Una contribución al estudio del ethos
comunicativo de la comunidad hispanohablante peninsular, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Baran, M. (2004), “Entre dejarlo y olvidarlo: de la interferencia pragmática a la pragmática contrastiva”, in: Ch.
Wentzlaff-Eggebert (ed.), Europa como espacio cultural: entre progreso y destrucción, Köln: Universität zu
Köln, pp. 178=187.
Bosque, I. y Demonte, V. (dirs.) (1999), Gramática Descriptiva de la Lengua Española, Madrid: Espasa.
Bravo, D. y Briz, A. (2004), Pragmática sociocultural: estudios sobre el discurso de cortesía en español,
Barcelona: Ariel.
Florczak, J. (2010), Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka obcego, Łódź:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Foland-Kugler, M. (2007), Gramática concisa polaca para extranjeros, Warszawa: Exlibris.
Matte Bon, F. (1998), Gramática comunicativa del español. Tomo I: De la lengua a la idea, Madrid: Edelsa.
Łaziński, M. (2006), O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Nagórko, A. (2006), Zarys gramatyki polskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pawlik, J. (2001), Selección de problemas de gramática española, Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Tabakowska, E. (red.) (2001), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków: Universitas.
Wilk-Racięska, J. (2009), Od wizji świata do opisu językoznawczego w kategoriach lingwistyki kulturowej.
Uwagi na temat hiszpańskiej syntagmy nominalnej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Wilk- Racięska, J. (2004), El tiempo interior. Una aproximación al aspecto en español, Katowice:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

V (studia I stopnia)
Historia literatury hispanoamerykańskiej 1

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

V (studia I stopnia)
Historia literatury hispanoamerykańskiej 2

30

30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest poznanie historii literatury Ameryki Łacińskiej, w szczególności prądów i teorii literackich
charakterystycznych dla literatury tego kontynentu oraz jej związków z literaturą europejską i
północnoamerykańską.

2. Wymagania wstępne
Zaawansowana znajomość języka hiszpańskiego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma podstawową wiedzę na temat interpretacji tekstów i rozumie i podstawowe metody ich krytycznej
analizy;
Student ma podstawową wiedzę z zakresu historii literatury i kultury danego obszaru językowego i kulturowego;
Student ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury danego obszaru językowego;
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi przeprowadzić analizę tekstu w języku obcym z zastosowaniem podstawowych metod,
uwzględniając przy tym kontekst społeczny i kulturowy oraz użytkowość tekstów w kontekście specjalizacyjnozawodowym;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student posiada w stopniu dostatecznym kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na
odmienność kulturową, umiejętności określenia własnych zainteresowań, umiejętność samooceny, krytycznego
myślenia, rozwiązywania problemów; świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
własnego regionu, Polski i krajów, których dotyczy studiowany obszar językowy;

4. Treści kształcenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Literatura hispanoamerykańska: wstęp.
Literatura epoki prekolumbijskiej. Popol Vuh.
Kroniki Nowego Świata. Diario Kolumba. Brevísima relación de la destrucción de las Indias Las Casasa.
Barok. Liryka kolonialna. Sor Juana Inés de la Cruz.
Romantyzm. Esteban Echeverría, El matadero. “Los proscritos”.
Rewolucja modernistyczna. José Martí i Rubén Darío.
Powieść Rewolucji Meksykańskiej.
Powieść regionalistyczna. José Eustasio Rivera, La vorágine.
Opowiadania Horacia Quirogui.
Powieść indygenistyczna. José María Arguedas.
powieść o gauczach. R. Guiraldes, Don Segundo Sombra.
Awangarda: Huidobro, Vallejo, Neruda. Macedonio Fernández.
Opowiadania Jorge Luisa Borgesa.
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14. Egzystencjalizm: Ernesto Sábato, El túnel.
15. “Lo real maravilloso americano”. Alejo Carpentier, Los pasos perdidos.
16. Powieść o dyktaturze. Miguel Ángel Asturias, El señor presidente.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Aktywność na zajęciach, 25%; po każdym semestrze egzamin pisemny w formie testu z zakresu podjętej na
zajęciach tematyki,75%

6. Metody dydaktyczne
Wykład problemowy, metoda seminaryjna, metoda referatu

7. Literatura
Aínsa, Fernando, Narrativa hispanoamericana del siglo XX. Del espacio vivido al espacio del texto, Prensas
Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2003.
Bellini, Giuseppe, Historia de la literatura hispanoamericana, Madrid, Castalia, 1985.
Burgos, Fernando (ed.), Los escritores y la creación en Hispanoamérica, Madrid, Castalia, 2004.
Fernández Ariza, G. (coord.), Literatura hispanoamericana del siglo XX. Historia y maravilla, Málaga, Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2006.
González Echevarría, Roberto, Pupo_Walker, Enrique, Historia de la Literatura Hispanoamericana, vol. 2,
Madrid, Gredos, 2006.
González Echevarría, Roberto, Mito y archivo. Una teoría de la narrativa latinoamericana, Fondo de Cultura
Económica, Mexico, 1998.
Jiménez, José O., Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea (1914-1970), Madrid, Alianza
Editorial, 1971.
Oviedo, José Miguel, Historia de la literatura hispanoamericana, 4 vols., Madrid, Alianza, 2001.
Vargas Llosa, Mario, La utopía arcaica. José María Arguedas y las ficciones del indigenismo, México, FCE,
1997.

8. Informacje dodatkowe
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

V (studia I stopnia)
Podstawy dydaktyki języka hiszpańskiego
4
0100-HLA503
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem przedmiotu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie studentów do nauczania języka hiszpańskiego.
Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi nauczania słownictwa, gramatyki i fonetyki, i
poszczególnych umiejętności (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie) oraz ich integracji. Studenci zostaną
praktycznie przygotowani do rozwijania tych umiejętności zgodnie z podstawą programową kształcenia
ogólnego jak i do ich oceniania. Słuchacz będzie potrafił zaplanować lekcję języka hiszpańskiego i napisać
konspekt. Zrozumie istotę komunikacji na lekcjach j. obcego. Zrozumie podejście zadaniowe i będzie potrafił
zaplanować serię lekcji według tej metody. Ponadto słuchacz będzie dobrze znał ESOKJ i Portfolio. Będzie
potrafił opracować cykl lekcji z wykorzystaniem elementów kultury i z zastosowaniem technologii
informatycznych. Zrozumie istotę i wagę motywacji i aktywizacji uczniów oraz dynamiki grupy.

2. Wymagania wstępne
Zaawansowany poziom języka hiszpańskiego, ogólna wiedza na temat struktury języka hiszpańskiego oraz
gramatyki kontrastywnej, leksykologii i leksykografii języka hiszpańskiego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz o ich
specyfice przedmiotowej i metodologicznej.
Student ma elementarną wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do
poszerzania wiedzy (historia, filozofia i inne wybrane).
Student ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię z zakresu nauk
filologicznych;

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych w zakresie wybranej
specjalizacji w języku polskim i obcym;

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań.

4. Treści kształcenia
1. Dokumenty referencyjne dla nauczyciella języka hiszpańskiego jako obcego w Polsce: Marco Común
Europeo de Referencias para las Lenguas, MCER [Europejski system opisu kształcenia językowego, ESOKJ],
Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC), Podstawa programowa dla gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
2. Główne założenia ESOKJ. Narzędzia opisu kształcenia językowego wynikające z podejścia zadaniowego.
Znaczenie nauczania języków obcych w świetle ustaleń Rady Europy. Podejście komunikatywne a podejście
zadaniowe.
3. Przedmiot nauczania – zadania, formułowanie celów edukacyjnych, dobór treści nauczania: Treści językowe,
funkcjonalne, socjolingwistyczne, strategiczne.
4. Kształtowanie poszczególnych kompetencji i sprawności językowych. Umiejętności językowe podstawowe:
czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. Mediacja. Integracja umiejętności.
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5. Nauczanie słownictwa. Leksykalne elementy. Rodzaj słownika. ćwiczenia na rozwijanie wiedzy leksykalnej.
Techniki rozwijące samouczenia słownictwa.
6. Nauczanie gramatyki. Gramatyka Komunikatywna. Znaczeniowe nauczanie gramatyki.
7. Projektowanie procesu kształcenia, budowanie rozkładu materiału, struktura jednostki dydaktycznej (model
ogólny, modele szczegółowe), plan lekcji, scenariusz lekcji. Formy pracy, kryteria oceny lekcji. Plan wynikowy.
8. Wykorzystywanie technologii informacyjnej w prowadzeniu lekcji. Internet i nauka języków obcych.
Językowe i dydaktyczne środki w Internecie. Wykorzystanie środków masowego przekazu w klasie: prasa,
radio, telewizja.
9. Uczeń w centrum procesu nauczania. Psychospołeczne uwarunkowania edukacji. Teoria inteligencji
wielorakich. Rola nauczyciela. Dynamiki zajęciowe: Indywidualizacja, praca w parach i praca grupowa.
10. Status błędu w nauczaniu języka obcego. Klasyfikacja błędów językowych i sposoby zapobiegania im. Błędy
popełniane najczęściej przez uczniów.
11. Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego (ewaluacja): rodzaje, narzędzia, typologia ewaluacji;
tworzenie testów językowych. Ocenianie. Przedmiotowy System Oceniania.
12. Kryteria doboru podręcznika. Analiza podręczników do nauki j. hiszpańskiego opracowanych zgodnie z
założeniami ESOKJ.

Sposoby i kryteria oceniania
- Obecność na zajęciach (dopuszczone są maksymalnie 2 nieobecności).
- Przygotowanie do zajęć: wykonywanie prac domowych zadawanych przez prowadzącego.
- Aktywność na zajęciach (zabieranie głosu w dyskusji).
1.

2.

Zaliczenie:
a) Regularne uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz realizacja ćwiczeń
praktycznych (25%).
b) Praca końcowa: jednostka dydaktyczna obejmująca przynajmniej 3 lekcje 45- minutowe (75%).
Ocena końcowa: Praca pisemna końcowa zaliczeniowa (33,3%) + Pisemny egzamin końcowy
teoretyczny (66,6%).

Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny – Wykład konwersatoryjny – Wykład problemowy - Metoda ćwiczeniowa – Metoda
Projektu – Pokaz

Literatura
AA.VV. (1998). Adquisición de lenguas extranjeras: perspectivas actuales en Europa. Madrid: Edelsa.
AA.VV. (2002). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación.
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte – Anaya.
AA.VV. (2006). Didactired VI. Gestión de clase. Madrid: SM / Instituto Cervantes.
AA.VV. (2007). Plan Curricular del Instituto Cervantes. Madrid: Edelsa.
Alderson, J., Clappham, C., Wall, D. (1998). Exámenes de idiomas. Elaboración y evaluación. Madrid:
Cambridge University Press.
Alonso, E. (1994). ¿Cómo ser profesor y querer seguir siéndolo? Madrid: Edelsa..
Arnold, J. (2000). La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas. Madrid: Cambridge University Press.
Bordón, T. (2006). La evaluación de la lengua en el marco de E/L2: bases y procedimientos. Madrid:
Arco/Libros.
Byram, M., Fleming, M. (2001). Perspectivas interculturales en el aprendizaje de idiomas. Madrid: Cambridge
University Press.
Cassany, D. (1990). “Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita” en Comunicación, lenguaje
y educación, 6: 63-80. Madrid.
Cervero, M. J. y Pichardo, F.(2000). Aprender y enseñar vocabulario. Madrid: Edelsa.
Cerrolaza, O. et al. (2000). “C de cultura” en Tareas. Barcelona: Difusión.
Eran, I. y A. Garcés Rodríguez. (2005). Didáctica del inglés. Madrid: Pearson.
Fernández, S. (1997). Interlengua y análisis de errores en el aprendizaje del español como lengua extranjera.
Madrid: Edelsa.
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Fernández, S. (2003). Propuesta curricular y Marco común europeo de referencia. Desarrollo por tareas.
Madrid: Edinumen / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
García Santa-Cecilia, A. (1995). El currículo de español como lengua extranjera. Madrid: Edelsa.
Giovannini, A. et alii (1996). Profesor en acción, vol. 1, 2, 3. Madrid: Edelsa.
Gómez del Estal, M. y Zanón, J. (1995). G de Gramática. Madrid: Difusión
Gómez Torrego, L. (1997). Gramática didáctica del español. Madrid: Ediciones SM.
Griffin, K. (2005). Lingüística aplicada a la enseñanza del español como 2/L. Madrid: SGEL.
Komorowska H. (2002). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
Komorowska H. (2002). Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola – ocena – testowanie.
Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
Llorián, S. (2007). Entender y utilizar el Marco Común Europeo de Referencia desde el punto de vista del
profesor de lenguas. Madrid: Santillana / Universidad de Salamanca.
Martín Peris, E. (coord.) (2008). Diccionario de términos clave de ELE. Madrid: SGEL / Instituto Cervantes.
Melero, P. (2000). Métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera.
Madrid: Edelsa.
Palacios, I. M. (dir.) (2007). Diccionario de enseñanza y aprendizaje de lenguas. Madrid: Enclave ELE.
Ribas, R.; D’Aquino, A. (2004). ¿Cómo corregir errores y no equivocarse en el intento? Madrid: Edelsa.
Richards, J.; Lockhardt, C. (2008). Estrategias de reflexión sobre la enseñanza de idiomas. Madrid: Edinumen.
Richards, J.; Rodgers, T. (2009). Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. Madrid: Edinumen.
Rosen, E.; Varela, R. (2009). Claves para comprender el Marco Común Europeo. Madrid: Enclave ELE
Sánchez Pérez, A. (1997). Los métodos en la enseñanza de idiomas. Madrid: SGEL
Sánchez Pérez, A. (2004). Enseñanza y aprendizaje en la clase de idiomas. Madrid: SGEL.
Sánchez, J.; Santos, I. (eds.) (2004). Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como
segunda lengua (L2) / lengua extranjera (LE). Madrid: SGEL.
Vázquez, G. (1999). ¿Errores? ¡Sin falta! Madrid: Edelsa.
Vázquez, G. (2000). La destreza oral. Programa de Autoformación y Perfeccionamiento del Profesorado.
Madrid: Edelsa.

Informacje dodatkowe
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

V (studia I stopnia)
Teoretyczne podstawy traduktologii
4

0100-HLA504
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami tłumaczenia i z problematyką związaną z
procesem tłumaczenia.

2. Wymagania wstępne
Zaawansowany poziom języka hiszpańskiego i języka polskiego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz o ich
specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
Student ma elementarną wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do
poszerzania wiedzy (historia, filozofia i inne wybrane);
Student ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię z zakresu nauk
filologicznych;
UMIEJĘTNOŚCI
Student ma podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych ze studiowanego jjęzyka
obcego na polski i z polskiego na obcy;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, ma rozeznanie
rynku pracy;

4. Treści kształcenia
1. Klasyfikacja tłumaczeń.
2. Techniki tłumaczenia.
3. Tłumaczenie a kontekst kulturowy.
4. Metody tłumaczenia tekstów specjalistycznych i niespecjalistycznych.
5. Tłumaczenie symultaniczne.
6. Tłumaczenie przysięgłe. Kodeks tłumacza przysięgłego.
7. Analiza wybranych artykułów związanych z problematyką tłumaczenia.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Aktywny udział w zajęciach (przygotowanie do zajęć, aktywny udział w rozwiązywaniu podejmowanych
problemów) 10%; kolokwium ustne z zakresu omawianej tematyki 90%.

6. Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy.

7. Literatura
Hurtado Albir, A.: Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología. Ediciones Cátedra, Madrid,
2001.
Newmark, P.: Manual de traducción. Ediciones Cátedra, Madrid, 2006.
Vega Miguel M. A. (ed.): Textos clásicos de teoría de la traducción. Ediciones Cátedra, Madrid, 2004.
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Materiały autorskie przygotowane przez prowadzącego.

