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Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Przedmiot „Wybrane aspekty fonologii języka niemieckiego“ ma na celu przekazanie studentom wiadomości o fizycznych i fizjologicznych właściwościach ludzkiego systemu
dźwiękowego języka, jak też o funkcjach dźwięków w systemie języka, o prawach i prawidłowościach na płaszczyźnie fonetyczno-fonologicznej. Ćwiczenia są przygotowane
jako naukowa rozprawa, obejmująca swą tematyką obszar od pojedynczych aspektów wymowy niemieckiej do ogólnych związków językowych. Fonetyka jest tu nieodzowną
podstawą zagadnień fonologicznych.

Wymagania wstępne
brak

Zakres tematyczny
Omówione zostaną trzy obszary fonetyki, które każdorazowo traktują o różnych aspektach dźwięków językowych: fonetyka artykulacyjna, akustyczna i percepcyjna (lub
audytywna).
Do zagadnień fonologii zalicza się:
Definicja fonemu i alofonu
Rodzaje fonologicznych opozycji
Zasady identyfikowania fonemów
Dystynktywne fonologiczne cechy według Chomsky’ego/Halle’go
Główne typy procesów fonologicznych
Na bazie ugruntowanych podstaw określone zostaną zasoby fonów i fonemów standardowego języka niemieckiego

Metody kształcenia
Wykład informacyjny z wykorzystaniem metod aktywizujących, metody problemowe - dyskusja dydaktyczna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca w grupach, metody
podające - objaśnienie i wyjaśnienie.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
Student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię i

Symbole efektów
KF1_W02

Metody weryfikacji
bieżąca kontrola na

metodologię, zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu fonetyki i fonologii języka

zajęciach

niemieckiego

dyskusja

Forma zajęć
Ćwiczenia

test końcowy
Student potrafi komunikować się w języku niemieckim z użyciem specjalistycznej
terminologii

Warunki zaliczenia

KF1_U02

dyskusja
odpowiedź ustna

Ćwiczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywny udział w zajęciach. Zaliczenie sprawdzianu wiedzy, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium i testów.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

25

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

15

25

Łącznie

50

50

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0,5

1

Łącznie

2

2

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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