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Zajęcia prowadzone przez prof. UAM dr hab. Dominikę Skrzypczak zostały wskazane przez 
wydziałowy zespół ds. oceny jakości kształcenia w arkuszu samooceny. 

.

Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa (wybrany kurs: runologia)
Poziom: II stopień, I i II rok mgr

“Forma zaliczenia: Esej na temat wybrany z listy zaproponowanych przez wykładowcę, ewentualnie zaproponowany przez studenta 
i zaakceptowany przez wykładowcę.

Tematy esejów są skorelowane z tematami poszczególnych zajęć, ale wymagają połaczenia dwóch lub więcej osobno omawianych 
zagadnień. Student przygotowuje pracę samodzielnie, w jednym z języków skandynawskich, języku angielskim lub niemieckim. Praca ma 
opierać się na literaturze akademickiej, nie popularno-naukowej i nie wyłącznie na podręcznikach. Minimalna liczba wykorzystanych 
źródeł to trzy publikacje. Praca powinna też zawierać przykłady inskrypcji runicznych samodzielnie dobrane przez studenta dla 
zilustrowania omawianego tematu. Źródłem tych informacji są bazy elektroniczne, z których należy skorzystać, by uzyskać oczekiwane 
dane. Objętość pracy to ok. 10 tys. znaków (ze spacjami). 

Praca oceniana jest jak praca dyplomowa, pod kątem:
- trafności doboru i sposobu wykorzystania źródeł
- merytorycznej poprawności
- językowej poprawności, przede wszystkim zaś zachowania stylu tekstów akademickich, w tym technik pisania pracy takich jak cytowanie, 
przypisy, bibliogra�a
- stopnia samodzielności (ile przykładów, spostrzeżeń jest autorstwa studenta, ile jest cytowane)

Tematy podane są z trzytygodniowym wyprzedzeniem (o terminie zarówno podania tematów jak i złożenia prac studenci są informowani 
na początku kursu). 

Z relacji studentów wynika, że przemiot, choć interesujący, może wydawać się ‘niepraktyczny’, jednak dzięki tej formie zaliczenia pozwala im 
przećwiczyć pisanie krótkich tekstów o charakterze akademickim, co stanowi dobre przygotowanie do pisania pracy dyplomowej, a także 
innego typu tekstów w językach skandynawskich”.

Gramatyka kontrastywna polsko-szwedzka, 
Gramatyka opisowa języka szwedzkiego: fonologia

Poziom: I stopień, III rok

“Oba kursy łączy znaczne wykorzystanie źródeł elektronicznych, np. w ramach kursu Gramatyki opisowej studenci korzystają 
z bezpłatnego programu PRAAT, w którym można uzyskać obraz nagranego dźwięku – jednym z zadań zaliczeniowych jest analiza 
nagrania szwedzkiego lektora oraz porównawcza analiza własnego nagrania tego samego tekstu, próba wskazania różnic (własnych 
błędów) i identy�kacji ich źródła.

W ramach kursu Gramatyki kontrastywnej studenci korzystają z darmowych korpusów języka polskiego i szwedzkiego, szukając danych 
koniecznych do opisania wybranego zjawiska (np. szwedzkich odpowiedników polskich spójników i, a, ale). Badanie prowadzone jest w 
grupie, jego wynikiem jest pisemny raport o objętości 10000-15000 znaków.
 

Z relacji studentów wynika, że przemiot, choć interesujący, może wydawać się ‘niepraktyczny’, jednak dzięki tej formie zaliczenia pozwala 
im przećwiczyć pisanie krótkich tekstów o charakterze akademickim, co stanowi dobre przygotowanie do pisania pracy dyplomowej, 
a także innego typu tekstów w językach skandynawskich”.

Gramatyka opisowa języka szwedzkiego – fonologia i fonetyka

“Kurs stanowi teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia nauki wymowy języka szwedzkiego. 

Materiały: kurs opiera się na wykorzystaniu programu PRAAT, w którym można uzyskać odwzorowanie przebiegu intonacji. Studenci 
porównują wykresy tekstu czytanego przez użytkownika rodzimego i własne, starając się wskazać rozbieżności i zidenty�kować ich źródło. 
Przy znacznej teoretyczności kursu ma to ogromne znaczenie praktyczne, pomaga studentom w opanowaniu wymowy języka 
szwedzkiego”.
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