8. Informacje dodatkowe
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

V (studia I stopnia)
PNJA
1
0100-HLA505
30

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

VI (studia I stopnia)
PNJA
1
0100-HLA
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Zajęcia mają na celu doskonalenie czterech podstawowych kompetencji językowych na poziomie B2-C1
wg europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (Common Reference Levels).
Po VI semestrze student:

operuje strukturami leksykalno-gramatycznymi o znacznym stopniu złożoności, umożliwiającymi mu
formułowanie wypowiedzi dotyczących życia codziennego, w tematach niespecjalistycznych.

potrafi negocjować i stosować świadomie różnorodne strategie wypowiedzi.

odróżnia i poprawnie używa języka w rejestrze formalnym i nieformalnym

potrafi prawidłowo odbierać i interpretować teksty pisane o różnorodnym charakterze w tym literackie,
prasowe, administracyjne, techniczne, itp.

prawidłowo odbiera i interpretuje teksty mówione o charakterze akademickim lub informacyjnym, oraz
rozmowy nieformalne prowadzone w normalnym tempie i z wyraźną wymową

posiada umiejętność redagowania różnorodnych tekstów o znacznym stopniu złożoności, dłuższych form
epistolarnych w tym również o charakterze formalnym.

potrafi wykazać się wiedzą w zakresie różnorodnych aspektów kultury krajów anglojęzycznych.

potrafi zarówno pracować w grupie jak i indywidualnie przygotować wyznaczone zadania.

2. Wymagania wstępne
Poziom języka angielskiego zbliżony do B2

3. Efekty kształcenia


ma podstawową wiedzę na temat interpretacji tekstów i rozumie podstawowe metody ich krytycznej analizy
(01F- W06);



ma elementarne umiejętności merytorycznej argumentacji i formułowania wniosków i samodzielnych
sądów w języku polskim i obcym. (01F-1A_U13);



potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role (01F- 1A_K01)

4. Treści kształcenia


Lektura i komentarz tekstów pisanych. Rozumienie ze słuchu i komentarz informacji. Analiza tekstów.
Redagowanie artykułów, recenzji i listów formalnych ze specjalnym naciskiem na strukturę wypowiedzi i
użycie konektorów tekstu. Ćwiczenia gramatyczne uwzględniające różnorodne struktury zdań złożonych,
takie jak czasowe, celowe, przyczynowe, wynikowe, przyzwalające i warunkowe; konstrukcje modalne.
Struktury typowe dla tekstów pisanych, m.in. strona bierna.
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5. Sposoby i kryteria oceniania
Sprawdziany z wyznaczonych partii materiału, obecność i aktywność na zajęciach, domowe prace pisemne;
 55% efektów kształcenia – ocena 3
 64% efektów kształcenia – ocena 3+
 73% efektów kształcenia – ocena 4
 82% efektów kształcenia – ocena 4+
 91% efektów kształcenia – ocena 5
Po semestrze zimowym - zaliczenie na ocenę oraz egzamin pisemny i ustny;
Po semestrze letnim - zaliczenie na ocenę;

6. Metody dydaktyczne
Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, konwersatorium językowe. Praca
indywidualna, w parach, w grupie.

7. Literatura




podręcznik na poziomie CAE (+) (B2/C1)
nagrania audio/wideo z Internetu
powszechnie stosowane zbiory ćwiczeń gramatycznych, np. M. Hewings, Advanced Grammar in Use;
M.Vince, Advanced Language Practice.
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

V (studia I stopnia)
Gramatyka kontrastywna ang. – hiszp.
4
0100-HLA507
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Wykłady z gramatyki kontrastywnej angielsko-hiszpańskiej mają za zadanie omówienie wybranych różnic
pomiędzy językiem angielskim a językiem hiszpańskim w szerszym kontekście językoznawstwa
indoeuropejskiego. Wśród kwestii szczegółowych znajdą się m. in.: system gramatyczny języka angielskiego i
hiszpańskiego, system fonetyczny i fonologiczny języka angielskiego i hiszpańskiego, a także podstawowe
różnice w planie leksykalnym. Pod uwagę zostaną również wzięte różnice o charakterze pragmatycznym.
Podkreślana będzie przydatność omawianych problemów w nauczaniu tych języków oraz dla potrzeb przekładu.
Efektem kształcenia będzie m. in. umiejętność prowadzenia pogłębionej językowej analizy porównawczej i
krytycznej analizy tekstów w obydwu językach.

2. Wymagania wstępne
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego. Wiedza i umiejętności z zakresu gramatyki
opisowej języka hiszpańskiego oraz praktycznej gramatyki języka angielskiego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student zna terminologię nauk filologicznych na poziomie rozszerzonym (01F-1A_W02).
Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka angielskiego i hiszpańskiego oraz
podstawowe informacje z zakresu historii języka hiszpańskiego, a także z zakresu gramatyki kontrastywnej
polsko-hiszpańskiej (01F-1A _W06).
Student określa i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu kontrastywnej analizy gramatycznej ze szczególnym
uwzględnieniem kategorii leksykalnych oraz morfologiczno-składniowych.
Student charakteryzuje wybrane zjawiska gramatyczno-komunikacyjne biorąc pod uwagę podobieństwa i
różnice w ich funkcjonowaniu w środowisku angielsko- i hiszpańskojęzycznym.
Student interpretuje fakty językowe w perspektywie kontrastywnej i szerokim kontekście językoznawczym.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada pogłębioną umiejętność tworzenia użytkowych oraz akademickich prac pisemnych w języku
angielskim i hiszpańskim oraz typowych prac pisemnych w zakresie dyscyplin filologicznych z wykorzystaniem
różnorodnych ujęć teoretycznych i korzystając z literatury przedmiotu (F01-1A_U05).
Student ma elementarne umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów, dobór metod i narzędzi,
opracowanie i prezentacja wyników) pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie dyscypliny wybranej
specjalizacji dyplomowej (F01-1A _U13).
Student stosuje narzędzia porównawczej analizy gramatyczno-komunikacyjnej.
Student rozpoznaje czynniki o charakterze komunikacyjno-funkcjonalnym decydujące o stosowaniu w interakcji
werbalnej określonej formy leksykalnej i gramatycznej.
Student korzysta z opracowań o charakterze teoretycznym z zakresu współczesnego językoznawstwa i gramatyki
j. angielskiego i j. hiszpańskiego.
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Student potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych w języku angielskim i
hiszpańskim.
Student rozpoznaje podstawowe różnice w dialektach i odmianach.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role (01F-1A_K01).
Student jest otwarty na odmienność kulturową.
Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacjo określonych działań.

4. Treści kształcenia
1. Język: definicje, funkcje, właściwości.
2. Najważniejsze szkoły językoznawcze.
3. Podstawowe założenia językoznawstwa kontrastywnego. Językoznawstwo stosowane a językoznawstwo
kontrastywne.
4. Języki indoeuropejskie. Język angielski jako język germański. Język hiszpański jako język romański.
5. Porównawcza historia słownictwa angielskiego i hiszpańskiego.
6. Porównanie systemów fonologicznych języka angielskiego i hiszpańskiego.
7. Fraza nominalna w języku angielskim i hiszpańskim.
8. Fraza werbalna w języku angielskim i hiszpańskim.
9. Klasy czasowników na przykładzie BE i SER/ESTAR.
10. Procesy słowotwórcze w języku angielskim i hiszpańskim.
11. Przyimki w języku angielskim i hiszpańskim.
12. Wybrane struktury składniowe w języku angielskim i hiszpańskim.
13. Socjolingwistyka i pragmatyka kontrastywna.
14. Kontakty językowe, bilingwizm, zapożyczenia. Zapożyczenia angielskie w języku hiszpańskim.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Praca semestralna i końcowa pisane w języku angielskim lub hiszpańskim, z wykorzystaniem tekstów
źródłowych i kontrastywnej analizy wybranych tekstów.
Kryteria oceniania:
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5

6. Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, metody ćwiczeniowo-praktyczne (dyskusja, wspólna analiza
tekstów, przykładów).

7. Literatura
Barber, C. 1993. The English Language. A Historical Introduction. Cambridge: CUP.
Bueso, I., Casamián, P. 2001. Diferencias de usos gramaticales entre el español y el inglés. Madrid: Editorial
Edinumen.
Clackson, J. 2007. Indo-European Linguistics. An Introduction. Cambridge: CUP.
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de la Cruz Cabanillas, I. 2008. English and Spanish in Contrast. Alcalá: Universidad de Alcalá.
Fisiak, J., Lipińska-Grzegorek, M., Zabrocki, T. 1978. An Introductory English-Polish Contrastive Grammar.
Warszawa: PWN.
Garrido, J. 2009. Manual de lengua española. Madrid: Editorial Castalia.
Whitley, M. S. 2002. A Course in Spanish Linguistics. Spanish/English Contrasts. 2nd ed. Washington, D.C.:
Georgetown University Press.
Willim, E., Mańczak-Wohlfeld, E. 1997. A Contrastive Approach to Problems with English. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.

8. Informacje dodatkowe

56 | S t r o n a

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

VI (studia I stopnia)
Historia języka hiszpańskiego z elementami gramatyki
historycznej
4
0100-HLA601
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi etapami w rozwoju historycznym języka
hiszpańskiego. Zakłada się wprowadzenie najważniejszych pojęć z zakresu językoznawstwa diachronicznego i
historycznego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wyjaśnienie przyczyn ekspansji języka kastylijskiego.
W ramach zajęć prowadzona będzie również bazowa analiza wybranych starokastylijskich form
morfologicznych i składniowych.

2. Wymagania wstępne
Bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego. Wiedza i umiejętności z zakresu gramatyki opisowej języka
hiszpańskiego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma elementarną wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do
poszerzania wiedzy (historia, filozofia i inne wybrane);
Student ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową terminologię i metodologię z zakresu nauk
filologicznych;
Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka z zakresu wybranej specjalności oraz
podstawowe informacje z zakresu historii języka specjalności;
UMIEJĘTNOŚCI
Student ma elementarne umiejętności merytorycznej argumentacji i formułowania wniosków i samodzielnych
sądów w języku polskim i obcym.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy;

4. Treści kształcenia
Pomiędzy diachronią a synchronią. Gramatyka historyczna a historia języka. Najstarsze źródła języka
hiszpańskiego. Romanizacja. Łacina ludowa. Inwazje germańskie i ich znaczenie dla historii języka.
Dialekty/języki wieków średnich. Inwazja arabska (wpływ języka arabskiego na sytuację językową Półwyspu).
Romance. Ekspansja kastylijska. Alfonso el Sabio i kształtowanie się kastylijskiego. Español clásico (zmiany w
systemie wokalicznym i konsonantycznym; zmiany o charakterze morfologicznym i składniowym). Podbój
Nowego Świata. Judeo-español. Ku hiszpańszczyźnie współczesnej: reformy ortografii, kwestie foentyczne,
leksykalne i gramatyczne. Dialekty historyczne. Południowe odmiany języka hiszpańskiego (extremeño,
murciano, andaluz, canario). Sytuacja językowa Półwyspu Iberyjskiego (castellano, catalán, gallego, vasco).
Polityka językowa. Południowo-amerykańskie odmiany języka hiszpańskiego (zasięg geograficzny, cechy
typologiczne).

5. Sposoby i kryteria oceniania
Pisemny egzamin końcowy w formie testu (60%); analiza tekstów źródłowych (20%); przygotowanie referatu o
charakterze analitycznym [praca w małych zespołach] (20%) .

6. Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, metody ćwiczeniowo-praktyczne (w tym, referaty, dyskusja).
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7. Literatura
Cano, R. (2009), Historia de la lengua española, Barcelona: Ariel.
Echenique, M. T. (2005), Historia de la lengua española en América y España, Tirant lo Blanch.
Echenique, M. T. (2005), Diacronía y gramática histórica de la lengua española, Tirant lo Blanch.
Lapesa, R. (1984), Historia de la lengua española, Madrid: Gredos.
Penny, R. (2006), Gramática histórica del español, Barcelona: Ariel.
Penny, R. (2004), Variación y cambio en español, Madrid: Gredos.

8. Informacje dodatkowe
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

VI (studia I stopnia)
Wstęp do literatury autorów pochodzenia latynoskiego w USA
4
0100-HLA604
30

Course Objectives:
The course is meant to acquaint students with the history, culture, and literary tradition of
Hispanic Americans:

-

A brief history of Spanish colonization of North America
Defining the terms Hispanic, Latino/a, Chicano/a
The 1846-48 war between the United States and Mexico and its consequences for
Mexican inhabitants of areas annexed by the United States
- Chicano Movement of the 1960s as part of the Civil Rights Movement
- Aztlan – the mythical homeland of the Chicanos
- Emergence of Chicano/a literature as a result of the Chicano Movement
- Representative Chicano writers: Tomas Rivera, Rudolfo Anaya, Daniel Chacon
- Representative Chicana writers: Gloria Anzaldua, Sandra Cisneros, Ana Castillo
- Characteristic themes of Chicano/a literature: search for identity, living on the border
between Mexican and American culture, and on the border between English and
Spanish; poverty; discrimination; migration, gender conflicts
Course Requirements:
- Regular attendance (only two unexcused absences are allowed)
- Participation in class discussions
Class topics:
Introduction – explaining the objectives of the course
Spain as a colonial power in North America
Conflict between Mexico and the United states in mid-19th century
Mexican Americans as a discriminated minority, particularly in the American
Southwest
5. Modernist artists’ fascination with the Hispanic traditions of the Southwest
6. The times of the Mexican Revolution - El Mexico de Afuera
7. The rise of the Chicano Movement as part of the Civil Rights Movement in the 1960s
8. Aztlan – the Chicanos’ mythical homeland
9. Representative Chicano writers: Tomas Rivera, Rudolfo Anaya, Daniel Chacon
10. Representative Chicana writers: Gloria Anzaldua, Sandra Cisneros, Ana Castillo
11. Search for identity – a dominant theme in Chicano/a literature
12. Migration, living on the between cultures and languages
1.
2.
3.
4.
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13. The underprivileged position of women in the traditionally patriarchal Hispanic
society
14. The last two classes will be devoted to individual discussions of the topics covered
during the semester. Students will be evaluated on the basis of these discussions, as
well as on regular attendance and class participation throughout the semester.
Recommended texts:
-

Stavans, Ilan, ed. The Norton Anthology of Latino Literature. New York, W.W.
Norton & Co., 2011.
Anaya, Rudolfo and Francisco Lomeli, eds. Aztlan. Essays on the Chicano Homeland.
Albuquerque, University of New Mexico Press, 1989.
Teague, David W. The Southwest in American Literature and Art. Tucson: The
University of Arizona Press, 1997.
Selected articles from The New York Review of Books and from Times Literary
Supplement
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IV ROK
Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia II stopnia)
PNJH sprawności zintegrowane 1,2
4
0100-HMA100, 0100-HMA 101
60

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

II (studia II stopnia)
PNJH sprawności zintegrowane 3,4
8
0100-HMA210, 0100-HMA
60

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Zajęcia mają na celu doskonalenie czterech podstawowych kompetencji językowych na poziomie C1, ze
szczególnym naciskiem na rozwój wypowiedzi pisemnej w jej różnych formach (teksty narracyjne,
argumentacyjne, listy formalne), oraz na rozumienie i komentarz tekstów. Praca w różnych rejestrach języka.

