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Contemporary issues in SLA and FL teaching   

The MA specialization course concentrates on various current issues from the field of Second 

Language acquisition (SLA) and Foreign Language (FL) teaching. Among the areas to be 

discussed are the following ones: individual learner differences in relation to FL learning 

(e.g., contemporary theories and data on age-related differences in FL learning, a new look at 

the concept of aptitude and gifted FL learners; cognitive factors, such as cognitive style; 

theories of intelligence; affective factors – the construct of FL anxiety, contemporary theories 

of motivation; personality factors, willingness to communicate), basic neurolinguistic matters; 

effectiveness of traditional and modern teaching methods, techniques, materials and teaching 

aids applied for teaching various age groups; Lingua Franca, phonetics and pronunciation 

pedagogy.  

The MA seminar course aims at preparing the students to plan and conduct an empirical 

study, which constitutes the main part of the MA thesis. Thus, the classes are devoted mainly 

to SLA research, i.e. quantitative and qualitative studies, mixed-method approach, research 

planning; designing instruments; applying software for statistical analysis of data. The topics 

of the MA theses are not imposed on the students. Instead, the students are encouraged and 

helped to find a topic that is of particular interest to them and can result in interesting theses 

with clear pedagogical implications.  

Both courses are in English.  

 

Współczesne zagadnienia z zakresu językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki 

Główną tematyką zajęć specjalizacyjnych będą współczesne teorie związane z 

językoznawstwem stosowanym, psycholingwistyką oraz glottodydaktyką. Wśród 

poruszanych zagadnień znajdą się m.in. teorie SLA (powtórzenie wiadomości uzupełnione o 

nowe teoria i podejścia), teorie motywacji (od najdawniejszych po najnowsze), wpływ różnic 

indywidualnych (kognitywnych, afektywnych, osobowościowych, wieku) na uczenie się i 

przyswajanie języka obcego, nowe spojrzenie na talent językowy (FL aptitude), podstawowe 

zagadnienia z neurolingwistyki, efektywność tradycyjnych i nowszych metod i technik, 

materiałów i pomocy dydaktycznych stosowanych do nauczania w różnych grupach 

wiekowych, nauczanie i uczenie się/przyswajanie wymowy języka obcego oraz zagadnienia 

związane z Lingua Franca.  

Celem seminarium magisterskiego będzie przygotowanie studenta do zaplanowania i 

przeprowadzenia badania empirycznego, które stanowi ważną część każdej pracy 

magisterskiej w tej dziedzinie. Zajęcia będą poświęcone głównie metodologii badawczej w 

glottodydaktyce, tj. badaniom jakościowym, ilościowym, mieszanym, planowaniu badania 

empirycznego, tworzeniu instrumentów badawczych; wykorzystywaniu programów 

komputerowych do analizy statystycznej danych. Tematy prac magisterskich nie są narzucane 

studentom. Są oni zachęcani do wybierania tematów, które uważają za warte zbadania. 

Językiem wykładowym na obu kursach jest język angielski.   

 


