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Przedmiot ma za zadanie przedstawienie i wdrożenie wiedzy,
umiejętności i kompetencji w zakresie kultury języka polskiego w
odniesieniu do różnych poziomów języka. Omawiane treści mają w
przyszłości służyć pracy filologa i tłumacza, są również przydatne przy
pisaniu dyplomowej pracy magisterskiej. Uwzględniane są także
elementy stylistyki i tekstologii.
Spełnienie wymogów określonych przy przyjęciu na studia slawistyczne
drugiego stopnia w UŁ.
W efekcie odbytego kursu student powinien:
1. znać terminologię nauk filologicznych i potrafić ją stosować w
wybranej przez siebie specjalizacji magisterskiej, odpowiadającej
jednej z dyscyplin: literaturoznawstwo, językoznawstwo,
glottodydaktyka,
zwłaszcza
w
zakresie
zagadnień
poprawnościowych i stylistycznych (01F--2A_W02);
2. mieć uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z
zakresu nauk filologicznych, zwłaszcza tę korespondującą z
zagadnieniami kultury języka i poprawności językowej oraz
pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji magisterskiej
oraz wiedzę o możliwości aplikacji wiedzy o poprawności
językowej w zakresie wybranej specjalizacji magisterskiej (01F-2A_W03);
3. mieć wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju i nowych
osiągnięciach z zakresu wybranej specjalizacji czyli filologii
słowiańskiej oraz wiedzę pogłębioną i szczegółową o badaniach
związanych z wybranym tematem pracy magisterskiej i z
zagadnieniami poprawności językowej i stosowności stylistycznej
dotyczącymi tejże (01F--2A_W08);
4. posiadać specyficzną i pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin
wiedzy, odpowiadających wybranym modułom kształcenia i znać
problemy aplikacji nauk filologicznych w wybranych obszarach
kultury i oświaty (01F-2A_W11).
1. posiadać umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku
polskim
o
charakterze
naukowym
ze
szczególnym
uwzględnieniem aspektu stylistycznego i poprawnościowego
(01F--2A_U05);
2. posiadać umiejętność przygotowania wystąpień ustnych ze
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szczególnym uwzględnieniem aspektu stylistycznego i
poprawnościowego (01F--2A_U07);
3. umieć samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje
umiejętności w zakresie poprawności językowej i stylistycznej.
Potrafi dotrzeć do literatury przedmiotu, opracować ją i
zaprezentować. Potrafi analizować prace innych autorów i
prezentować poglądy badaczy na zagadnienia poprawności
językowej (01F--2A_U11);
4. posiadać umiejętności związane z aplikacją nauk filologicznych
w życiu zawodowym (01F-2A_U14).
1. rozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafić
Kompetencje
przekonać innych o tej konieczności, zwłaszcza w odniesieniu do
społeczne:
zagadnień poprawności językowej i stosowności stylistycznej
(01F--2A_K01);
2. potrafić odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonych zadań (01F--2A_K04);
3. prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z
wykonywaniem zawodu, szczególnie w odniesieniu do
kompetencji
komunikacyjnych,
poprawnościowych,
pragmatycznych, retorycznych, stylistycznych, potrzebnych w
pracy tłumacza, redaktora, korektora, lektora, naukowca (01F-2A_K05).
1. Zagadnienia poprawności, kultury i estetyki językowej.
Treści
2. Poprawność foniczna, ortograficzna, interpunkcyjna, fleksyjna,
kształcenia:
składniowa, leksykalna.
3. Klasyfikacja błędów językowych.
4. Błąd i norma.
5. Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny,
najważniejsze
tendencje i ich ocena poprawnościowa.
6. Funkcjonowanie zapożyczeń, wszechobecność anglicyzmów i
internacjonalizmów.
7. Odmiany stylistyczne języka polskiego.
8. Styl naukowy, prawno-administracyjny lub urzędowy.
9. Zagadnienia języka Internetu.
10. Korpo-język.
11. Podstawy retoryki.
12. Wiedza o tekście oraz jej poprawnościowe i stylistyczne
implikacje.
Student jest oceniany na podstawie obecności na zajęciach (20%) i
Metody i
aktywnego w nich udziału.
kryteria
Student jest zobowiązany do prezentacji wystąpień na wybrane tematy,
oceniania:
ewentualnie w postaci prezentacji multimedialnej, krytycznej analizy
przedstawianych przykładów (20%).
Podstawą oceny jest jednak egzamin ustny z wykładanego przedmiotu
(60%).
Konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Metody
połączony z elementami dyskusji i pracy zespołowej.
dydaktyczne:
Najważniejszą metodą dydaktyczną podczas zajęć jest dyskusja nad
wybranymi zagadnieniami poprawnościowymi i poszczególnymi
kazusami. Praca w zespołach polega na przykład na mapowaniu,
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graficznej prezentacji poszczególnych zagadnień. Studenci w ramach
samodzielnej eksploracji zbierają dyskusyjne pod względem
poprawnościowym fragmenty wypowiedzi, które są następnie omawiane
w trakcie zajęć.
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