2. Wymagania wstępne
Poziom języka hiszpańskiego B2-C1.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych, jest w stanie
ją rozwijać i stosować w działalności zawodowej.
Student ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej natury języka oraz złożoności i
historycznej zmienności znaczeń .
Student ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy
oraz ma świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych
UMIEJĘTNOŚCI
Student ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka obcego na poziomie C2 wg europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego (Common Reference Levels)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role

4. Treści kształcenia
- Użycie czasów przeszłych: powtórzenie i poszerzenie o użycia specjalne;
- zdania dopełnieniowe (tryb oznajmujący/subjuntivo): powtórzenie i poszerzenie;
- użycie przyimków, czasowniki z przyimkami;
- struktury zdań podrzędnie złożonych (powtórzenie struktur czasowych, przyczynowych, wynikowych,
przyzwalających, warunkowych);
- wyrażanie opinii: ocena doświadczeń i doznań własnych i osób trzecich; niuansowanie przekazu;
- środki językowe do wyrażania wiedzy i pewności oraz do formułowania przypuszczeń również tych do
przeszłości, wyrażanie prawdopodobieństwa;
- panowanie nad komunikacją ustną, (m.in. środki językowe potrzebne do wskazania, że przekaz został błędnie
odebrany, przekazania głosu, prośba o opinię w trakcie rozmowy, itp.);
- różnice w rejestrach języka: konektory wypowiedzi: dodania, wynikowe, kontrargumentacji, konektory
organizujące wypowiedź, rektyfikujące, podsumowujące, itp.; strategie intensyfikacji: struktury emfazy,
pytania retoryczne oraz strategie łagodzenia wypowiedzi;
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- słowotwórstwo: prefiksy, sufiksy;
- powiedzenia, przysłowia, itp.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Sprawdziany z wyznaczonych partii materiału, obecność i aktywność na zajęciach, prace pisemne składane w
trakcie trwania zajęć, przygotowanie referatu.
Po semestrze zimowym - zaliczenie na ocenę.
Po semestrze letnim – wpis z oceną oraz egzamin pisemny i ustny z materiału obu semestrów. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie co najmniej 50% ogółu punktów części pisemnej.

6. Metody dydaktyczne
Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, konwersatorium językowe.

7. Literatura
M. Coronado, J. García, A. Zarzalejos, A fondo, SGEL, Madrid, 2003.
L. Miquel, N. Sans, ¿A que no sabes ...?, Edelsa, Madrid, 2004.
M. Chamorro, (coord.), El ventilador, Difusión, Barcelona, 2006.
C. Medina, Como lo oyes, SGEL, Madrid, 2001.
L. Aragonés, R. Palencia, Gramática de uso del español, SM, Madrid, 2010.
Artykuły z prasy hiszpańskiej, podcasty radia RNE lub innych stacji.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia II stopnia)
Tłumaczenie hiszp./pol. 1
4
0100-HMA107
30

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia II stopnia)
Tłumaczenie hiszp./pol. 2
4
0100-HMA212
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest ukształtowanie umiejętności tłumaczenia z języka hiszpańskiego na język polski różnorodnych
tekstów (literackich, popularnonaukowych, publicystycznych).

2. Wymagania wstępne
Zaawansowany poziom języka hiszpańskiego i języka polskiego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz o ich
specyfice przedmiotowej i metodologicznej, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności
zawodowej.
Student ma pogłębioną wiedzę na temat interpretacji tekstów oraz podstawową na temat interpretacji innych
wytworów kultury, rozumie i metody ich krytycznej analizy oraz stosuje je w praktyce w zakresie wybranej
specjalizacji oraz zakresu pracy magisterskiej.
Student ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy
oraz ma świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych.
UMIEJĘTNOŚCI
Student ma podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych z j. obcego na j. polski i z j.
polskiego na j. obcy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Posiada pogłębione kompetencje interkulturowe

4. Treści kształcenia
Tłumaczenie fragmentów współczesnej literatury hiszpańskojęzycznej; translatoryczne koncepcje Stanisława
Barańczaka w oparciu o tłumaczenia z języka hiszpańskiego; tłumaczenie wybranych tekstów
popularnonaukowych.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Przygotowanie do zajęć i praca podczas zajęć; tłumaczenie pisemne w formie projektu.
Kryteria oceniania:
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
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95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5

6. Metody dydaktyczne
Metoda ćwiczeniowa.

7. Literatura
Barańczak, S.: Ocalone w tłumaczeniu, Kraków, 2004.
Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T., Współczesne tendencje przekładoznawcze: podręcznik dla studentów
neofilologii, Poznań, 1996.
Tłumaczone na zajęciach teksty literackie, popularnonaukowe i publicystyczne w istniejącym przekładzie na
język polski.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia II stopnia)
Teoria przekładu specjalistycznego i artystycznego
1
0100-HMA108
15

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

II (studia II stopnia)
Teoria przekładu specjalistycznego i artystycznego
1
0100-HMA213
15

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu teorii tłumaczenia specjalistycznego (ekonomia,
prawo, medycyna itp.) i artystycznego (przekład literacki, audiowizualny itp.) oraz przedstawienie problematyki
związanej z procesem tłumaczenia zarówno tekstów specjalistycznych, jak i artystycznych.

2. Wymagania wstępne
Znajomość języka hiszpańskiego i teorii tłumaczenia na poziomie studiów licencjackich.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych, jest w stanie
ją rozwijać i stosować w działalności zawodowej.
Student ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej natury języka oraz złożoności i
historycznej zmienności znaczeń
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność
ochrony zasobów własności intelektualnej
UMIEJĘTNOŚCI
Student ma podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych z j. obcego na j. polski i z j.
polskiego na j. obcy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student posiada pogłębione kompetencje interkulturowe

4. Treści kształcenia
1. Typologia tekstów specjalistycznych.
2. Metody tłumaczenia tekstów specjalistycznych.
3. Tłumaczenie pisemne specjalistyczne z zakresu ekonomii.
4. Tłumaczenie pisemne specjalistyczne prawne i prawnicze.
5. Tłumaczenie z zakresu medycyny.
6. Tłumaczenie przysięgłe.
7. Tłumaczenie ustne.
8. Tłumaczenie artystyczne.
9. Przekład audiowizualny.
10. Lokalizacja a tłumaczenie.
11. Analiza artykułów związanych z problematyką tłumaczenia.
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5. Sposoby i kryteria oceniania
Aktywny udział w zajęciach (przygotowanie do zajęć, aktywny udział w rozwiązywaniu podejmowanych
problemów); kolokwium ustne z zakresu omawianej tematyki.
Kryteria oceniania:
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5

6. Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy.

7. Literatura
Hurtado Albir, A. (ed.), Enseñar a traducir. Metodología en la formación de traductores e intérpretes, Madrid
1999.
Krzysztofiak, M., Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego, Poznań 2011.
López Guix, J. G., Minett Wilkinson, J., Manual de traducción inglés-castellano, Barcelona 2012.
Tomaszkiewicz, T., Przekład audiowizualny, Warszawa 2007.
Tomaszkiewicz, T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1996.
Zaro, J. J., Truman, M., Manual de traducción. Textos españoles e ingleses traducidos y comentados, Madrid
2008.
Materiały autorskie przygotowane przez prowadzącego.
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia II stopnia)
PNJA 1
2
0100-HMA104
30

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

II (studia II stopnia)
PNJA 2
2
0100-HMA205
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Zajęcia mają na celu doskonalenie czterech podstawowych kompetencji językowych na poziomie B2-C1
wg europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (Common Reference Levels).

2. Wymagania wstępne
Opanowanie języka angielskiego na poziomie zbliżonym do C1.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych, jest w stanie
ją rozwijać i stosować w działalności zawodowej.
Student ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej natury języka oraz złożoności i
historycznej zmienności znaczeń.
Student ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy
oraz ma świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych.
UMIEJĘTNOŚCI
Student ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka obcego na poziomie C2 wg europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego (Common Reference Levels).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role.

4. Treści kształcenia







Lektura i komentarz tekstów pisanych.
Rozumienie ze słuchu i komentarz informacji.
Analiza tekstów pisanych i transkryptów wypowiedzi ustnych.
Redagowanie artykułów, recenzji i listów formalnych ze specjalnym naciskiem na strukturę wypowiedzi i
użycie konektorów tekstu.
Ćwiczenia gramatyczne uwzględniające różnorodne struktury zdań złożonych, takie jak czasowe, celowe,
przyczynowe, wynikowe, przyzwalające i warunkowe; konstrukcje modalne, użycie przedimków.
Doskonalenie wypowiedzi ustnych pod kątem poprawności gramatyczno-leksykalnej, fonetycznej,
niuansowania znaczeń (konstrukcje modalne) i użycia poprawnego rejestru.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Sprawdziany z wyznaczonych partii materiału w formie testowej, obecność i aktywność na zajęciach, domowe
prace pisemne;
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 60% efektów kształcenia – ocena 3
 68% efektów kształcenia – ocena 3+
 76% efektów kształcenia – ocena 4
 84% efektów kształcenia – ocena 4+
 92% efektów kształcenia – ocena 5
Po semestrze zimowym - zaliczenie na ocenę
Po semestrze letnim - zaliczenie na ocenę

6. Metody dydaktyczne
Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, konwersatorium językowe.
Praca indywidualna, w parach i w grupie

7. Literatura





podręcznik na poziomie CAE (+) / CPE (C1/C2)
pojedyncze testy z wybranych podręczników na tym samym poziomie zaawansowania.
artykuły z internetowej prasy anglojęzycznej
materiały audio/wideo z Internetu; transkrypty nagrań (do analizy jęz.)
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia II stopnia)
Język angielski w USA
2
0100-HMA109
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Studenci poznają historię języka angielskiego w Ameryce Północnej (Stanach Zjednoczonych). Studenci poznają
różne teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnego języka amerykańskiego (American English), poznają
także podstawowe różnice między językiem amerykańskim i standardowym brytyjskim angielskim. Studenci
poznają istotne cechy standardowego języka amerykańskiego (General American English) oraz poznają różne
dialekty(accents) występujące regionalnie w USA.

2. Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z zakresu nauk filologicznych oraz
pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji magisterskiej.
Student ma pogłębioną wiedzę na temat interpretacji tekstów oraz podstawową na temat interpretacji innych
wytworów kultury, rozumie i metody ich krytycznej analizy oraz stosuje je w praktyce w zakresie wybranej
specjalizacji oraz zakresu pracy magisterskiej.
Student ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy
oraz ma świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność tworzenia użytkowych prac pisemnych w języku polskim i obcym oraz prac
pisemnych w zakresie dyscyplin filologicznych o charakterze naukowym z wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych i korzystając z literatury przedmiotu.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student posiada kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na odmienność kulturową,
umiejętności określenia własnych zainteresowań, umiejęnośc samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania
problemów; świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski,
innego obszaru kulturowego oraz Europy.

4. Treści kształcenia










Wstęp. Język amerykański a inne „języki angielskie”
Początki języka angielskiego w Ameryce Północnej
Okres kolonialny
Okres postkolonialny - język angielski w USA
Wpływ innych języków obecnych w Ameryce Pn. na kształtowanie języka amerykańskiego
General American
American accents: New England English, New York Accent, PA Dutch English, Appalachian
English, Southern American English – różne akcenty,
Midwest English, California
Selected sociolects: Val speak, Surfer Dude

5. Sposoby i kryteria oceniania
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Egzamin w formie testu kończący cykl wykładów. Poziom zaliczający 70%.
Uczestnictwo w zajęciach.
Ocena końcowa jest wynikiem średniej ważonej: egzamin 70% - frekwencja 30%

6. Metody dydaktyczne
Wykład

7. Literatura
Bryson Bill, Made In America. An InformalHistory of the English Language in the United States. New York:
Harper Perenial, 2001
Well J. C., Accents of English: Beyond the British Isles. Cambridge; Cambridge University Press, 1982
Mencken, H. L., The American Language 4th editio;New York: A. Knopf, 1937
i inne.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

II (studia II stopnia)
Tłumaczenia ang. – pol.
4
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
2. Wymagania wstępne
3. Efekty kształcenia
4. Treści kształcenia
5. Sposoby i kryteria oceniania
6. Metody dydaktyczne
7. Literatura
8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

II (studia II stopnia)
Literatura autorów pochodzenia latynoskiego w USA
3
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
(przybliżenie celów przedmiotu)
2. Wymagania wstępne
(wiedza i umiejętności, jakie musi posiadać student zapisujący się na dany przedmiot)
3. Efekty kształcenia
(określające jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje będzie posiadał student uzyskujący
punkty ECTS z danego przedmiotu wraz ze wskazaniem realizowanych w ramach
przedmiotu kierunkowych/specjalnościowych efektów kształcenia; optymalnie 5 – 15
efektów)
4. Treści kształcenia
(określone w punktach lub jednolitym tekstem – razem albo osobno dla poszczególnych
zajęć objętych przedmiotem)
5. Sposoby i kryteria oceniania
(precyzyjne i jednoznaczne, wskazujące na sposób weryfikacji i oceniania wymienionych
efektów kształcenia z uwzględnieniem wszystkich form zajęć)
6. Metody dydaktyczne
(w tym metody aktywizujące studenta)
7. Literatura
(optymalnie 2-8 pozycji)
8. Informacje dodatkowe
(związane np. z uszczegółowieniem opisu w zależności od grup studenckich, do których
przedmiot jest kierowany)
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PRZEDMIOTY MODUŁU SPECJALIZACJI JĘZYKOZNAWCZEJ

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia II stopnia)
Język hiszpański w Ameryce
4
0100-HMDJ100
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Przedmiot skierowany na teoretyczne i praktyczne poznanie języka hiszpańskiego Ameryki z punktu widzenia
dialektologicznego i socjolingwistycznego.

2. Wymagania wstępne
Zaawansowany poziom
hiszpańskojęzycznych.

języka

hiszpańskiego,

ogólna

znajomość

geografii

i

historii

krajów

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy
oraz ma świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych.
Student ma wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju i nowych osiągnięciach z zakresu wybranej
specjalizacji oraz wiedzę pogłębioną i szczegółową o badaniach związanych z wybranym tematem pracy
magisterskiej.
Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury danego obszaru językowego i polskich i uczestniczy w
życiu kulturalnym.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi przeprowadzić analizę tekstu z zastosowaniem podstawowych metod, uwzględniając przy tym
kontekst społeczny i kulturowy.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role.

4. Treści kształcenia
I.- Historia: Kształtowanie języka hiszpańskiego w Ameryce:
1. Pojęcie i pochodzenie języka hiszpańskiego w Ameryce.
2. Ewolucja historyczna podstawowych cech lingwistycznych.
II.- Współczesność: Podstawowe cechy lingwistyczne języka hiszpańskiego w Ameryce.
3. Podstawowe cechy fonetyczne języka hiszpańskiego w Ameryce i ich rozprzestrzenianie się
geograficzne, społeczne i stylistyczne.
4. Podstawowe cechy morfosyntaktyczne i ich rozprzestrzenianie się geograficzne, społeczne i
stylistyczne.
5. Cechy leksykalne języka hiszpańskiego w Ameryce.
III.- Sytuacja socjo(lingwistyczna) różnych krajów:
6. Język hiszpański w Ameryce dzisiaj: Analiza sytuacji (socjo)lingwistycznej w krajach
hiszpańskojęzycznych.

5. Sposoby i kryteria oceniania
3.

Zaliczenie:
a) Regularne uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz realizacja ćwiczeń
praktycznych (25%).
b) Praca końcowa będąca analizą lingwistyczną oryginalnego tekstu pochodzącego z jednego z
krajów obszaru języka hiszpańskiego Ameryki (75%).

73 | S t r o n a

4.

Ocena końcowa: Praca pisemna końcowa zaliczeniowa (33,3%) + Pisemny egzamin końcowy
teoretyczny (66,6%).

6. Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny – Wykład konwersatoryjny – Metoda ćwiczeniowa – Metoda Projektu – Pokaz

7.

