
Fakultety Kierunkowe 

Filologia Angielska, spec. nauczycielska (I stopień, semestr 4)  

rok akademicki 2019 2020 

 
 

 

1. dr Martin Blaszk 
 

DEVELOPING CRITICAL AWARENESS IN TEACHING  

The aim of the subject is to help students develop critical awareness in relation to teaching. To do this 

students will analyze events from personal experience and in connection with their own learning and 

teaching. They will also look at and comment upon case studies from research on critical incidents 

and pre-service teacher training. During the course, students will work with the journals they 

produced for their General Pedagogical Practices, as well as tasks and materials that will be used on 

their Didactics Practices. In addition to this, students will be given the opportunity to develop their 

own materials for the observation and teaching of lessons to be used during their teaching practices.         

 

 

ROZWÓJ KRYTYCZNY ŚWIADOMOŚCI W NAUCZANIU 

Celem przedmiotu jest wspomaganie studentów w rozwijaniu świadomości krytycznej w odniesieniu 

do nauczania. Studenci będą analizować zdarzenia z osobistego doświadczenia i te związane z 

własnym uczeniem się i nauczaniem. Będą również obserwować i komentować studia przypadków 

badań nad krytycznymi zdarzeniami i praktykantami. Podczas kursu studenci posłużą się 

opracowaniami (Teaching Practice Journal), które pisali w ramach swoich Praktyk 

Ogólnopedagogicznych, a także zadaniami i materiałami, które będą wykorzystywać w Praktyce 

Pedagogicznej. Oprócz tego studenci otrzymają możliwość opracowania własnych materiałów do 

obserwacji i nauczania lekcji, które mają zostać wykorzystane podczas dalszych praktyk. 

 

2. dr hab. Marta Koval 
 

Opowiadania amerykańskie od roku 1960 do początku XXI wieku: tendencje i postacie 

Opowiadanie amerykańskie w drugiej połowie ХХ wieku odzwierciedla najważniejsze zmiany 

krajobrazu literackiego oraz tendencje kulturowe i społeczne w USA. Na zajęciach będziemy 

omawiać główne nurty w rozwoju amerykańskiego „short story”, w tym postmodernizm i pisarstwo 

eksperymentalne, nowe odmiany realizmu, opowiadanie etniczne, eco-fiction, literaturę mniejszości 

społecznych i seksualnych, fantasy itd.          

 



3. Dr hab. Tomasz Ciszewski, prof. UG 

Elective I BA-N 2019-2020     

30 hrs / Semester 2 

ACOUSTIC ANALYSIS OF SPEECH 

 

The leading theme of the elective will be acoustic phonetics. In particular, it includes an 

introduction to the Source-and-Filter Model, vowel and consonant acoustics, a comparison of Polish 

and English allophonic systems, an intensive practice of broad and narrow transcription of speech. 

Students are expected to develop their skills in acoustic measurements (e.g. formant analysis, pitch 

and intensity analysis, spectrogram segmentation principles and sound identification) using open-

source computer software (e.g. PRAAT, Audacity). The methodological component includes 

postulating and verifying hypotheses concerning phonological processes using acoustic data. 

The elective is intended for all Students interested in speech acoustics who have rudimentary 

knowledge of articulatory phonetics, phonology and IPA transcription system.  

 

 

 

The topics will include: 

 acoustic analyses of duration 

 co-articulation 

 allophonic variation 

 accent identification 

 text-to-speech tools 

 acoustic analysis of Polish-accented English 

 


