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Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Variation in Modern Written Arabic and Its Sociocultural Role in
Arab Society
English
EK1: The student has general, synthetic knowledge regarding
Arabic language variation [K_W06+++] [K_U06++]
EK2: The student is able to name and characterize the basic,
distinctive features of the written and spoken versions of Arabic
[K_U08+++] [K_W08+++]
EK3: The student is aware of the socio-cultural background of
formal spoken and educated spoken Arabic.[K_K03+++]
[K_W09++]
optional
any

Semestr

Summer semester

Imię nazwisko osoby/ osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby
egzaminującej bądź
udzielającej zaliczenia, w
przypadku gdy nie jest to
osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i
dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów, gdy w module
przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS
przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS

Prof. Zeinab Taha PhD, dr hab. Przemysław Turek

Stosowane metody
dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia
modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć

Not applicable

lecture
Functional knowledge of English.
30

4
Participation in classes – 30 hrs.
Preparation for midterm exam – 30 hrs.
Project work/paper – 30 hrs.
Total: 90 hrs. (6 ECTS)
Explanatory methods: informative lecture, multimedia
presentation, description, explanation
Problem methods: case study, group discussion
20%
Participation in class discussions and presentations
30%
Mid-course exam
50%
Final project
Attendance: compulsory (medical or any other legitimate reasons
of absence are honored).
Mid-course exam.
Final project preparation.

wchodzących w zakres danego
modułu

Treści modułu kształcenia

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej
do zaliczenia danego modułu

Wymiar, zasady i forma
odbywania praktyk, w
przypadku gdy program
kształcenia przewiduje
praktyki

1. Arabic language variation
2. Variation theories
3. Arabic as a multiglossic language.
4. Written and spoken versions of Arabic.
5. Formal spoken and educated spoken Arabic.
This course investigates Arabic language variation and change
within the framework of variation theories and with respect to the
particularities of Arabic as a multiglossic language. Both written
and spoken discourse will be analyzed with special attention to
formal spoken or educated spoken Arabic. The course provides a
practical approach to dealing with Arabic language corpora and
trains students to analyze linguistic data.
1. Ostman, Jan-Ola and Verschueren, Jef (Editors, 2010) Variation
and Change, John Benjamins.
2. Chambers (et al.) (2009) The Handbook of Language Variation
and Change, Blackwell.
3. Taha, Zeinab (Ed.) (Forthcoming, 2019) Revisiting the Arabic
Levels Model, AUC Press.
Not applicable

