
Plan	zajęć,	semestr	zimowy	i	letni	2020/2021
1.Zagadnienia	współczesnego	literaturoznawstwa	/	językoznawstwa	/	kulturoznawstwa
Rok	III:		40 godz. w roku (2 kursy)

W semestrze zimowym oraz letnim oferowane są 2 kursy (po 20 godz.).  Sposób zaliczenia na koniec roku: egzamin z 

jednego wybranego kursu (z dowolnego semestru), zaliczenie na ocenę z pozostałego kursu. Dokładny terminarz zajęć 

ustalają wykładowcy. 

semestr zimowy

dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda

Pogranicza 	 językowo-kulturowe:
rozumienie	i	zmiany	w	metodologii	badań

semestr zimowy, piątek 13.00-

14.30

semestr letni

dr hab. Przemysław Łozowski, prof. 

uczelni

“Stare”	i	“nowe”	de%inicje	słownikowe:
adaptacje	i	aplikacje	glottodydaktyczne

semestr letni, środa 8.00-9.30

Doktoranci mogą również wybierać kursy oferowane na studiach doktoranckich „Literaturoznawstwo i językoznawstwo 

polonistyczne (http://www.umcs.pl/pl/plan-zajec,6273.htm) i Doctoral Studies in Language and Literature 

(http://www.umcs.pl/pl/doctoral-studies-in-literature-and-linguistics,8506.htm)

2.	Przedmiot	z	dyscypliny	dodatkowej	(III	rok	-		do	wyboru:	%ilozo%ia,	socjologia,	politologia,	historia,	psychologia	lub	

ekonomia)	(15	godz.	wykładu	w	semestrze	zimowym,	zaliczenie	na	ocenę)

uprzejmie	informujemy,	iż	uczestnicy	III	roku	studiów	doktoranckich	w	terminie	od	7	do	30	października	2020	roku	będą	

mogli	pod	adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=UMCS

dokonać	zapisu	na	wybrany	przez	siebie	przedmiot	z	dyscypliny	dodatkowej:

E-E-DD	Ekonomia

F-F-DD	Filozo%ia

H-H-DD	Historia

POL-NOP-DD	Nauki	o	polityce

PS-PS-DD	Psychologia



F-S-DD	Socjologia

Terminy	i	godziny	przeprowadzenia	zajęć	będą	takie	same	jak	w	roku	ubiegłym	tj.	środa	w	godzinach	między	17.00	a	20.00	

począwszy	od	04.11.2020	r.	przez	5	tygodni

•	2020-11-04	17:00	:	20:00

•	2020-11-18	17:00	:	20:00

•	2020-11-25	17:00	:	20:00

•	2020-12-02	17:00	:	20:00

•	2020-12-09	17:00	:	20:00.

Zakładamy,	że	wykłady	z	dyscypliny	dodatkowej	dla	uczestników	III	roku	studiów	doktoranckich	realizowane	będą	w	sposób	

synchroniczny	w	formule	zdalnej	z	wykorzystaniem	Wirtualnego	Kampusu	UMCS.

3.		Seminaria	doktorskie (30 godz. w każdym semestrze) odbywają się w terminach ustalonych przez opiekunów naukowych 

/promotorów.

4.	Plan	studiów	przewiduje,	że	doktoranci	IV	roku	powinni	otworzyć	przewód	doktorski	najpóźniej	w	VII	semestrze.

5. 	Praktyki 	 zawodowe 	– 	prowadzenie  samodzielne  lub  współprowadzenie  zajęć:  rok  III  i  IV  60  h  lub  90  h  (w  przypadku

otrzymywania stypendium). 

dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS

Semestr letni, Środa, 8.00-9.30

“Stare” i “nowe” definicje słownikowe: adaptacje i aplikacje glo+odydaktyczne

Pytanie wyjściowe: jak definiować znaczenia słów w świetle polaryzacji najnowszego językoznawstwa na strukturalne i funkcjonalne? 

Założenie  („punkt  wyjścia”):  językoznawstwo  strukturalne  i  językoznawstwo  funkcjonalne  mają  rozbieżne  przesłanki  teoretyczne,  opierają  się  na

wykluczających się koncepcjach języka, stosują niekompatybilne aparaty metodologiczne, odwołują się do odmiennych danych językowych, a ich aplikacje na

gruncie glo*odydaktyki (tu: TEFL) skutkują sprzecznymi rozwiązaniami tych samych problemów (tu: ekspozycja leksykograficznej treści słów).

Tematyka wyjściowa:

- język: system czy symbol? 



- językoznawstwo: forma (struktura) czy treść (funkcja)? 

- analiza językoznawcza: preskrypcja, opis, czy wyjaśnienie? 

- dane językowe: systemowe, tekstowe, czy kulturowe (pozajęzykowe)? 

Oś/problem badawczy: definicje systemowe vis-à-vis definicje symboliczne 

Odniesienia materiałowe: słowniki TEFL (tak zwane „The Big Five”)  

dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda

semestr zimowy, piątek, 13.00-14.30

Pogranicza językowo-kulturowe: rozumienie i zmiany w metodologii badań

Przedmiot badań: rozważany jest fenomen językowy i kulturowy pogranicza rozpatrywany na różnych płaszczyznach i poziomach języka i kultury, rozumiany

nie tylko terytorialnie,  ale i  mentalnie, a także jako pogranicze między przeszłością a współczesnością. Pogranicze jest pojmowane szeroko jako strefa

zetknięcia się i współegzystowania różnych odmian i systemów nie tylko na granicy geograficznego sąsiedztwa , ale także na płaszczyźnie zjawisk językowych

i kulturowych oraz świadomości językowej i narodowej mieszkańców.

Tematyka zajęć:

    1. Rozumienie pogranicza (pogranicza terytorialne a pogranicza językowo-kulturowe)

    2. Terminologia: gwara (mieszana/przejściowa), wielojęzyczność, bilingwizm a dyglosja, interferencja, konwergencja itd.

    3. Język a obrzędowość, zwyczaje, wierzenia

    4. Obrzędy pogrzebowe na pograniczu. Gatunki mowy odtwarzane i tworzone a wybór języka  

    5. Cmentarz jako makroznak pogranicza językowo-kulturowego

    6. Tożsamość (regionalna, narodowa itd.) ludzi pogranicza

    7. Słowo a jego uwikłania gramatyczne, czyli opis fleksji

    8. Tradycyjne podejścia metodologiczne: badania w granicach państwa, badania strukturalne gwar przejściowych (i mieszanych)

    9. Leksykografia gwarowa

    10. Nowe podejścia w metodologii badań: socjolingwistyczne, etnolingwistyczne, interdyscyplinarne


