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Nazwa modułu kształcenia: Leksykografia
Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny
Rok studiów: 1-4
Semestr: letni
Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład konwersatoryjny, 10 godzin
Liczba punktów ECTS: 1
Prowadzący zajęcia: prof. UAM dr hab. Janusz Taborek

Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia (opis ogólny):
Wprowadzenie w obszary badań leksykograficznych i ukazanie leksykografii w powiązaniu z
pokrewnymi dyscyplinamy językoznawstwa (leksykologia, gramatyka, słowotwórstwo), pogłębienie
wiedzy o historii leksykografii z ukazaniem tendencji po roku 2000, możliwości i ograniczenia
leksykografii internetowej, wykorzystanie badań korpusowych w leksykografii. Rozwinięcie
umiejętności krytycznego podejścia do korzystania z zasobów leksykalnych oraz wykorzystania
zasobów cyftowych we własnych stduiach lingwistycznych.
2. Efekty kształcenia (tabela)
Nr efektu

W_01

W_02

W_03

U_01

Efekty kształcenia
Sposoby działań
Po zakończeniu modułu prowadzących do
i potwierdzeniu
uzyskania efektów
osiągnięcia efektów
kształcenia
doktorant:
WIEDZA
Wykazuje wiedzę ogól- Prezentacja
ną z zakresu leksykowykładowcy
grafii i dziedzin
pokrewnych, a także
wiedzę specjalistyczną z
zakresu językoznawstwa stosowanego
Wykazuje znajomość
Prezentacja
teoretycznych podstaw wykładowcy
leksykografii i
metaleksykografii
Wykazuje rozumienie
Prezentacja
interakcji w metodologii wykładowcy
i wnioskowaniu w
poszczególnych
dziedzinach nauk o
języku
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi
Prezentacja
scharakteryzować
wykładowcy
leksykografię jako
dziedzinę autonomiczna
i interdyscyplinarną ,
posiada zdolność
diagnozowania i oceny
zjawisk na podstawie
własnych analiz

Metody oceniania
uzyskanych efektów
kształcenia

Test zaliczeniowy

Test zaliczeniowy

Test zaliczeniowy

Test zaliczeniowy

U_02

K_01

Posiada umiejętność
Prezentacja
oceny złożonych prowykładowcy
blemów naukowych i
rozwiązań praktycznych, właściwych
dla leksykografii, ich
krytycznej analizy,
syntezy i oceny oraz
formułowania sądów
na ich temat;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Wykazuje zrozumienie Prezentacja
wpływu dzieł leksyko- wykładowcy, dyskusje
graficznych na społeczeństwo oraz
odpowiedzialnosć
leksykografa

Test zaliczeniowy

Test zaliczeniowy

Opcjonalne:
3. Obciążenie pracą doktoranta (punkty ECTS) 2 ???
Forma aktywności: dyskusje, testowanie słowników i baz leksykalnych
Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności: 10
Godziny zajęć (z planu studiów) z nauczycielem: 10
Praca własna doktoranta: Analiza i testowanie słowników, korpusów oraz baz leksykalnych
Suma godzin i przeliczenie na punkty
4. Kryteria oceniania: Test zaliczeniowy

