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Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  
WSTĘP DO TEORII AKWIZYCJI I KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ 

Kod modułu: 

Nazwa przedmiotu:  
WSTĘP DO TEORII AKWIZYCJI I KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 
INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY 
Nazwa kierunku: 
FILOLOGIA 
Forma studiów: 
STUDIA STACJONARNE 

Profil kształcenia: 
PRAKTYCZNY 

Specjalność: 
FILOLOGIA ANGIELSKA – 
NAUCZYCIELSKA 
JĘZYKI OBCE W BIZNESIE 

Rok / semestr:  
2/3 

Status przedmiotu /modułu: 
OBOWIĄZKOWY 

Język przedmiotu / modułu: 
ANGIELSKI/POLSKI 

Forma 
zajęć wykład ćwiczenia 

laboratoriu
m 

projekt 
seminariu

m 

inne  
(wpisać 

jakie) 
Wymiar 
zajęć 
 

30      

 

Koordynator przedmiotu / 
modułu 
 

mgr Sylwia Góralewicz 

 

Prowadzący zajęcia 
 

mgr Sylwia Góralewicz 

 

Cel przedmiotu / modułu 
 

Zapoznanie studentów z głównymi podejściami do zjawiska akwizycji 

pierwszego i drugiego języka oraz wprowadzenie podstawowych 

kategorii rządzących komunikacją językową.  

Wymagania wstępne 
 

brak 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesieni
e do 

efektów 
dla 

kierunku 

01 
Student zna podstawowe pojęcia zwiazane z akwizycją pierwszego i 
drugiego języka i rozróżnia proces akwizycji od procesu uczenia się. 

K_W05 

02 
Student posiada wiedzę na temat podstawowych różnych podejść do 

wyjaśnienia zjawiska akwizycji pierwszego i drugiego języka. 
K_W01 

03 
Student zna podstawowe kategorie składowe obecne w modelach 

komunikacji językowej oraz rozumie kluczową rolę kultury w 
konceptualizacji. 

K_W07 

04 
Student umie dostrzec i omówić różnice między akwizycja pierwszego a 

akwizycją drugiego języka. 
K_U08 



05 
Student poprawnie posługuje się kategoriami pragmatycznymi w analizie 

dyskursu. 
K_W07 
K_U04 

 

06 
Wykorzystując dostępne źródła student formułuje wypowiedzi pisemne i 

ustne odnośnie roli podstawowych kategorii procesu akwizycji oraz 
komunikacji językowej. 

K_U08 

07 
Student potrafi zdiagnozować stan swojej wiedzy odnośnie procesu 
akwizycji pierwszego i drugiego języka oraz komunikacji językowej. 

K_K01 

08 
Student jest świadomy różnicy między akwizycją a uczeniem się, co ma 

wpływ na analizowanie i twórcze kształtowanie materiału dydaktycznego. 
 

K_K05 

 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykład 
Język a poznanie, teorie umysłu; 
Teorie przyswajania języka: behawioryzm, teoria lingwistyczno-natywistyczna, 
kognitywizm, koneksjonizm; 
Problem przyswajalności: kolejność nabywania konstrukcji językowych pierwszego i drugiego 
języka; 
Kategorie pragmatyczne w wybranych modelach komunikacji językowej; 
 

 

Ćwiczenia 
Nie dotyczy. 

Laboratorium 
Nie dotyczy. 
Projekt 
Nie dotyczy. 

 

Literatura 
podstawowa 

Dąbrowska, E., / Kubiński, W., (red) (2003) Akwizycja języka w świetle 
językoznawstwa kognitywnego. Universitas, Kraków. 
Ellis, R. (2003) Second Language Acquisition. Oxford University Press 
 

Literatura 
uzupełniająca 
 

Tomasello, M. (2003) Constructing a Language. A Usage-Based Theory 
of Language Acquisition. Harvard University Press.  

 

 
Metody kształcenia 
 

Wykład problemowy 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Nr efektu 

kształcenia 
 

Egzamin pisemny 01,02,03,04,05 
Zadanie problemowe rozwiązywane zespołowo 01,05,06,07,08 
  



Forma i warunki 
zaliczenia 
 
 

Egzamin pisemny 60% 
Praca zespołowa z oceną podsumowującą 40% 

 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
 Liczba godzin   
Udział w wykładach 30 

Samodzielne studiowanie tematyki 
wykładów 

10 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i 
laboratoryjnych* 

 

Samodzielne przygotowywanie się do 
ćwiczeń* 

 

Przygotowanie projektu / eseju / itp. *  
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Udział w konsultacjach 5 

Inne  
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 
praktycznymi* 

 

- 
0 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 
bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich 

35 
(30+5) 

1,4 
 

 

 
 
 