Literatura

Alvar, M. (director). Manual de Dialectología Hispánica. El español de América, Barcelona, Ariel Lingüística,
1996.
Frago Gracia, J. A. Historia del español de América, Madrid, Gredos, 1999.
Frago Gracia, J. A. y Franco Figueroa, El español de América, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2ª ed., 2003.
Moreno de Alba, J. El español en América, México, FCE, 1988.
Moreno de Alba, J. Introducción al español americano, Madrid, Arco Libros, 2007.
Ramírez Luengo, J. L. Breve historia del español de América, Madrid, Arco Libros, 2007.
Vaquero Ramírez, M. El español de América (2 Vols.); I: Pronunciación- II: Morfosintaxis y Léxico, Madrid,
Arco Libros, 1996.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia II stopnia)
Podstawy psycholingwistyki
2
0100-HMDJ106
15

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest prezentację i omówienie wybranych zagadnień psycholingwistyki i przygotowanie do
opanowania tematyki psycholingwistycznej w ramach specjalizacji językoznawczej.

2. Wymagania wstępne
Zaawansowany poziom języka hiszpańskiego, ogólna wiedza na temat struktury języka hiszpańskiego oraz
gramatyki kontrastywnej, leksykologii i leksykografii języka hiszpańskiego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z zakresu nauk filologicznych oraz
pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji magisterskiej.
Student ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy
oraz ma świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych.
Student ma wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju i nowych osiągnięciach z zakresu wybranej
specjalizacji oraz wiedzę pogłębioną i szczegółową o badaniach związanych z wybranym tematem pracy
magisterskiej.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu dyscyplin filologicznych a także w ograniczonym
stopniu z zakresu innych dyscyplin humanistyki.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, społecznymi, interpersonalnymi, które predysponują do
pracy w sektorze kultury, oświaty, mediów, biurach tłumaczy.

4. Treści kształcenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Biologiczne podstawy języka.
Język dziecięcy.
Nauka języka.
Zrozumienie i wytwarzanie wypowiedzi językowej.
Magazynowanie wkładu lingwistycznego.
Dwujęzyczność.
Patologie językowe.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Regularne uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz realizacja ćwiczeń praktycznych (25%).
Pisemny egzamin końcowy, praktyczny i teoretyczny (75%).

6. Metody dydaktyczne
Wykład problemowy – Wykład konwersatoryjny – Metoda ćwiczeniowa

7. Literatura
Anula Rebollo, A. (2002) El abecé de la Psicolingüística. Madrid, Arco Libros.
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De Vega, M. y Cuetos, F. (1999) Psicolingüística del español. Madrid, Trotta.
Carreiras, M. (1997) Descubriendo y procesando el lenguaje. Madrid, Trotta.
Gonzalón Nieto, L. (2001). “Psicolingüística” en Teoría lingüística y enseñanza de la lengua, Madrid, Cátedra,
93-134.
López García, A. (1991) Psicolingüística. Madrid, Síntesis.
Schnitzer, M. C. (1983). “Psicolingüística” en H. López Morales (Coord.) Introducción a la lingüística actual,
Madrid, Playor, 167-182.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia II stopnia)
Podstawy socjolingwistyki
2
0100-HMDJ107
15

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Podstawy socjolingwistyki języka hiszpańskiego z uwzględnieniem jego policentryczności. Celem przedmiotu
jest również wykształcenie umiejętności obserwowania zjawisk językowych i opisywania ich przy użyciu metod
socjolingwistycznych, wiązania faktów językowych z faktami społecznymi i kulturowymi.

2. Wymagania wstępne
Zaawansowany poziom języka hiszpańskiego, ogólna wiedza na temat struktury języka hiszpańskiego oraz
gramatyki kontrastywnej, leksykologii i leksykografii języka hiszpańskiego.

3. EFEKTY KSZTAŁCENIA
WIEDZA
Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z zakresu nauk filologicznych oraz
pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji magisterskiej.
Student ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy
oraz ma świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych.
Student ma wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju i nowych osiągnięciach z zakresu wybranej
specjalizacji oraz wiedzę pogłębioną i szczegółową o badaniach związanych z wybranym tematem pracy
magisterskiej.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi odróżniać i opisywać różne rodzaje tekstów oraz formułować na ich temat opinie w języku
polskim oraz obcym na podstawie wiedzy naukowej. Ponadto potrafi wyrażać opinie na temat innych wytworów
kultury na podstawie własnych doświadczeń.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student posiada kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na odmienność kulturową,
umiejętności określenia własnych zainteresowań, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia,
rozwiązywania problemów; świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego
regionu, Polski, innego obszaru kulturowego oraz Europy.

4. Treści kształcenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Socjolingwistyka. Początki. Podstawowe kierunki. Badania.
Stratyfikacja wewnętrzna języka. Język, dialekt, socjolekt, styl. Społeczność lingwistyczna i
dialektalna.
Metodologia. Podstawy. Różnorodność. Zmienna lingwistyczna i socjolingwistyczna. Metodologia
statystyczna.
Zmienne lingwistyczne. Zmienne foniczne, morfosyntaktyczne, leksykalne. Czynniki lingwistyczne,
które wpływają na zmianę językową.
Zmienne społeczne: wiek, płeć, poziom społczno-kulturowy, pochodzenie, etnia.
Płeć. Seksizm lingwistyczny i lingwistyka feministyczna. Prestiż sensu stricto i prestiż wyróżniający.
Poziom socjalny. Warstwa społeczna i poziom socjokulturowy. Różny stopień interkomunikacji. Inne
czynniki społeczne: etnia, pochodzenie, rynek społeczny, sieci społeczne.
Struktura warstwowości. Funkcje typów. Typy stratyfikacji. Wzory stratyfikacji. Niepewność
lingwistyczna.
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Oceny subiektywne. Świadomość, postawy i wierzenia. Konsekwencje. Oceny subiektywne w
nauczaniu.
10. Socjolingwistyka i edukacja. Teoria deficytu lingwistycznego. Nauczanie języka w społeczeństwach
dialektalnych lub dwujęzycznych. Socjolingwistyka i nauczanie języków obcych.
9.

5. Sposoby i kryteria oceniania
1.
2.

Regularne uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz realizacja ćwiczeń praktycznych
(25%).
Pisemny egzamin końcowy, praktyczny i teoretyczny (75%).

6. Metody dydaktyczne
Wykład problemowy – Wykład konwersatoryjny – Metoda ćwiczeniowa – Metoda referatu

7. Literatura
Fasold, R. 1996. La sociolingüística de la sociedad. Trad. de M. España y J. Mejía. Madrid: Visor.
García Marcos, F. 1993. Nociones de sociolingüística. Barcelona: Octaedro.
López Morales, H. 1993. Sociolingüística. 2ª ed. Madrid: Gredos.
López Morales, H. 1994. Métodos de investigación lingüística. Salamanca: Ediciones del Colegio de España.
Moreno Fernández, F. 1998. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona: Ariel.
Romaine, S. 1996. El lenguaje en la sociedad. Trad. de J. Borrego Nieto. Barcelona: Ariel.
Silva-Corvalán, C. 1989. Sociolingüística. Teoría y análisis. Madrid: Alhambra.

8. Informacje dodatkowe
Brak.
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia II stopnia)
Wykład monograficzny 1
4
0100-HMDJ108
30

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

II (studia II stopnia)
Wykład monograficzny 2
4
0100-HMDJ108
30

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego, a także
przedstawienie sposobów prowadzenia badań w oparciu o różne metodologie opisu językoznawczego. Podstawą
wykładu monograficznego są przede wszystkim oryginalne prace osoby prowadzącej wykład.

2. Wymagania wstępne
Posiadanie wiadomości w zakresie gramatyki (opisowej i historycznej) i leksykologii języka hiszpańskiego, a
także podstawowej wiedzy w dziedzinie językoznawstwa ogólnego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych, jest w stanie
ją rozwijać i stosować w działalności zawodowej.
Student ma wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju i nowych osiągnięciach z zakresu wybranej
specjalizacji oraz wiedzę pogłębioną i szczegółową o badaniach związanych z wybranym tematem pracy
magisterskiej.
Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury danego obszaru językowego i polskich i uczestniczy w
życiu kulturalnym.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi porozumiewać się ze specjalistami ze swojej dyscypliny z wykorzystaniem różnych technik
komunikacyjnych w zakresie wybranej specjalizacji oraz w języku polskim i obcym, ponadto potrafi w wąskim
zakresie popularyzować wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań.

4. Treści kształcenia
Podczas zajęć przedstawia się wybrane zagadnienia z językoznawstwa hiszpańskiego, które były przedmiotem
badań prowadzącego. Tematyka obejmuje:
1. użycie trybów i czasów w języku hiszpańskim Hiszpanii i Meksyku;
2. analizę kontrastywną kategorii czasu, trybu, aspektu i sposobu czynności czasownika w językach hiszpańskim
i polskim;
3. różne aspekty lingwistyki etologicznej (teoria i praktyka na przykładzie badań prowadzonych w Meksyku; np.
językowo-kulturowe sposoby przekazywania informacji);
4. socjolingwistyczne i pragmalingwistyczne aspekty użycia adresatywów ( np. tú / usted na przykładzie badań
w Meksyku);
5. wybrane zagadnienia słownictwa w Argentynie.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Oceny semestralne na podstawie obecności. Dopuszczane są dwie nieobecności. Materiał z wykładu
monograficznego wchodzi w zakres egzaminu magisterskiego.
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6. Metody dydaktyczne
Wykład problemowy.

7. Literatura
“Sobre el valor gramatical del copretérito (imperfecto) de indicativo en construcciones con verbos télicos”, [in]
J.Górnikiewicz, H.Grzmil-Tylutki, I.Piechnik (Eds), En quête de sens. Études dédiées a Marcela Świątkowska,
“Romanica Cracoviensia”, (2010), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 363-372.
“Sobre la interpretación de los resultados de una investigación etológico-lingüística del español mexicano”, [in]
Ariane Deporte, Gilbert Fabre (éds), Aspects actuels de la linguistique ibéro-romane, Éditions Lambert-Lucas,
Limoges, 2011, 365-372.
“Sobre la modalización del contenido proposicional: contraste tipológico entre lenguas románicas y eslavas”,
Antonio Pamies Bertrán (ed.), De lingüística, traducción y lexico-fraseología. Homenaje a Juan Dios Luque
Durán, Editorial Comares, Granada, 2013, 65-72.
“¿Es el “imperativo” el”modo imperativo”?”, Studia Iberystyczne, 10 (2011), 127-139
„Acerca de las relaciones entre el aspecto y el modo accional desde una perspectiva tipológico-comparada”,
Studia Iberystyczne, 11 (2012), 97-117.
„La organización de los sistemas temporales del español y del polaco: análisis contrastivo de los tiempos
verbales”, Studia Iberystyczne, 11 (2012), 119-134.
“Ahora + Copretérito y el paralelismo vectorial entre cantaba y canta (sobre un “presente en el pasado”)”, Élyce,
anno I, n. 2 (2013), 117-126.
“Planteamientos para el análisis contrastivo español-polaco del subsistema pronominal personal: en torno a las
categorías de caso y género”, J.Pawlik, J.Szałek (eds.), Lingüística española en Polonia: líneas de investigación,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2014, 159-168.
“El cambio lingüístico y el mecanismo de reanálisis”, Uniwersytet Śląski,
Los modos verbales en españoly en polaco , (współautor / coautor: A.Pamies Bertrán) Uniwersytet Łódzki, 2015.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

II (studia II stopnia)
Stylistyka języka hiszpańskiego
3
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem przedmiotu jest umiejętność rozpoznawania stylów i praktyczne wykorzystanie tych umiejętności w
języku hiszpańskim.

2. Wymagania wstępne
Zaawansowany poziom języka hiszpańskiego, ogólna wiedza na temat struktury języka hiszpańskiego oraz
gramatyki kontrastywnej, leksykologii i leksykografii języka hiszpańskiego.

3. Efekty kształcenia
Charakteryzuje styl tekstu.
Uzasadnia stosowność użycia środków językowych w tekstach języka hiszpańskiego.
Wskazuje, interpretuje i poprawia różnego typu błędy językowe w wypowiedziach pisemnych i ustnych (także w
tłumaczeniach).
Rozróżnia podobieństwa i różnice, które istnieją między sekwencjami tekstualnymi (opis, narracja, prezentacja,
argumentacja).
Stosuje środki językowe odpowiednie dla stylu funkcjonalnego.
Dostosowuje treść i ton tekstu do przewidzianego odbiorcy.
Redaguje teksty według odpowiedniego porządku dyskursywnego, korekty morfosyntaktycznej, precyzji
leksykalnej, akcentowania, interpunkcji.

4. Treści kształcenia
I.- Różnorodność lingwistyczna.
- Różnorodność w zależności od użytkownika: dialekty, socjolekty, idiolekty.
- Różnorodność w zależności od użycia: style.
- Definicja stylu wg M.A.K. Holiday.
- Teksty pisane i teksty mówione: Różnice formalne. Relacje między mową a pismem.
- Język jako semiotyka społeczna. Interakcje ustne: Rodzaje wypowiedzi i ich funkcje społeczne.
II.- Rodzaje, oczekiwania i konteksty. Rodzaje tekstualne.
- Teksty i społeczeństwo dyskursywne.
- Rola oczekiwań w komunikacji werbalnej.
- Rodzaj i kontekst. Intertekstualność. Struktura dyskursywna i funkcja. Kontekstualizacja.
III.- Style i typy tekstów.
- Styl. Rodzaje stylów.
- Warianty dialektalne i formy.
- Wymiary tekstualne. Wymiar informacyjny.
IV.- Poprawnośc gramatyczna.
- Gramatyka normatywna, gramatyka opisowa i norma.
- Gramatyka mentalna.
- Częste błędy i jak ich unikać.
V.- Kontekstualizacja i koherencja.
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- Właściwości tekstu.
- Postęp informacji: temat i rema.
- Tekst i kontekst. Explícitum, implícitum.
- Koherencja tekstu.
- Użycie łączników. Porządek słów.
VI.- Słownictwo.
- Wybór słów.
- Słowniki i ich użycie.
- Słowa i ich znaczenie.
VII.- Prekompozycja.
- Planowanie tekstu.
- Podmiot dyskursu.
- Dialog z odbiorcą.
- Strategie retoryczne.
VIII.- Rozmowa.
- Kolokwialne użycie języka.
- Analiza rozmowy.
- Zasada współpracy.
- Zasada kurtuazji.
IX.- Prezentacja.
- Prezentacja powszechna i specjalistyczna.
- Cechy językowe tekstu.
- Opis, jako element prezentacji.
- Struktura prezentacji: dedukcja, indukcja, paralelizm.
Temat i tytuł.
X.- Argumentacja.
- Elementy argumentacji.
- Układ: paragraf i nexus.
- Typy argumentów.
- Fałszywe argumenty.
- Argumentacja w środkach masowego przekazu.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Regularne uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz realizacja ćwiczeń praktycznych (25%).
Pisemny egzamin końcowy, praktyczny i teoretyczny (75%).

6. Metody dydaktyczne
Wykład problemowy – Wykład konwersatoryjny – Metoda ćwiczeniowa

7. Literatura
Álvarez, M. 2005. Tipos de escrito II: Exposición y argumentación. 6ª ed. Madrid: Arco Libros.
Briz, A. 1996. El español coloquial: Situación y uso. Madrid: Arco Libros.
Casamiglia Blancafort, H. y A. Tusón Valls. 1999. Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso.
Barcelona: Ariel.
Hernández, G., J. M. Cabrales y C. Rellán. 2007. Lengua y comentario de textos. 2ª ed. Madrid: SGEL.
Hernández, G. y C. Rellán. 2001. Aprendo a escribir 3. Exponer y argumentar. 2ª ed. Madrid: SGEL.
Gutiérrez Ordóñez, S. 1983. Comentario pragmático de textos polifónicos. Madrid: Arco Libros.
Reyes, G. 1996. El abecé de la pragmática. 2ª ed. Madrid: Arco Libros.
Reyes, G. 2006. Cómo escribir bien en español. Manual de redacción. 5ª ed. Madrid: Arco Libros.

