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THE LANGUAGE IN HISTORICAL PERSPEKTIVE

TREŚCI MERYTORYCZNE
TREŚCI WYKŁADÓW
Historia  rozwoju  systemu  językowego  polszczyzny,  przedstawiona  z  uwzględnieniem  tła  prasłowiańskiego  i  uwarunkowań  historyczno-
kulturowych.
CEL KSZTAŁCENIA
Student(ka)  poznaje  system  języka  polskiego  w  ujęciu  historycznym  od  epoki  przedpiśmiennej  do  współczesności.  Zdaje  sobie  sprawę  z
czynników sprawczych rozwoju języka oraz wpływu historii  i  kultury danego okresu na kształt  systemu językowego. Poznaje ewolucję systemu
wokalicznego i konsonantycznego języka polskiego oraz zmiany w systemie fleksyjnym i potrafi je zanalizować i opisać.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
Student(ka)nabywa wiedzę na temat historycznych procesów językowych i  ich wpływu na dawny i  obecny kształt  polszczyzny. Poznaje system
języka  w  ujęciu  historycznym  od  epoki  przedpiśmiennej  do  współczesności.  Zna  czynniki  sprawcze  rozwoju  polszczyzny  i  uświadamia  sobie
związek pomiędzy ewolucją języka a kulturą i historią danej epoki i danego narodu.
Umiejętności
Student(ka)  analizuje  najważniejsze  zmiany  językowe,  które  zaszły  w  historii  polszczyzny.  Potrafi  opisać  z  zastosowaniem  terminologii
językoznawczej formy fonetyczne i fleksyjne z odniesieniem się do ich zmian historycznych i stanu współczesnego.
Kompetencje społeczne
Student(ka)  utrwala  poczucie  wartości  i  piękna  języka  ojczystego.  Ma  świadomość  roli  języka  w  przetrwaniu  narodu  i  polskim  dziedzictwie
kulturowym. Zdaje sobie sprawę z roli refleksji językoznawczej w filologii i humanistyce.
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

SYSTEM JĘZYKA W UJĘCIU HISTORYCZNYM
ECTS: 2 THE LANGUAGE IN HISTORICAL PERSPEKTIVE

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Konsultacje bezpośrednie i e-mailowe 2,0 godz.

- Udział w zajęciach 30,0 godz.

32,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Lektura literatury przedmiotu 10,0 godz.

- Przygotowanie do egzaminu 12,0 godz.

22,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 54,0 godz.

liczba punktów ECTS = 54,00 godz.: 27,50 godz./ECTS = 1,96 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,19 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,81 punktów ECTS.


