Sylabus modułu
Nazwa przedmiotu

Language and Cognition

Kierunek

kognitywistyka

Poziom kształcenia

studia I st. stacjonarne

Jednostka prowadząca

Instytut Anglistyki

Jednostka dla której
przedmiot jest oferowany

Instytut Filozofii

Typ przedmiotu

obowiązkowy

Rok studiów

I

Semestr studiów

II

Forma zajęć i liczba godzin WY: 30
w semestrze
KW: 30
Wymagania wstępne

Nie dotyczy

Kontynuacje:

Sugerowane kursy stanowiące kontynuację tematyki:
Cognitive Linguistics

Opis przedmiotu

The main objective of the course is to introduce students to
the field of cognitive linguistics with its main tenets. The
areas that will be covered include, among others, semantics,
pragmatics, syntax, morphology. The course begins with an
introduction to general linguistics. It discusses selected
theories of language origin, contrasts human language with
other animal communication system, describes main
features of language. As the course unfolds, students
become familiar with different approaches to studying
language, selected issues related to contemporary
linguistics, the most important names and works relevant to
the field. Having introduced the historical and theoretical
background, the course zooms into the school of cognitive
linguistics proper and discusses a selection of theories such
as George Lakoff and Marks Johnson’s conceptual
metaphor and metonymy theory, Gilles Fauconnier and
Mark Turner’s mental spaces and conceptual integration
theory, Ronald Langacker’s cognitive grammar paradigm,
and others. The interdisciplinary nature of cognitive
sciences is emphasised as well as the need to expand one’s
horizons while studying the language. The links and mutual
influences between linguistics and philosophy, psychology,
biology and semiotics are also highlighted.

Efekty kształcenia

wiedza (max. 5):

metoda
weryfikacji

EK
kierunkowe

Zna podstawowe teorie dotyczące pochodzenia języka,
różnice i podobieństwa języka ludzkiego oraz systemów
komunikacji zwierząt, zna cechy dystynktywne języka.

dyskusje
podczas kw
oraz egzamin

K_W01,
K_W10,
K_W12
K_W04,
K_W18

Rozróżnia części składowe języka, różne dziedziny badań
nad językiem (fonetyka, fonologia, leksykografia,
krytyczna analiza dyskursu), nurty w językoznawstwie
(historyczne, komparatywne, generatywne, kognitywne),
podejścia do badań nad językiem (diachroniczne,
synchroniczne, deskryptywne, preskryptywne, itd.)

dyskusje
podczas kw
oraz egzamin

K_W02,
K_W06,
K_W12,
K_W17,
K_W20

Zna podstawowe teorie językoznawstwa kognitywnego
(teorię metafory i metonimii konceptualnej, integracji

dyskusje
podczas kw

K_W04
K_W03,

pojęciowej, przestrzeni mentalnych)

oraz egzamin

K_W10
K_W05

Zna najważniejsze nazwiska i prace związane z
językoznawstwem kognitywnym, przede wszystkim teorię
gramatyki Kognitywnej Ronalda Langackera, teorię
metafor George’a Lakoffa i Marka Johnsona, gramatyki
konstrukcji Adeli Goldberg

dyskusje
podczas kw
oraz egzamin

K_W10
K_W18,
K_W19
K_W03

Posługuje się podstawową terminologią z zakresu
językoznawstwa w języku angielskim

dyskusje
podczas kw
oraz egzamin

K_U01,
K_U04
K_U11,

Potrafi umiejscowić w szerszym kontekście historycznym
omawiane teorie

dyskusje
podczas kw
oraz egzamin

K_U10,
K_U02,

Potrafi wykazać podstawowe podobieństwa i różnice w
wybranych nurtach językoznawstwa XX i XXIw (głównie
językoznawstwo strukturalne, generatywne i kognitywne)

dyskusje
podczas kw
oraz egzamin

K_U03,
K_U04,
K_U10
K_U02

Prowadzi dyskusje w parach, niewielkich grupach, oraz
potrafi wypowiedzieć się na forum grupy na tematy
związane z językoznawstwem

dyskusje
podczas kw

K_U02,
K_U01,
K_U04

umiejętności:

kompetencje społeczne:
Samodzielnie poszukuje informacji dotyczących
interesującej problematyki

Zaangażowanie K_K01
w zajęcia

Selekcjonuje informacje pod kątem ich wiarygodności i
doniosłości; wykorzystuje je w dyskusji

Dyskusje
podczas kw

Współpracuje w grupie nad interdyscyplinarnymi
wyjaśnieniami języka i zdolności językowych

Ocena pracy w K_K10
czasie zajęć

Punkty ECTS

7

Ogólna forma zaliczenia

Egzamin

Język wykładowy

Angielski

Koordynator przedmiotu

Henryk Kardela

Dodatkowe informacje

K_K05,
K_K03