82 | S t r o n a

8. Informacje dodatkowe
Brak

83 | S t r o n a

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

II (studia II stopnia)
Zajęcia specjalizacyjne
2
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
(przybliżenie celów przedmiotu)
2. Wymagania wstępne
(wiedza i umiejętności, jakie musi posiadać student zapisujący się na dany przedmiot)
3. Efekty kształcenia
(określające jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje będzie posiadał student uzyskujący
punkty ECTS z danego przedmiotu wraz ze wskazaniem realizowanych w ramach
przedmiotu kierunkowych/specjalnościowych efektów kształcenia; optymalnie 5 – 15
efektów)
4. Treści kształcenia
(określone w punktach lub jednolitym tekstem – razem albo osobno dla poszczególnych
zajęć objętych przedmiotem)
5. Sposoby i kryteria oceniania
(precyzyjne i jednoznaczne, wskazujące na sposób weryfikacji i oceniania wymienionych
efektów kształcenia z uwzględnieniem wszystkich form zajęć)
6. Metody dydaktyczne
(w tym metody aktywizujące studenta)
7. Literatura
(optymalnie 2-8 pozycji)
8. Informacje dodatkowe
(związane np. z uszczegółowieniem opisu w zależności od grup studenckich, do których
przedmiot jest kierowany)
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia II stopnia)
Seminarium magisterskie 1
2
010030

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

II (studia II stopnia)
Seminarium magisterskie 2
2
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Tematyka zajęć obejmuje językoznawstwo hiszpańskie i kontrastywne, zarówno diachroniczne jak i
synchroniczne. W trakcie pierwszego roku studenci czytają literaturę specjalistyczną, wygłaszają referaty i
dyskutują. Celem jest sformułowanie tematu i przygotowanie szczegółowego planu pracy. Pierwszy semestr
drugiego roku poświęcony jest poszerzaniu wiadomości z zakresu wybranego tematu i podstaw
metodologicznych. Podczas drugiego semestru studenci piszą pracę pod kierunkiem promotora. Prace oddaje się
na końcu maja lub początku czerwca.

2. Wymagania wstępne
Zawansowana znajomość języka hiszpańskiego. Podstawowe wiadomości z językoznawstwa.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student zna terminologię nauk filologicznych i potrafi ją stosować w wybranej przez siebie specjalizacji
magisterskiej, odpowiadającej jednej z dyscyplin: literaturoznawstwo, językoznawstwo, glottodydaktyka,
kulturoznawstwo.
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność
ochrony zasobów własności intelektualnej.
Student Posiada specyficzną i pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin wiedzy, odpowiadających wybranym
modułom kształcenia i zna problemy aplikacji nauk filologicznych w wybranych obszarach kultury i oświaty.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i formułować na
tej podstawie krytyczne sądy.
Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, wybierając świadomie różne
metody badawcze. Potrafi dotrzeć do literatury przedmiotu, opracować ją i zaprezentować. Potrafi analizować
prace innych autorów, dokonać syntezy stanu badań w zakresie wybranej specjalizacji magisterskiej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi przekonać innych o tej konieczności.

4. Treści kształcenia
Tematy prac mogą mieć charakter teoretyczny lub stosowany, np. związki między językoznawstwem a
nauczaniem hiszpańskiego jako języka obcego, zagadnienia traduktologiczne itd. Podczas zajęć zostaną
poruszone tematy z takich dziedzin: jak morfoskładnia, frazeologia, semantyka leksykalna i gramatyczna,
pragmalingwistyka międzykulturowa i terminologia.
Ponadto w trakcie seminarium zostaną także poruszone tematy zaproponowane przez studentów i związane z
problematyką podjętą w pracach magisterskich.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Ocenie będą podlegać ilość i jakość referatów, a także postępy w przygotowaniu pracy magisterskiej.
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6. Metody dydaktyczne
Wykład problemowy, metoda seminaryjna, metoda referatu.

7. Literatura
Álvarez Tejedor, A., Bueno García, A., Hurtado González, S., Mendizábal de la Cruz, N. (2008), Lengua viva.
Estudiso dedicados a César Hernández Alonso, Universidad de Valladolid, Diputación de Valladolid,
Valladolid.
Blas Arroyo, J. L. (1995), "La interjección como marcador discursivo: el caso de eh", A.L.H., XI, 81-117.
Blas Arroyo, J.L. (2005), Sociolingüística del español, Cátedra, Madrid.
García-Medall, J. (1994), La prefijación verbal. Un estudio de morfología integrada del español, Valladolid.
García-Medall, J. (1995), Casi un siglo de formación de palabras del español (1900-1994). Guía bibliográfica,
Facultad de Filología, Universitat de València.
Hummel, M., Kluge, B., Vázquez Laslop, M.E. (eds.) (2010), Formas y fórmulas de tratamiento en el mundo
hispánico, El Colegio de México / Karl-Franzens-Universität Graz, México, D.F. / Graz.
Jiménez Juliá, T., López Meirama, B., Vázquez Rosas, V., Veiga, A. (2012), Cum corde et in nova grammatica.
Estudios ofrecidos a Guillermo Rojo, Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e
Intercambio Científico, Santiago de Compostela.
Luque Durán, J. de Dios (2001), Aspectos universales y particulares del léxico de las lenguas del mundo, Serie
"Granada Lingvistica", Granada.
Luque Durán, J. de Dios, Pamies Bertrán, A. (1998), Léxico y fraseología, Método Ediciones, Granada.
Luque Nadal, L. (2010), Fundamentos teóricos de los diccionarios lingüístico-culturales. Relaciones entre
fraseología y culturología, Granada Lingvistica, Granada.
Luque Toro, L. (ed.) (2009), Léxico español actual II, “Atti”, 10, Dipartamento di Scienze del Linguaggio,
Università Ca’ Foscari Venezia.
Montero, E. (1981), El eufemismo en Galicia (Su comparación con otras áreas romances), "Verba", Anuario
Galego de Filoloxia, Anexo 17, Universidade de Santiago de Compostela.
Nowikow, W. (2003), "Acerca de las relaciones entre el aspecto y el modo accional desde una perspectiva
tipológico-comparada", Language Design, Universidad de Granada, 5 (2003), 51-66.
Nowikow, W. (2004), "Sobre el status gramatical del aspecto y sus relaciones con las propiedades temporales y
accionales", W.Nowikow, J.Sypnicki (ed.), Materiały z Międzynarodowego Kongresu Lingwistycznego
(Congreso Internacional de Lingüística) "El verbo y su entorno: gramática, léxico, texto" Poznań, 22.24.V.2003, Studia Romanica Posnaniensia, XXXI, 407- 415.
Nowikow, W., Sypnicki, J. (ed.) (2004), Materiały z Międzynarodowego Kongresu Lingwistycznego (Congreso
Internacional de Lingüística) "El verbo y su entorno: gramática, léxico, texto" Poznań, 22.-24.V.2003, Studia
Romanica Posnaniensia, XXXI.
Nowikow, W. (2005), "Sobre la relación entre las propiedades semánticas del núcleo regente, la negación y la
selección del modo en las subordinadas sustantivas", [in] J.Cuartero Otal, G.Wotjak (ed.), Algunos problemas
específicos de la descripción sintáctico-semántica, Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche
Literatur, Berlin, 309-317.
Nowikow, W. (2005), "Sobre las diferencias entre el sistema verbal del espa?ol y el del polaco: característica
temporal", Paralelo 50, n. 2, 78-83.
Nowikow, W. (2006), "Sobre los modos verbales en los idiomas espa?ol y polaco: características generales",
Paralelo 50, n. 3, 58-68.
Nowikow, W. (2007) "Sobre el empleo de los modos Indicativo y Subjuntivo en las subordinadas de sujeto y
complemento", Paralelo50, n.4, 50-61.
Pamies Bertrán, A. (ed.) (2013), De lingüística, traducción y lexico-fraseología. Homenaje a Juan Dios Luque
Durán, Editorial Comares, Granada, 2013,
Pamies Bertrán, A., de Dios Luque Durán, J. (eds.) (2000), Trabajos de lexicografía y fraseología contrastivas,
Método Ediciones y Granada Lingvistica, Granada.
Pawlik, J., Szałek, J. (eds.) (2014), Lingüística española en Polonia: líneas de investigación, Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań, 2014
Veiga, A. (1991), Condicionales, concesivas y modo verbal en español, "Verba", Anexo 34, Anuario Galego de
Filoloxia, Universidade de Santiago de Compostela.
Veiga, A. (2002), Estudios de morfosintaxis verbal española, Colección Grammaton, Editorial Tris Tram, Lugo.
Veiga, A. (2008), "Co-pretérito" e "irreal" / "Imperfecto" e "inactual", Axac, Lugo.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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PRZEDMIOTY MODUŁU SPECJALIZACJI LITERATUROZNAWCZEJ

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia II stopnia)
Aktualne problemy literatury hispanoamerykańskiej 1
4
010030

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia II stopnia)
Aktualne problemy literatury hispanoamerykańskiej 2
3
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat zjawisk zachodzących w literaturze i kulturze
latynoamerykańskiej od lat 70 XX w. do początków XXI w. oraz rozwinięcie umiejętności analizy tekstu
literackiego.

2. Wymagania wstępne
Zaawansowany poziom języka hiszpańskiego, ogólna znajomość historii literatury hispanoamerykańskiej (w
zakresie podręczników akademickich).

3. Efekty kształcenia
WIEDZA:
Student zna terminologię nauk filologicznych i potrafi ją stosować w wybranej przez siebie specjalizacji
magisterskiej, odpowiadającej jednej z dyscyplin: literaturoznawstwo, językoznawstwo, glottodydaktyka,
kulturoznawstwo.
Student ma pogłębioną wiedzę na temat interpretacji tekstów oraz podstawową na temat interpretacji innych
wytworów kultury, rozumie i metody ich krytycznej analizy oraz stosuje je w praktyce w zakresie wybranej
specjalizacji oraz zakresu pracy magisterskiej.
Student ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy
oraz ma świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych.
UMIEJĘTNOŚCI:
Student potrafi odróżniać i opisywać różne rodzaje tekstów oraz formułować na ich temat opinie w języku
polskim oraz obcym na podstawie wiedzy naukowej. Ponadto potrafi wyrażać opinie na temat innych wytworów
kultury na podstawie własnych doświadczeń.
KOMPETENCJE:
Student uczestniczy w życiu kulturalnym i korzysta z różnych jego form.

4. Treści kształcenia
1.
2.
3.
4.
5.

Literatura hispanoamericana de los últimos cincuenta años: introducción
Literatura y memoria. Novela testimonial. Rodolfo Walsh, Operación masacre y “Esa mujer”.
Sobre la literatura pop. Desde el boom hasta el posboom. Estética pop y kitsch. Manuel Puig, El beso de
mujer araña. McOndo y Crack
Literatura detectivesca. Los “usos” del policial: historia y actualidad. Jorge Luis Borges y Julio Cortázar:
cuentos escogidos. Pablo de Santis, La traducción
Canon literario en América Latina. Ricardo Piglia, escritor y crítico. Escritores “marginales”. Gombrowicz
(Trans-Atlántico) y Copi (“Uruguayo”).
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Nuevo periodismo latinoamericano. Literatura latinoamericana en la red. Literatura y periodismo. Crónica
latinoamericana actual.
7. Narraciones de la violencia. Formas de representar la violencia en el discurso literario. Fernando Vallejo,
La virgen de los sicarios. Roberto Bolaño, 2666
8. Postmodernidad latinoamericana. Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. Vanguardias de
César Aira
9. Literatura y mercado. Roberto Bolaño, “Sensini”. Wahington Cucurto, “El curandero del amor”, Veinte
pungas contra un pasajero (poemas)
10. ¿Nacionalismo o post-nacionalismo? Poéticas de la distancia. Silvia Molloy, Vivir entre lenguas.
11. Literatura hispanoamericana en la época digital
6.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Aktywność na zajęciach, egzamin pisemny pod koniec każdego semestru.
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5

6. Metody dydaktyczne
Wykład problemowy, metoda seminaryjna, metoda referatu

7. Literatura
Elbanowski, Adam, Świadectwa, metafory, fabulacje: współczesna literatura Ameryki Łacińskiej, Warszawa,
2013.
González Echevarría, Roberto, Pupo_Walker, Enrique, Historia de la Literatura Hispanoamericana, vol. 2,
Madrid, Gredos, 2006.
Sarlo, Beatriz, Tiempo pasasdo. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, Buenos Aires, 2005.
Shaw, Donald, Nueva narrativa hispanoamericana: Boom. Posboom. Posmodernismo, Madrid 1998.
Do każdego tematu zostaje podana oddzielna literatura.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia II stopnia)
Aktualne problemy literatury hiszpańskiej 1
4
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest dostarczenie studentowi wiedzy o charakterze historycznoliterackim w zakresie literatury
hiszpańskiej XX i XXI oraz wyrobienie umiejętności analizy tekstu literackiego w świetle różnych podejść
teoretycznych i krytycznych.

2. Wymagania wstępne
Zaawansowany poziom języka hiszpańskiego, ogólna znajomość historii literatury hiszpańskiej (w zakresie
podręczników akademickich).

3. Efekty kształcenia
WIEDZA:
Student zna terminologię nauk filologicznych i potrafi ją stosować w wybranej przez siebie specjalizacji
magisterskiej, odpowiadającej jednej z dyscyplin: literaturoznawstwo, językoznawstwo, glottodydaktyka,
kulturoznawstwo.
Student ma pogłębioną wiedzę na temat interpretacji tekstów oraz podstawową na temat interpretacji innych
wytworów kultury, rozumie i metody ich krytycznej analizy oraz stosuje je w praktyce w zakresie wybranej
specjalizacji oraz zakresu pracy magisterskiej.
Student ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy
oraz ma świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych.
UMIEJĘTNOŚCI:
potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę tekstu z zastosowaniem wybranych metod, uwzględniając przy tym
kontekst społeczny i kulturowy
KOMPETENCJE:
Student uczestniczy w życiu kulturalnym i korzysta z różnych jego form.

4. Treści kształcenia
1) Modernizm–Generación del 98: Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío- wybrane
poezje, Miguel de Unamuno: Vida de don Quijote y Sancho ;
2) Generación del 27. José Ortega y Gasset La deshumanización del arte (fragmentos), El tema de nuestro
tiempo (fragmenty);
3) Federico García Lorca, Bodas de sangre, película de Carlos Saura, metalepsis;
4) Nada de Carmen Laforet (fragmenty); expresionizm, Pinturas negras F. Goi;
5) Juan José Millás, El orden alfabético;
6) Javier Marías, Todas las almas, autofikcja.
7) Javier Cercas, Anatomía de un instante, literatura faktu.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Metoda oceniania: Systematyczność, zaangażowanie w wykonywane zadania, udział w zajęciach 50
%; egzamin pisemny w formie rozprawki z zakresu podjętej na zajęciach tematyki 50 %

Kryteria:
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
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60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
.

6. Metody dydaktyczne
Wykład problemowy, metoda seminaryjna, metoda referatu

7. Literatura
José Carlos Mainer, Modernidad y nacionalismo 1900- 1939, Editorial Crítica, Barcelona, 2010.
Jordi Gracia, Derrota y restitución de la modernidad. 1939-2010, Editorial Crítica, Barcelona, 2011.
Magda Potok, Współczesna proza hiszpańska. Studia, Wydawnictwo UAM, Poznań, 2016.

8. Informacje dodatkowe
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia II stopnia)
Wykład monograficzny 1
4
010030

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

II (studia II stopnia)
Wykład monograficzny 2
4
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Głównym celem kursu jest ćwiczenie krytycznego czytania ważnych pisarzy współczesnych z Meksyku,
Argentyny, Boliwii, Kolumbii i Chile.

