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Formy zajęć
Forma zajęć
Ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

30

2

-

-

Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Zapoznanie z teorią stylu naukowego oraz z teorią wybranych gatunków wypowiedzi naukowej, zaznajomienie ze środkami stylistycznymi wspomnianej odmiany funkcjonalnej
polszczyzny, nabycie umiejętności tworzenia wypowiedzi naukowych.

Wymagania wstępne
brak

Zakres tematyczny
Zajęcia obejmować będą dwa obszary tematyczne. Część godzin poświęcona zostanie na zaznajomienie z teorią stylu naukowego i z zasadami budowy własnego warsztatu
badawczego, kolejna część na opanowanie w praktyce zasad opracowania językowo-stylistycznego wypowiedzi naukowej.
W związku z pierwszym zakresem tematycznym przybliżone zostaną między innymi następujące problemy: pojęcie i koncepcje stylu, miejsce stylu naukowego wśród innych
odmian polszczyzny, cechy i wykładniki stylu naukowego, wewnętrzne zróżnicowanie stylu naukowego, społeczna świadomość gatunkowa – gatunki stylu naukowego, kultura i
etyka wypowiedzi naukowej.
Realizacji drugiego obszaru tematycznego posłużą zabiegi dążące do podniesienia sprawności redagowania tekstu naukowego z zakresu nauk humanistycznych. Szczególna
uwaga zostanie tu zwrócona na problemy edytorskie, chodzić będzie o: spójność tekstu, układ graficzny strony i całej pracy, ukształtowanie strategicznych pozycji w tekście
(tytuły, podtytuły itp.), stosowanie akapitu, redagowanie przypisów oraz bibliografii załącznikowej.

Metody kształcenia
Elementy wykładu, analiza stylistyczno-edytorska tekstu naukowego, ćwiczenia stylistyczno-edytorskie, prezentacja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
Doktorant ma zaawansowaną wiedzę w zakresie
przygotowywania i redagowania pracy doktorskiej

Symbole efektów
KJ3_W09

Metody weryfikacji
aktywność w trakcie zajęć
dyskusja
obserwacje i ocena umiejętności
praktycznych studenta
praca pisemna

Forma zajęć
Ćwiczenia

Opis efektu

Symbole efektów

Doktorant potrafi napisać i zredagować publikację naukową

Metody weryfikacji

KJ3_U07

Forma zajęć

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach
dyskusja
obserwacje i ocena umiejętności
praktycznych studenta
praca pisemna

Warunki zaliczenia
Zajęcia zakończą się zaliczeniem z oceną. Warunkiem wstępnym ukończenia przedmiotu będzie obecność. Metodą weryfikacji efektów kształcenia będzie natomiast udział w
dyskusji na podstawie przeczytanych tekstów oraz wykonanie zaplanowanych ćwiczeń (aktywność poszczególnych osób będzie odnotowywana). Na zakończenie kursu
studenci zobowiązani będą do zredagowania pracy pisemnej.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

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

30

-

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

0

-

Łącznie

30

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

-

Łącznie

1

-

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