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Zakres
tematyczny zajęć:

Uwagi
dodatkowe:

Podczas zajęć przedstawione zostaną wybrane zagadnienia z zakresu gramatyki
synchronicznej i diachronicznej języków bałtyckich, których znajomość ma za zadanie
pogłębienie wiadomości i wiedzy studenta w zakresie wybranego tematu pracy
licencjackiej. W trakcie seminarium słuchacze będą mogli wybrać odpowiednią do
określonego tematu metodę badawczą oraz dokonać adekwatnego i szczegółowego wyboru
tematyki oraz tytułu pracy licencjackiej. Ponadto podczas zajęć słuchacze będą mogli
uściślić obszar swoich zainteresowań badawczych. Poznają metody weryfikacji oraz
doboru źródeł, na których będą opierać swoją pracę, Poznają wymogi formalne dotyczące
struktury pracy dyplomowej (sposoby cytowania, tworzenia spisu treści, przypisów,
bibliografii, edycji tekstu itp.). Wyjaśnione zostaną również procedury związane z
oddaniem przygotowanej pracy dyplomowej.
W trakcie seminarium student zapozna się z podstawową literaturą oraz źródłami
dotyczącymi metodologii tworzenia prac licencjackich oraz zasadami formalnymi
dotyczącymi układu pracy oraz składania przygotowanego opracowania do dalszego
procedowania (wymogi formalne, objętość pracy, zaświadczenia, liczba egzemplarzy,
przebieg egzaminu, weryfikacja w programie antyplagiatowym, itp.).
Warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie i ocena formowane są w oparciu o następujące
kryteria: uczestnictwo w zajęciach oraz rozliczanie się z postępów w przygotowywaniu
rozprawy zgodnie z przedstawionym grafikiem:
▪ początek semestru - wybór tematyki oraz metodologii
▪ w ciągu pierwszych dwóch miesięcy – przedstawienie bibliografii oraz planu pracy i
pierwszego rozdziału
▪ kwiecień/maj: przedstawienie rozdziałów dot. części teoretycznej, weryfikacji i analizy
zebranych materiałów oraz wniosków końcowych
▪ czerwiec: złożenie pracy licencjackiej i uzyskanie zaliczenia
Kryteria oceny złożonej pracy dyplomowej:
▪ poprawności merytoryczna i formalna pracy;
▪ kompletności, metoda, dobór oraz wykorzystanie dostępnych źródeł, poprawność
językowa.
Bibliografia:
Spis obowiązującej literatury oraz źródła internetowe zostaną podany słuchaczom w po
pierwszym spotkaniu, ponieważ w dużej mierze jest on zależny od wyboru tematu
badawczego przez studenta.
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Zakres
tematyczny zajęć:

Uwagi
dodatkowe:

Zagadnienia z zakresu problematyki antropologiczno-kulturowej we współczesnym
językoznawstwie oraz lingwistyki międzykulturowej (kontakty językowe, relacje
obszarowe), zwłaszcza dotyczące wspólnoty hispanofonii, szczególnie obejmujące takie
kwestie, jak: językowo-kulturowy portret nowożytnej Latynoameryki (w tym dziedzictwo
Polonii latynoamerykańskiej), problematyka policentryczności języków etnicznych, język
w dyplomacji publicznej
Zasady uczestnictwa:
seminarium dla studentów 6 semestru studiów pierwszego stopnia wszystkich specjalności
Zaliczenie na ocenę: na podstawie bieżącego przygotowania do zajęć, aktywności i
przygotowania referatów, opanowania literatury przedmiotu oraz ustalenia tematu i
zakresu pracy licencjackiej, a przede wszystkim systematycznej pracy nad
przygotowywanym zagadnieniem
Literatura podstawowa:
J. Anusiewicz i J. Bartmiński red., Język a kultura t. 1-13, Wrocław od 1991.
J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995.
J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, wyd. 2 uzup., Lublin 2007.
W. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.
J. D. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012.
A. Nagórko, „Z problemów etnolingwistyki — jak porównywać języki i kultury?”,
Poradnik Językowy 1994, z. 4.
J. Such, Wstęp do metodologii ogólnej nauk, Poznań, 1973.
T. Zgółka, Język wśród wartości, Poznań 1988.
Literatura fakultatywna:
Dodatkowe pozycje bibliograficzne stosownie do potrzeb seminarzystów, w zależności do
tematyki i języka prowadzonych prac.
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