2. Wymagania wstępne
Zaawansowany poziom języka hiszpańskiego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych, jest w stanie
ją rozwijać i stosować w działalności zawodowej.
Student ma wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju i nowych osiągnięciach z zakresu wybranej
specjalizacji oraz wiedzę pogłębioną i szczegółową o badaniach związanych z wybranym tematem pracy
magisterskiej.
Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury danego obszaru językowego i polskich i uczestniczy w
życiu kulturalnym.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi porozumiewać się ze specjalistami ze swojej dyscypliny z wykorzystaniem różnych technik
komunikacyjnych w zakresie wybranej specjalizacji oraz w języku polskim i obcym, ponadto potrafi w wąskim
zakresie popularyzować wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań.

4. Treści kształcenia
Od Boomu do post-boomu. Pożegnaie z „magicznym realizmem”. 2. Tendencje nowoczesnego literatury
Ameryki łacińskiej po „Macondo”. 3. Ostatnie ruchy literackie w kontekście post-boomowym. 4. Nowe
pokolenia litearckie: manifest McOndo, Crack Movement i Bogotá39. 5. Meksyk i Argentyna: J. Villoro, E.
Serna, G. Nettel, A. García Bergua, R. Fresán, A. Pauls, P. Pron. 6. Poza Garcíą Márquezem: literature, polityka
i przemoc we współczesnej literaturze kolumbijskiej: S. Gamboa, J. G. Vásquez. 7. Narracje postdyktatorskie i
pamięć historyczna. 8. Rozwój literatury chilijskiej i boliwijskiej po Bolañu: C. Franz, R. Hasbún.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Obecność na zajęciach. Aktywny udział studenta w zajęciach; uczestnictwo w dyskusjach; ćwiczenia, projekty
(wykonywane samodzielne i w grupach). Egzamin ustny.
Kryteria oceniania:
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
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60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5

6. Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, Wykład problemowy, metoda referatu.

7. Literatura
Brushwood, John S., La novela hispanoamericana del siglo XX. Una vista panorámica. México: Fondo de
Cultura Económica, 1998.
Corral, W., Juan De Castro, and Nicholas Birns (eds.), The Contemporary Spanish-American Novel. Bolaño and
After. New York: Bloomsbury, 2013.
Fornet, Jorge, “Nuevos paradigmas en la literatura latinoamericana”. Maryland: Latin American Studies Center,
2005.
Herrero-Olaizola, A., Narrativas Híbridas: Parodia y posmodernismo en la ficción contemporánea de las
Américas. Madrid: Verbum, 2000.
Hoyos, Héctor, Beyond Bolaño, The Global Latin American Novel . New York: Columbia U. Press, 2015.
Montoya Juárez, J., et al., coord.., Narrativas Latinoamericanas para el siglo XXI. Nuevos enfoques y territorios.
Hildesheim: Goerg Olms Verlag, 2010.
Palaversich, Diana, De Macondo a McOndo. Senderos de la postmodernidad latinoamericana. México DF:
Plaza y Valdés, 2005.
Shaw, Donald L., Nueva narrativa hispanoamericana. Boom, Postboom, Postmodernidad. Madrid: Cátedra,
2003.
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

I (studia II stopnia)
Seminarium magisterskie 1
4
010030

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

II (studia II stopnia)
Seminarium magisterskie 2
4
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest dostarczenie studentowi narzędzi metodologicznych i merytorycznych umożliwiających
napisanie pracy magisterskiej.

2.Wymagania wstępne
Zaawansowany poziom języka hiszpańskiego, pogłębiona znajomość historii literatury hiszpańskiej i
latynoamerykańskiej.

3.Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą zakres dyscypliny naukowej, odpowiadającą
wybranej specjalizacji.
Student ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy
oraz ma świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych.
Student posiada specyficzną i pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin wiedzy, odpowiadających wybranym
modułom kształcenia i zna problemy aplikacji nauk filologicznych w wybranych obszarach kultury i oświaty.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych na tematy dotyczące zagadnień szczegółowych
wybranej specjalizacji magisterskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i korzystając z
literatury przedmiotu, w języku polskim i obcym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi przekonać innych o tej konieczności

4.Treści kształcenia
Zasady formalne pisania prac magisterskich (bibliografia, przypisy, cytowanie...).
Opracowywanie struktury poszczególnych prac magisterskich.
Pozostałe treści zajęć uzależnione są od tematów prac magisterskich wybranych przez studentów.

5.Sposoby i kryteria oceniania
Metoda oceniania: Systematyczność, zaangażowanie w wykonywane zadania (50 %), praca magisterska (50
%).

Kryteria oceniania:
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
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Obszar umiejętności:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5

6.Metody dydaktyczne
Wykład problemowy, metoda seminaryjna, metoda referatu

7.Literatura
José Miguel Oviedo, Historia de la literatura hispanoamericana, vols. 1-4, Madrid, Alianza, 2001;
Francisco Rico (coord.), Historia y critica de la literatura española, tomo I-IX (con suplementos), Editorial
Crítica, Barcelona, 2001.
José-Carlos Mainer (coord.), Historia de la literatura española, t. 1-9, Crítica, Barcelona, 2010-2015.
Ponadto dla każdego tematu opracowuje się odrębną bibliografię.

8. Informacje dodatkowe
Brak

94 | S t r o n a

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

II (studia II stopnia)
Zajęcia specjalizacyjne 1
4
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z kluczowymi tekstami literatury fantastycznej Ameryki
Łacińskiej od połowy XIX w. do połowy XX w.

2. Wymagania wstępne
Posiadanie tytułu zawodowego licencjata. Zaawansowany poziom języka hiszpańskiego. Dobra znajomość
historii literatury latynoamerykańskiej.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Rozumie i sprawnie posługuje się metodami analizy, interpretacji i wartościowania hiszpańskojęzycznych dzieł
literackich właściwych dla wybranych teorii i szkół badawczych.
Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, synetezę różnych idei i
poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych w zakresie nauk filologicznych.
Potrafi przeprowadzić analizę tekstu z zastosowaniem podstawowych metod, uwzględniając przy tym kontekst
społeczny i kulturowy.
UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych na tematy naukowe i popularnonaukowe w języku
hiszpańskim.
Wyszukuje, analizuje i użytkuje informacje, wykorzystując różnorodne źródła o charakterze akademickim.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Kieruje małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy; przyjmuje postawę lidera.

4. Treści kształcenia
1.Teorie literatury fantastycznej. Różnice między realizmem magicznym, science fiction, fantazją literacką, etc.
2. Charakterystyka ewolucji fantastyki w Ameryce Łacińskiej w pierwszej poł. XIX w. 3. Ramy historyczne,
społeczne i intelektualne w nowoczesnej narracji fanastyki iberoanoamerykańskiej i europejskie wpływy:
romantyzm, i pozytywizm. 4. Modernizm, awangarda i fantastyka. 5. Literatura Río de la Plata, do pierwszej
połowy XX w. Późniejszy rozwój fantastyki i neofantastyki.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Obecność na zajęciach. Aktywny udział studenta w zajęciach; uczestnictwo w dyskusjach; ćwiczenia, projekty
(wykonywane samodzielne i w grupach). Egzamin ustny.
Kryteria oceniania:
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
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6. Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, Wykład problemowy, metoda referatu

7. Literatura
Barrenechea, Ana María (1972), “Hacia una tipología de la literatura fantástica /a propósito de la literatura
hispanoamericana), Revista Iberoamericana, 38, 1972, 391-403.
Belevan, Harry (1976), Teoría de lo fantástico. Apuntes para una dinámica de la literatura de expresión
fantástica, Anagrama, Barcelona.
Hahn, Óscar (1997), Antología del cuento fantástico hispanoamericano. Siglo XX. Editorial Universitaria,
Santiago.
Martínez, José María, ed. (2011), Cuentos fantásticos del Romanticismo hispanoamericano. Madrid: Cátedra.
Phillipps-López, Dolores, (ed. lit.) (2003), Cuentos fantásticos modernistas de Hispanoamérica. Madrd: Cátedra.
Roa, David, (ed.) (2001), Teorías de lo fantástico, Arco/Libros, Madrid.
Todorov, Tzvetan (1981), Introducción a la literatura fantástica. México, Premia.
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V ROK
Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia II stopnia)
PNJH sprawności zintegrowane 5
2
010030

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

IV (studia II stopnia)
PNJH sprawności zintegrowane 6
6
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Zajęcia mają na celu doskonalenie czterech podstawowych kompetencji językowych na poziomie C2, ze
szczególnym naciskiem na rozwój wypowiedzi pisemnej w jej różnych formach (teksty narracyjne,
argumentacyjne, listy formalne), oraz na rozumienie i komentarz tekstów prasowych o wysokim stopniu
trudności.

2. Wymagania wstępne
Poziom języka hiszpańskiego C1.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych, jest w stanie
ją rozwijać i stosować w działalności zawodowej.
Student ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej natury języka oraz złożoności i
historycznej zmienności znaczeń.
Student ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy
oraz ma świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych.
UMIEJĘTNOŚCI
ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka obcego na poziomie C2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia
językowego (Common Reference Levels)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role.
1. Podnosi znajomość języka hiszpańskiego do poziomu C2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia
językowego (Common Reference Levels).
2. Osiąga bardzo wysoki stopień poprawności językowej, operuje strukturami leksykalno-gramatycznymi o
dużym stopniu złożoności, umożliwiającymi mu poprawne formułowanie wypowiedzi o bardzo różnorodnej
tematyce.
3. Potrafi wypowiadać się z dużą naturalnością i operować językiem w skuteczny sposób w każdej sytuacji
komunikacyjnej.
4. Odróżnia i swobodnie używa odmiennych rejestrów języka. Z wyczuciem stosuje różnorodne formy w celu
jak najtrafniejszego przekazania myśli, używa zwrotów idiomatycznych lub kolokwialnych z pełną
świadomością ich powiązań kulturowych.
5. Potrafi prawidłowo odbierać i interpretować złożone teksty o różnorodnym charakterze w tym literackie,
prasowe, administracyjne, techniczne, itp.
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6. Posiada umiejętność redagowania różnorodnych tekstów o znacznym stopniu złożoności, umiejętnie
podkreślając najistotniejsze elementy, umiejetnie dobierając konektory tekstu i inne elementy zapewniające
wypowiedzi spójność; świadomie wybiera, zależnie od odbiorcy, odpowiedni rejestr tekstu.
7. Potrafi w sposób naturalny prowadzić rozmowę na tematy o znacznym stopniu złożoności, aktywnie
współpracując z rozmówcą. Odbiera i potrafi wysyłać sygnały komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Umie w
sposób naturalny odnieść się do fragmentów wypowiedzi innych rozmówców.
8. Rozumie teksty pisane i słuchane o znacznym stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych,
złożone pod względem treści lub o mało przejrzystej strukturze.
9. Potrafi wykazać się bardzo szeroką wiedzą w zakresie różnorodnych aspektów kultury krajów
hiszpańskojęzycznych.
10. Potrafi zarówno pracować w grupie jak i indywidualnie przygotować wyznaczone zadania.

4. Treści kształcenia
- zdania przydawkowe (tryb oznajmujący/subjuntivo): powtórzenie i poszerzenie;
- struktury zdań warunkowych, powtórzenie i poszerzenie;
- struktury zdań podrzędnie złożonych (powtórzenie struktur czasowych, przyczynowych, wynikowych,
przyzwalających, warunkowych);
- peryfrazy: powtórzenie i rozszerzenie;
- czasowniki o znaczeniu zależnym od użytego przyimka;
- czasowniki i zwroty zmian: powtórzenie i poszerzenie materiału.
- wypowiedź ustna: elementy struktury, elementy ironii, sarkazmu, krytyki, itp., inferencje, interpretacja
elementów parajęzykowych.
- różnice w rejestrach języka, z naciskiem na różnice między językiem mówionym a pisanym, słownictwo
związane z sytuacjami codziennymi jak i obszarami użycia specjalistycznego (język administracyjny,
techniczny), język mediów, zwroty potoczne, argot, precyzja językowa, itp.
- słowotwórstwo: prefiksy, sufiksy;
- powiedzenia, przysłowia, itp.
- neologizmy, zapożyczenia, kalki językowe, itp.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Sprawdziany z wyznaczonych partii materiału, obecność i aktywność na zajęciach, prace pisemne składane
w trakcie trwania zajęć, przygotowanie referatu.
Po semestrze zimowym - zaliczenie na ocenę.
Po semestrze letnim – wpis z oceną oraz egzamin pisemny i ustny z materiału obu semestrów. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie co najmniej 50% ogółu punktów części pisemnej.
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5

6. Metody dydaktyczne
Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, konwersatorium językowe.

7. Literatura
A. Blanco Canales, M.C. Fernández López, M.J. Torrens Álvarez. Sueña 4, Anaya ele, Madrid, 2007.
D. Gálvez, N. Gálvez, L. Quintana, Dominio, Edelsa, Madrid, 2008.
F. Castro, Uso de la gramática española, nivel avanzado, Edelsa, Madrid, 1997.
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D. Berger,N. Spicacci, Preparación al diploma de español nivel superior C2: nueva edición en color, Edelsa,
Madrid, 2010.
C. Moreno, Temas de gramática nivel superior, SGEL, Madrid, 2008.
Textos periodísticos de diversas fuentes.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia II stopnia)
Tłumaczenia pol. – hiszp. 3
8
010060

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest wyrobienie umiejętności tłumaczenia z języka hiszpańskiego na język polski tekstów
różnorodnych tekstów (literackich, popularnonaukowych, publicystycznych).

2. Wymagania wstępne
Zaawansowany poziom języka hiszpańskiego i języka polskiego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych, jest w stanie
ją rozwijać i stosować w działalności zawodowej.
Student ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy
oraz ma świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych.
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność
ochrony zasobów własności intelektualnej.
UMIEJĘTNOŚCI
Student ma podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych z j. obcego na j. polski i z j.
polskiego na j. obcy.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań.

4. Treści kształcenia
Tłumaczenie fragmentów współczesnej prozy hiszpańskiej; translatoryczne koncepcje Stanisława Barańczaka w
oparciu o tłumaczenia z języka hiszpańskiego; tłumaczenie wybranych tekstów popularnonaukowych np. z
czasopisma “Muy interesante”; tłumaczenie aktualnych tekstów publicystycznych np. z dziennika „El País”.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Przygotowanie do zajęć i praca podczas zajęć 50%; tłumaczenie pisemne w formie kolokwium 50%.

6. Metody dydaktyczne
Metoda ćwiczeniowa.

7. Literatura
S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu, Kraków 2004.
Tłumaczone na zajęciach teksty literackie w istniejącym przekładzie na język polski.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia II stopnia)
PNJA 3
2
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Zajęcia mają na celu doskonalenie czterech podstawowych kompetencji językowych na poziomie C1-C2
wg europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (Common Reference Levels).

2. Wymagania wstępne
Poziom opanowania języka angielskiego: C1.)

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych, jest w stanie
ją rozwijać i stosować w działalności zawodowej.
Student ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej natury języka oraz złożoności i
historycznej zmienności znaczeń.
Student ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy
oraz ma świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych.
UMIEJĘTNOŚCI
Student ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka obcego na poziomie C2 wg europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego (Common Reference Levels).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role.

4. Treści kształcenia









Lektura i komentarz tekstów pisanych.
Rozumienie ze słuchu i komentarz informacji.
Analiza tekstów pisanych (w tym specjalistycznych) i transkryptów wypowiedzi ustnych.
Redagowanie artykułów, recenzji i listów formalnych ze specjalnym naciskiem na strukturę wypowiedzi i
użycie konektorów tekstu.
Ćwiczenia gramatyczne uwzględniające różnorodne struktury zdań złożonych, takie jak czasowe, celowe,
przyczynowe, wynikowe, przyzwalające i warunkowe; konstrukcje modalne, użycie przedimków.
Doskonalenie wypowiedzi ustnych pod kątem poprawności gramatyczno-leksykalnej, fonetycznej,
niuansowania znaczeń (konstrukcje modalne) i użycia poprawnego rejestru.
Doskonalenie wypowiedzi publicznej (przed grupą) w formie prezentacji ustnej wybranego przez siebie
tematu.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Sprawdziany z wyznaczonych partii materiału w formie testowej, ocena za prezentację ustną, obecność i
aktywność na zajęciach, domowe prace pisemne;
 60% efektów kształcenia – ocena 3
 68% efektów kształcenia – ocena 3+
 76% efektów kształcenia – ocena 4
 84% efektów kształcenia – ocena 4+
 92% efektów kształcenia – ocena 5
Po semestrze zaliczenie na ocenę
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6. Metody dydaktyczne
Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, konwersatorium językowe. Prezentacja
ustna. Dyskusja grupowa. Praca indywidualna, w parach i w grupie

7. Literatura




wybrane teksty i ćwiczenia z podręczników na poziomie C1/C2
artykuły z internetowej prasy anglojęzycznej
materiały audio/wideo z Internetu; transkrypty nagrań (do analizy jęz.)

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia II stopnia)
Tłumaczenia ang. – pol. 2
4
010030

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

IV (studia II stopnia)
Tłumaczenia ang. – pol. 3
4
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Treści programowe obejmują poszerzanie wiedzy na temat teorii tłumaczenia oraz zastosowania jej w
ćwiczeniach praktycznych. Student samodzielnie tłumaczy oryginalne teksty angielskie na język polski zgodnie
z zasadami poprawności językowej.

2. Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych, jest w stanie
ją rozwijać i stosować w działalności zawodowej.
Student ma pogłębioną wiedzę na temat interpretacji tekstów oraz podstawową na temat interpretacji innych
wytworów kultury, rozumie i metody ich krytycznej analizy oraz stosuje je w praktyce w zakresie wybranej
specjalizacji oraz zakresu pracy magisterskiej
Student ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy
oraz ma świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych.
UMIEJĘTNOŚCI
Student Potrafi tłumaczyć ustnie i pisemnie teksty użytkowe oraz fachowe z języka polskiego na obcy i
odwrotnie.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, społecznymi, interpersonalnymi, które predysponują do
pracy w sektorze kultury, oświaty, mediów, biurach tłumaczy.

4. Treści kształcenia
-Wprowadzenie do przedmiotu: znaczenie pojęcia tłumaczenia tekstu, dobre praktyki tłumaczeniowe i etapy
realizacji tłumaczenia,
-Powtórzenie podstawowych pojęć językoznawczych użytecznych podczas omawiania tekstu
(niejednoznaczność, polisemia, denotacja, konotacja, implikatura, itp.)
-Omówienie i zastosowanie w praktyce poszczególnych technik stosowanych podczas tlumaczenia tekstu
(łączenie, dzielenie, uogólnianie, zmiana kolejności, itp.)
-Omówienie i skontrastowanie szyku w zdaniu angielskim i polskim. Ćwiczenia tłumaczeniowe w zamianie
szyku.
-Omówienie poprawnego zapisu interpunkcyjnego i ortograficznego w języku polskim; wskazanie kontrastu z
zapisem angielskim.
-Omówienie
poprawnego
tłumaczenia
angielskich
rzeczowników
w
funkcji
przydawki
i przysłówków zdaniowych na język polski..
-Omówienie i ocena trzech tłumaczeń dłuższych tekstów nieliterackich.
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5. Sposoby i kryteria oceniania
Aktywny udział w zajęciach (w trakcie których student będzie odpowiadać na pytania, dyskutować,
argumentować), odrabianie prac domowych w postaci ćwiczeń w tłumaczeniu zdań i krótkich tekstów oraz dwa
dłuższe tłumaczenia pisemne (praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej), oceniane w skali 2-5.
Ocena końcowa stanowi średnią ocen otrzymanych w trakcie semestru.

6. Metody dydaktyczne
Metody podające: informacyjne prelekcje i pogadanki z elementami kształcenia na odległość (handouty i
artykuły wprowadzające tematykę zajęć do zapoznania się dla studentów przed ćwiczeniami); wyjaśnianie nowo
poznanych terminów i zagadnień.
Metody praktyczne: zajęcia praktyczne i ćwiczenia przedmiotowe w postaci dyskusji, pracy w grupach, case
studies, burzy mózgów.

7. Literatura
Belczyk, A. (2014). Poradnik tłumacza. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Dla Szkoły.
Dybiec-Gajer, J. (2013). Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w w dydaktyce przekladu pisemnego.
Kraków: Universitas.

8. Informacje dodatkowe
Brak

104 | S t r o n a

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia II stopnia)
Media amerykańskie
2
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
This course will examine how American media has evolved over the past several decades, with a special
emphasis on how American television operates in what Amanda Lotz calls “the post-network era.” Television
remains an important tool for cultural storytelling, but has undergone profound changes as a result of
technological innovations and the growth of cable channels. While the old models of network programming are
proving increasingly untenable, new technologies –– rather than hasten television’s demise––have made it more
and more accessible. What are the implications of this? How does this affect what kind of programming we
watch? How do we rely on television to get our information?
In addition, we will examine the newspaper and publishing industries alongside newer technologies such as
Google, Facebook and Twitter to consider how the nature of information and reading continue to change in the
United States and abroad.

2. Wymagania wstępne
English at an intermediate level

3. Efekty kształcenia
A Student:
1. Understands and makes a good use of vocabulary and key terms related to American media
2. Can conduct an analysis of contemporary American media using key terms
3. Has skills allowing them to synthesize a range of different media and their effects on American
4. Can use English to demonstrate an understanding of key concepts
5. Has a specific knowledge of contemporary American media and the developments of post-network television

4. Treści kształcenia
General overview of the forms of American media: newspapers, radio, books, magazines, television, movies, and
music. Special focus contemporary television and the post-network era: Curb Your Enthusiasm, Six Feet Under,
Mad Men, Breaking Bad, House M.D., and the performance art of Miranda July.

5. Sposoby i kryteria oceniania
This course is examined by active intellectual participation in the class meetings (80 %), as well as through an
optional test at the end of the semestr (20 %). More than three unexcused absences will put you in jeopardy of a
non-passing grade.

6. Metody dydaktyczne
This course is made up of lectures organized around specific topics and discussions afterwards. All teaching is in
English.

7. Literatura
Chuck Klosterman, Sex, Drugs and Cocoa Puffs (Scribner, 2004)
Amanda Lotz, The Television will be Revolutionized (NYU P, 2007)
Jason Mittell, Genre and Television: From Cop Shows to Cartoons (Routledge, 2004)
Lynn Spigel and Jan Olsson, Eds. Television After TV: Essays on a Medium in Transition (Duke, 2004)

8. Informacje dodatkowe
Brak
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PRZEDMIOTY MODUŁU SPECJALIZACJI JĘZYKOZNAWCZEJ

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia II stopnia)
Seminarium magisterskie 3
5
010030

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

IV (studia II stopnia)
Seminarium magisterskie 4
1
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Tematyka zajęć obejmuje językoznawstwo hiszpańskie i kontrastywne, zarówno diachroniczne jak i
synchroniczne. W trakcie pierwszego roku studenci czytają literaturę specjalistyczną, wygłaszają referaty i
dyskutują. Celem jest sformułowanie tematu i przygotowanie szczegółowego planu pracy. Pierwszy semestr
drugiego roku poświęcony jest poszerzaniu wiadomości z zakresu wybranego tematu i podstaw
metodologicznych. Podczas drugiego semestru studenci piszą pracę pod kierunkiem promotora. Prace oddaje się
na końcu maja lub początku czerwca.

2. Wymagania wstępne
Zawansowana znajomość języka hiszpańskiego. Podstawowe wiadomości z językoznawstwa.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą zakres dyscypliny naukowej, odpowiadającą
wybranej specjalizacji.
Student ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy
oraz ma świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych.
Student posiada specyficzną i pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin wiedzy, odpowiadających wybranym
modułom kształcenia i zna problemy aplikacji nauk filologicznych w wybranych obszarach kultury i oświaty.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych na tematy dotyczące zagadnień szczegółowych
wybranej specjalizacji magisterskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i korzystając z
literatury przedmiotu, w języku polskim i obcym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi przekonać innych o tej konieczności

4. Treści kształcenia
Tematy prac mogą mieć charakter teoretyczny lub stosowany, np. związki między językoznawstwem a
nauczaniem hiszpańskiego jako języka obcego, zagadnienia traduktologiczne itd. Podczas zajęć zostaną
poruszone tematy z takich dziedzin: jak morfoskładnia, frazeologia, semantyka leksykalna i gramatyczna,
pragmalingwistyka międzykulturowa i terminologia.
Ponadto w trakcie seminarium zostaną także poruszone tematy zaproponowane przez studentów i związane z
problematyką podjętą w pracach magisterskich.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Ocenie będą podlegać ilość i jakość referatów, a także postępy w przygotowaniu pracy magisterskiej.

6. Metody dydaktyczne
Wykład problemowy, metoda seminaryjna, metoda referatu.
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7. Literatura
Álvarez Tejedor, A., Bueno García, A., Hurtado González, S., Mendizábal de la Cruz, N. (2008), Lengua viva.
Estudiso dedicados a César Hernández Alonso, Universidad de Valladolid, Diputación de Valladolid,
Valladolid.
Blas Arroyo, J. L. (1995), "La interjección como marcador discursivo: el caso de eh", A.L.H., XI, 81-117.
Blas Arroyo, J.L. (2005), Sociolingüística del español, Cátedra, Madrid.
García-Medall, J. (1994), La prefijación verbal. Un estudio de morfología integrada del español, Valladolid.
García-Medall, J. (1995), Casi un siglo de formación de palabras del español (1900-1994). Guía bibliográfica,
Facultad de Filología, Universitat de València.
Hummel, M., Kluge, B., Vázquez Laslop, M.E. (eds.) (2010), Formas y fórmulas de tratamiento en el mundo
hispánico, El Colegio de México / Karl-Franzens-Universität Graz, México, D.F. / Graz.
Jiménez Juliá, T., López Meirama, B., Vázquez Rosas, V., Veiga, A. (2012), Cum corde et in nova grammatica.
Estudios ofrecidos a Guillermo Rojo, Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e
Intercambio Científico, Santiago de Compostela.
Luque Durán, J. de Dios (2001), Aspectos universales y particulares del léxico de las lenguas del mundo, Serie
"Granada Lingvistica", Granada.
Luque Durán, J. de Dios, Pamies Bertrán, A. (1998), Léxico y fraseología, Método Ediciones, Granada.
Luque Nadal, L. (2010), Fundamentos teóricos de los diccionarios lingüístico-culturales. Relaciones entre
fraseología y culturología, Granada Lingvistica, Granada.
Luque Toro, L. (ed.) (2009), Léxico español actual II, “Atti”, 10, Dipartamento di Scienze del Linguaggio,
Università Ca’ Foscari Venezia.
Montero, E. (1981), El eufemismo en Galicia (Su comparación con otras áreas romances), "Verba", Anuario
Galego de Filoloxia, Anexo 17, Universidade de Santiago de Compostela.
Nowikow, W. (2003), "Acerca de las relaciones entre el aspecto y el modo accional desde una perspectiva
tipológico-comparada", Language Design, Universidad de Granada, 5 (2003), 51-66.
Nowikow, W. (2004), "Sobre el status gramatical del aspecto y sus relaciones con las propiedades temporales y
accionales", W.Nowikow, J.Sypnicki (ed.), Materiały z Międzynarodowego Kongresu Lingwistycznego
(Congreso Internacional de Lingüística) "El verbo y su entorno: gramática, léxico, texto" Poznań, 22.24.V.2003, Studia Romanica Posnaniensia, XXXI, 407- 415.
Nowikow, W., Sypnicki, J. (ed.) (2004), Materiały z Międzynarodowego Kongresu Lingwistycznego (Congreso
Internacional de Lingüística) "El verbo y su entorno: gramática, léxico, texto" Poznań, 22.-24.V.2003, Studia
Romanica Posnaniensia, XXXI.
Nowikow, W. (2005), "Sobre la relación entre las propiedades semánticas del núcleo regente, la negación y la
selección del modo en las subordinadas sustantivas", [in] J.Cuartero Otal, G.Wotjak (ed.), Algunos problemas
específicos de la descripción sintáctico-semántica, Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche
Literatur, Berlin, 309-317.
Nowikow, W. (2005), "Sobre las diferencias entre el sistema verbal del espa?ol y el del polaco: característica
temporal", Paralelo 50, n. 2, 78-83.
Nowikow, W. (2006), "Sobre los modos verbales en los idiomas espa?ol y polaco: características generales",
Paralelo 50, n. 3, 58-68.
Nowikow, W. (2007) "Sobre el empleo de los modos Indicativo y Subjuntivo en las subordinadas de sujeto y
complemento", Paralelo50, n.4, 50-61.
Pamies Bertrán, A. (ed.) (2013), De lingüística, traducción y lexico-fraseología. Homenaje a Juan Dios Luque
Durán, Editorial Comares, Granada, 2013,
Pamies Bertrán, A., de Dios Luque Durán, J. (eds.) (2000), Trabajos de lexicografía y fraseología contrastivas,
Método Ediciones y Granada Lingvistica, Granada.
Pawlik, J., Szałek, J. (eds.) (2014), Lingüística española en Polonia: líneas de investigación, Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań, 2014
Veiga, A. (1991), Condicionales, concesivas y modo verbal en español, "Verba", Anexo 34, Anuario Galego de
Filoloxia, Universidade de Santiago de Compostela.
Veiga, A. (2002), Estudios de morfosintaxis verbal española, Colección Grammaton, Editorial Tris Tram, Lugo.
Veiga, A. (2008), "Co-pretérito" e "irreal" / "Imperfecto" e "inactual", Axac, Lugo.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia II stopnia)
Wykład monograficzny 3
4
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego, a także
przedstawienie sposobów prowadzenia badań w oparciu o różne metodologie opisu językoznawczego. Podstawą
wykładu monograficznego są przede wszystkim oryginalne prace osoby prowadzącej wykład.

2. Wymagania wstępne
Posiadanie wiadomości w zakresie gramatyki (opisowej i historycznej) i leksykologii języka hiszpańskiego, a
także podstawowej wiedzy w dziedzinie językoznawstwa ogólnego.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych, jest w stanie
ją rozwijać i stosować w działalności zawodowej.
Student zna terminologię nauk filologicznych i potrafi ją stosować w wybranej przez siebie specjalizacji
magisterskiej, odpowiadającej jednej z dyscyplin: literaturoznawstwo, językoznawstwo, glottodydaktyka,
kulturoznawstwo.
Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą zakres dyscypliny naukowej, odpowiadającą
wybranej specjalizacji.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi odróżniać i opisywać różne rodzaje tekstów oraz formułować na ich temat opinie w języku
polskim oraz obcym na podstawie wiedzy naukowej. Ponadto potrafi wyrażać opinie na temat innych wytworów
kultury na podstawie własnych doświadczeń.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

4. Treści kształcenia
Podczas zajęć przedstawia się wybrane zagadnienia z językoznawstwa hiszpańskiego, które były przedmiotem
badań prowadzącego. Tematyka obejmuje:
1. użycie trybów i czasów w języku hiszpańskim Hiszpanii i Meksyku;
2. analizę kontrastywną kategorii czasu, trybu, aspektu i sposobu czynności czasownika w językach hiszpańskim
i polskim;
3. różne aspekty lingwistyki etologicznej (teoria i praktyka na przykładzie badań prowadzonych w Meksyku; np.
językowo-kulturowe sposoby przekazywania informacji);
4. socjolingwistyczne i pragmalingwistyczne aspekty użycia adresatywów ( np. tú / usted na przykładzie badań
w Meksyku);
5. wybrane zagadnienia słownictwa w Argentynie.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Oceny semestralne na podstawie obecności. Dopuszczane są dwie nieobecności. Jeżeli liczba ta nie jest
przekroczona, student otrzymuje ocenę „dobrą”. W innych przypadkach ocena ulega obniżeniu. Istnieje
możliwość podwyższenia oceny w drodze egzaminu indywidualnego. Materiał z wykładu monograficznego
wchodzi w zakres egzaminu magisterskiego.

6. Metody dydaktyczne
Wykład problemowy.

7. Literatura
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1.La alternancia de los modos Indicativo y Subjuntivo en las cláusulas subordinadas sustantivas (metodología
del análisis lingüístico), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2001.
2.Wiaczesław Nowikow, María del Pilar Álvarez García, Luz María Ramírez Hernández, Tabita Sandoval
Martínez, ”Alternancia de los modos indicativo y subjuntivo en las cláusulas completivas en el español de
Puebla: aproximación sociolingüística”, en A.Veiga, M.González Pereira, M.Souto Gómez (eds.), De lenguas y
lenguajes, Colección Lingüística 2, Ed. Toxosoutos, S.L., Noia, 2001, 141-159.
3. “Acerca de las relaciones entre el aspecto y el modo accional desde una perspectiva tipológico-comparada”,
Language Design, 5 (2003), 51-66.
4. „Sobre el status gramatical del aspecto y sus relaciones con las propiedades temporales y accionales”,
W.Nowikow, J.Sypnicki (eds.), Materiały z Międzynarodowego Kongresu Lingwistycznego (Congreso
Internacional de Lingüística) “El verbo y su entorno: gramática, léxico, texto” Poznań, 22.-24.V.2003, Studia
Romanica Posnaniensia, XXXI (2004), 407- 415.
5. “Sobre la transmisión de la información en los contactos interculturales: un estudio contrastivo entre el
español de México y el polaco”, [in] J.Murillo Medrano (ed.) Actos de habla y cortesía en distintas variedades
del español: Perspectivas teóricas y metodológicas, Actas del II Coloquio Internacional del Programa EDICE,
Universidad
de
Costa
Rica
/
Universidad
de
Estocolmo,
EDICE,
2005,
407-418,
www.edice.org/2coloquio/2coloquioEDICE.pdf
6. “Sobre las diferencias entre el sistema verbal del español y el del polaco: característica temporal”, Paralelo
50, n.2 (2005), 78-83.
7. “El enfoque etológico-lingüístico desde la perspectiva de las pragmáticas transcultural e interlingüística”, Łódź
Papers in Pragmatics, 1 (2005), 179-195.
8. “Sobre los modos verbales en los idiomas español y polaco: características generales”, Paralelo 50, 3 (2006),
58-68.
9. “Sobre el empleo de los modos Indicativo y Subjuntivo en las subordinadas de sujeto y complemento”,
Paralelo 50, 4 (2007), 50-61.
10. “Sobre el contenido funcional del Aspecto en relación con las categorías verbales del español y del polaco”,
[in] Alexandre Veiga, María Isabel González Rey (eds.), La diversité linguistique, Actes de XXXIe colloque de la
Societé International de Linguistique Fonctionnelle, Editorial Axac, Lugo, 2008, 395-399.
11. “En torno a la causación múltifactorial de la extensión del tuteo mexicano”, Acta Facultatis Philosophicae
Universitatis Prešoviensis, Jazykovedný zborník, 26 (2008), 170-182.
12. “Algunas observaciones sobre los mecanismos de la creación léxica en el español argentino actual”, [in] Luis
Luque Toro (ed.), Léxico español actual II, “Atti”, 10, Dipartamento di Scienze del Linguaggio, Università Ca’
Foscari Venezia, 2009, 219-227.
13. “Sobre los motivos del empleo de tú y usted de estudiantes universitarios en Guadalajara (Jalisco, México)
desde la perspectiva de los enfoques socio y etológico-lingüísticos”, [in] Martin Hummel, Bettina Kluge, María
Eugenia Vázquez Laslop (eds.), Formas y fórmulas de tratamiento en el mundo hispánico, El Colegio de México
/ Karl-Franzens-Universität Graz, México, D.F. / Graz, 2010, 795-807.
14. “En torno a la interferencia en la enseñanza de los pretéritos a los alumnos polacos: tiempo vs. Aspecto”, [in]
G.Luquet, W.Nowikow (éds.), La recherche en langues romanes. Théories et applications, Lodz Academie of
International Studies / Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Łódź, 2010, 289-302.
15. “De modificación morfemática a cambios de aplicación y de significado: sobre un neologismo parónimo en
el español de Argentina”, [in] Gabrielle Le Tallec-Lloret (éd.), Vues et contrevues, Collection Libero, LambertLucas, Limoges, 2010, 425-430.
16. “Sobre el valor gramatical del copretérito (imperfecto) de indicativo en construcciones con verbos télicos”,
[in] J.Górnikiewicz, H.Grzmil-Tylutki, I.Piechnik (Eds), En quête de sens. Études dédiées a Marcela
Świątkowska, “Romanica Cracoviensia”, (2010), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 363-372.
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17. “Sobre la interpretación de los resultados de una investigación etológico-lingüística del español mexicano”,
[in] Ariane Deporte, Gilbert Fabre (éds), Aspects actuels de la linguistique ibéro-romane, Éditions LambertLucas, Limoges, 2011, 365-372.

8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia II stopnia)
Zajęcia specjalizacyjne 2
2
010030

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

IV (studia II stopnia)
Zajęcia specjalizacyjne 3
2
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
(przybliżenie celów przedmiotu)
2. Wymagania wstępne
(wiedza i umiejętności, jakie musi posiadać student zapisujący się na dany przedmiot)
3. Efekty kształcenia
(określające jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje będzie posiadał student uzyskujący
punkty ECTS z danego przedmiotu wraz ze wskazaniem realizowanych w ramach
przedmiotu kierunkowych/specjalnościowych efektów kształcenia; optymalnie 5 – 15
efektów)
4. Treści kształcenia
(określone w punktach lub jednolitym tekstem – razem albo osobno dla poszczególnych
zajęć objętych przedmiotem)
5. Sposoby i kryteria oceniania
(precyzyjne i jednoznaczne, wskazujące na sposób weryfikacji i oceniania wymienionych
efektów kształcenia z uwzględnieniem wszystkich form zajęć)
6. Metody dydaktyczne
(w tym metody aktywizujące studenta)
7. Literatura
(optymalnie 2-8 pozycji)
8. Informacje dodatkowe
(związane np. z uszczegółowieniem opisu w zależności od grup studenckich, do których
przedmiot jest kierowany)
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PRZEDMIOTY MODUŁU SPECJALIZACJI LITERATUROZNAWCZEJ

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia II stopnia)
Seminarium magisterskie 3
5
010030

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

IV (studia II stopnia)
Seminarium magisterskie 4
1
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest dostarczenie studentowi narzędzi metodologicznych i merytorycznych umożliwiających
napisanie pracy magisterskiej.

2.Wymagania wstępne
Zaawansowany poziom języka hiszpańskiego, pogłębiona znajomość historii literatury hiszpańskiej i
latynoamerykańskiej.

3.Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą zakres dyscypliny naukowej, odpowiadającą
wybranej specjalizacji.
Student ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy
oraz ma świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk humanistycznych.
Student posiada specyficzną i pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin wiedzy, odpowiadających wybranym
modułom kształcenia i zna problemy aplikacji nauk filologicznych w wybranych obszarach kultury i oświaty.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych na tematy dotyczące zagadnień szczegółowych
wybranej specjalizacji magisterskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i korzystając z
literatury przedmiotu, w języku polskim i obcym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi przekonać innych o tej konieczności

4.Treści kształcenia
Zasady formalne pisania prac magisterskich (bibliografia, przypisy, cytowanie...).
Opracowywanie struktury poszczególnych prac licencjackich.
Pozostałe treści zajęć uzależnione są od tematów prac magisterskich wybranych przez studentów.

5.Sposoby i kryteria oceniania
aktywność na zajęciach, 25% (e:1, 2, 3, 4, 5); przygotowanie referatu w grupie projektu na temat wybranego
problemu z zakresu przedmiotu, 25% (e: 5, 6, 7, 8, 10); praca magisterska 50% (e: 1, 2, 3, 5, 9).

6.Metody dydaktyczne
Wykład problemowy, metoda seminaryjna, metoda referatu

7.Literatura
José Miguel Oviedo, Historia de la literatura hispanoamericana, vols. 1-4, Madrid, Alianza, 2001 ;Francisco
Rico (coord.), Historia y critica de la literatura española, tomo I-IX (con suplementos), Editorial Crítica,
Barcelona, 2001.
Dla każdego tematu opracowuje się odrębną bibliografię.
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8. Informacje dodatkowe
Brak
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia II stopnia)
Zajęcia specjalizacyjne 2
2
010030

Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

IV (studia II stopnia)
Zajęcia specjalizacyjne 3
2
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą twórczości Oliveria Girondo oraz kształtowanie
umiejętności w tym zakresie. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą badań mitokrytycznych
oraz kształtowanie umiejętności w tym zakresie.

2. Wymagania wstępne
Znajomość języka hiszpańskiego i literatury hispanoamerykańskiej na poziomie studiów licencjackich.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych, jest w stanie
ją rozwijać i stosować w działalności zawodowej.
Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z zakresu nauk filologicznych oraz
pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji magisterskiej.
Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą zakres dyscypliny naukowej, odpowiadającą
wybranej specjalizacji.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu dyscyplin filologicznych a także w ograniczonym
stopniu z zakresu innych dyscyplin humanistyki
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy

4. Treści kształcenia
Awangarda w badaniach literackich. Przeniesienie kubizmu na grunt latynoamerykański. Czasopismo
awangardy argentyńskiej „Martín Fierro”. Eksperymenty językowe. Analiza i interpretacja wybranych utworów
Oliveria Girondo.

5. Sposoby i kryteria oceniania
Aktywny udział w zajęciach 25%, kolokwium ustne 75%.

6. Metody dydaktyczne
Metoda ćwiczeniowa, studium przypadku, metoda referatu, klasyczna metoda problemowa, wykład
konwersatoryjny.

114 | S t r o n a

7. Literatura
V. M. Laos, J. C. Pirali, G. Urrutibehety, Tras las huellas de Girondo (de muertos y revivos yoes), Buenos Aires
2011.
P. M. Montilla, Parody, The Avant-Garde and the Poetics of Subversion in Oliverio Girondo, New York 2007.
J. M. Oviedo, Historia de la literatura hispanoamericana. 3. Postmodernismo, Vanguardia, Regionalismo,
Madrid 2007.
J. Schwartz, Vanguardia y Cosmopolitismo en la Década del Veinte. Oliverio Girondo y Oswald de Andrade,
Rosario 1993.
P. R. Vast, El lugar de Girondo, Buenos Aires 2001.
Wybrane utwory Oliveria Girondo.
J. Campbell, El poder del mito, tłum. C. Aira, Barcelona 1991.
J. E. Cirlot, Diccionario de símbolos, Madryt 2014.
M. Eliade, Aspectos del mito, Madryt 2000.
W. Juszczak, Poeta i mit, Wołowiec 2014.
L. Kołakowski, Obecność mitu, Wrocław 1994.
E. Kuźma, Kategoria mitu w badaniach literackich, w: Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, H.
Markiewicz, J. Sławiński (red.), Kraków 1992.
M. P. Markowski, A. Burzyńska, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2007.
E. Mieletinski, Poetyka mitu, Warszawa 1981.
Wybrane utwory hiszpańskich poetów od XVI do XX wieku.
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Semestr
Przedmiot
Punkty ECTS
Kod przedmiotu
Ilość godzin

III (studia II stopnia)
Wykład monograficzny 3
4
010030

Opis przedmiotu
1. Skrócony opis
Wykład koncentruje się na kilku kluczowych tekstach i narracjach iberoamerykańskich, szcególnie zaś na formie
noweli, od początku XX w. do współczesności. Podejmuje refleksję nad sposobami, w jakie każdy autorbada i
krytycznie analizuje za pomocą fikcji specyficzną kulturową tożsamość i polityczno-społeczne instytucje i
struktury własnego kraju.

2. Wymagania wstępne
Posiadanie tytułu zawodowego licencjata. Zaawansowany poziom języka hiszpańskiego. Dobra znajomość
historii literatury latynoamerykańskiej.

3. Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych, jest w stanie
ją rozwijać i stosować w działalności zawodowej.
Student zna terminologię nauk filologicznych i potrafi ją stosować w wybranej przez siebie specjalizacji
magisterskiej, odpowiadającej jednej z dyscyplin: literaturoznawstwo, językoznawstwo, glottodydaktyka,
kulturoznawstwo.
Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą zakres dyscypliny naukowej, odpowiadającą
wybranej specjalizacji.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi odróżniać i opisywać różne rodzaje tekstów oraz formułować na ich temat opinie w języku
polskim oraz obcym na podstawie wiedzy naukowej. Ponadto potrafi wyrażać opinie na temat innych wytworów
kultury na podstawie własnych doświadczeń.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

4. Treści kształcenia
1.Europejskie wpływy kulturowe w Ameryce Łacińskiej. Złożoność intelektualnego świata modernizmu (np A.
Nervo). 2. Narracje Meksykańskiej Rewolucji i ruchów społecznych (np M. Azuela). 3. Kryzys kultury i
wartości rodzinnych odziedziczonych po Hiszpanii (np M. L. Bombal). 4. Rozczarowanie metropolią i nowe
ruchy spoleczne (np R. Arlt, J. C. Onetti). 5. Literackie odkrycie rdzennych mieszkańców i afrykanskiego
dziedzictwa (np A. Carpentier). 6. Frormowanie się nowych ról męskich i kobiecychw spoleczeństwach
Ameryki Łacinskiej (np J. Donoso). 7. Wyzwania industrializacji i kulturowej zależności od tradycyjnych
społeczeństw (np C. Fuentes). 8. Nostalgiczne rekreacje literackie przeszłości we współczesnych nowoczesnych
i postnowoczesnych czasach (np J. E. Pacheco).

5. Sposoby i kryteria oceniania
Obecność na zajęciach. Aktywny udział studenta w zajęciach; uczestnictwo w dyskusjach; ćwiczenia, projekty
(wykonywane samodzielne i w grupach).
Kryteria oceniania:
Obszar wiedzy:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar umiejętności:
60% efektów kształcenia – ocena 3
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80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5
Obszar kompetencji:
60% efektów kształcenia – ocena 3
80% efektów kształcenia – ocena 4
95% efektów kształcenia – ocena 5

6. Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, Wykład problemowy, metoda referatu.

7. Literatura
Allott, M. Los novelistas y la novela. Barcelona: Seix Barral, 1996.
Baal, M. Teoría Narrativa. Madrid: Cátedra, 1985.
Brushwood, John S., La novela hispanoamericana del siglo XX. Una vista panorámica. México: Fondo de
Cultura Económica, 1998.
Corral, W., Juan De Castro, and Nicholas Birns (eds.), The Contemporary Spanish-American Novel. Bolaño and
After. New York: Bloomsbury, 2013.
Garrido Domínguez, A. El texto narrativo, Madrid, Síntesis, 1993.
Gullón, G. y A. (eds.) Teoría de la novela. Madrid: Taurus, 1974.
Kundera, M.. El arte de la novela. Barcelona: Tusquets, 1987.
Pabst, W. La novela corta en la teoría y en la creación literaria. Notas para la historia de su antinomia en las
literaturas románicas. Madrid: Gredos, 1972.
Pineda Botero, A. Teoría de la novela. Bogotá: Plaza Janés, 1987.
Valles Calatrava, J. R. Teoría de la narrativa. Una perspectiva sistemática. Madrid: Iberoamericana-Vervuert,
2008.
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