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1. Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Nazwa kierunku studiów: Filologia

Poziom studiów: I stopnia
Profil: Praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania studiów (liczba seme-
strów) i łączna liczba godzin: 6 semestrów, 2115 – 2190 godzin 

Liczba punktów ECTS konieczna do 
ukończenia studiów na danym pozio-
mie:

180 ECTS ścieżka angielska 
190 ECTS ścieżka dwujęzykowa dla tłumaczy 

Tytuł zawodowy nadawany absolwen-
tom: Licencjat

Dziedzina/-y nauki, do której/-ych 
przyporządkowany jest kierunek stu-
diów:

Dziedzina nauki humanistycznych

Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-
ych przyporządkowany jest kierunek 
studiów:

Językoznawstwo, literaturoznawstwo

W przypadku programu studiów dla 
kierunku przyporządkowanego do 
więcej niż jednej dyscypliny należy 
określić procentowy udział liczby 
punktów ECTS dla każdej 
z dyscyplin w łącznej liczbie punktów
ECTS, ze wskazaniem dyscypliny 
wiodącej;

1. Językoznawstwo  92 %
2. Literaturoznawstwo 8 %

Termin rozpoczęcia cyklu: X 2019

Wskazanie związku kierunku studiów
ze strategią rozwoju oraz misją PWSZ
w Krośnie:

Misja uczelni przewiduje rozwój kierunków o charakterze huma-
nistycznym, takich jak filologia. Zgodnie z celami uczelni, filolo-
gia świadomie uczestniczy w formowaniu elity intelektualnej no-
woczesnego Krosna, Podkarpacia,  Polski i Europy oraz w kształ-
towaniu pozytywnego wizerunku uczelni i Krosna jako miasta zo-
rientowanego na kształcenie młodzieży z regionu, Polski  i zagra-
nicy. Ponieważ studenci filologii rekrutują się głównie ze środo-
wisk wiejskich, kierunek również przyczynia się do ich aktywiza-
cji,  zwalczania  wykluczenia  społecznego  i  budowy  gospodarki
opartej na wiedzy. 

Informacja na temat uwzględnienia w 
programie studiów potrzeb społeczno-
gospodarczych oraz zgodności zakła-
danych efektów uczenia się z tymi po-
trzebami:

Prognozuje się, że 2019 r. będzie dla pracodawców wyzwaniem, 
jeśli chodzi o rekrutację nowych pracowników – przybędzie za-
wodów, w których ofert pracy będzie więcej niż pracowników 
chętnych i/lub spełniających wymagania.  Najwięcej ofert pracy 
pojawi się w dużych przedsiębiorstwach oraz w sektorach takich  
jak: produkcja przemysłowa, transport i logistyka oraz handel de-
taliczny i hurtowy.
Według World Bank Group, odpowiedzią na zmieniający się ry-
nek pracy jest inwestowanie w następujące obszary: integracja 
społeczna, wprowadzenie regulacji dotyczących warunków pracy,
inwestycja w kapitał ludzki i wzmocnienie praw pracowniczych, 
dostosowanie kwalifikacji do innowacji technologicznych. Wyni-
kiem takich działań jest dobre przygotowanie pracowników, któ-
rzy będą wstanie dostosować się do konkurencyjnego rynku pra-
cy, z wysokimi kompetencjami w zakresie znajomości języków 
obcych. 



1. Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólne cele kształcenia oraz możli-
wości zatrudnienia, typowe miejsca 
pracy i możliwości kontynuacji 
kształcenia przez absolwentów:

Studia na filologii zapewniają absolwentom biegłą znajomość 
wybranego języka w mowie i piśmie na poziomie C1, bądź też w 
zależności od wybranej ścieżki umiejętność porozumiewania się 
drugim językiem obcym na poziomie co najmniej B1. Filologia 
przygotowuje studentów do życia w otwartym europejskim 
społeczeństwie obywatelskim, opartym na zasadach tolerancji, 
poszanowania prawa i przywiązania do podstawowych wartości 
humanistycznych, oraz uczy szacunku dla innych 
kultur. Absolwenci nauczycielskiej ścieżki kształcenia mogą 
znaleźć zatrudnienie w szkołach podstawowych, przedszkolach i 
innych placówkach oświatowych, zaś absolwenci pozostałych 
ścieżek kształcenia są chętnie zatrudniani w różnych instytucjach 
kulturalnych, społecznych lub samorządowych, a także w firmach
utrzymujących kontakty międzynarodowe, między innymi jako 
tłumacze. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach
II stopnia w zakresie filologii bądź lingwistyki stosowanej, lub 
szeregu innych kierunków humanistycznych lub społecznych. W 
zakresie kształcenia nauczycielskiego program studiów na 
kierunku filologia jest zgodny z aktualnym rozporządzeniem 
Ministra  Nauki i Szkolnictwa  Wyższego z dnia 25 lipca 2019 
roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela.

Informacja na temat uwzględnienia w 
programie studiów wniosków z anali-
zy wyników monitoringu karier zawo-
dowych studentów i absolwentów:

Położenie nadgraniczne regionu, oraz współpraca w ramach 
Euroregionu Karpackiego w pełni uzasadniają lub wręcz 
wymuszają kształcenie na kierunku filologia. Wynika to z faktu, 
że w tym regionie funkcjonują największe przejścia graniczne: 
Korczowa – Medyka – Krościenko z Ukrainą, Barwinek ze 
Słowacją. Tutaj znajdują się składy celne, placówki odpraw 
granicznych turystów z całej Unii Europejskiej. Analizy uczelni 
wskazują, że absolwenci kierunku filologia znajdują zatrudnienie 
w różnych podmiotach gospodarczych (tłumacze, przewodnicy 
wycieczek, itp.).

Informacja na temat uwzględnienia w 
programie studiów wymagań i zale-
ceń komisji akredytacyjnych, 
w szczególności Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej:

Monitorowane na bieżąco.  Zalecenia zespołu oceniającego PKA 
wizytującej kierunek Filologia w 2012 roku, zostały 
uwzględnione w programie studiów.

Informacja na temat uwzględnienia w 
programie studiów przykładów do-
brych praktyk:

W realizacji programu studiów możemy wskazać następujące do-
bre praktyki: 
1. Zajęcia w partnerstwie „Global Understanding” w trybie wi-

deokonferencji 
2. Wykłady otwarte w cyklach „Śladami Pika Mirandoli” oraz  

„Polska i jej sąsiedzi” 
3. Zajęcia z „Visiting professors” oraz zajęcia telekonferencyj-

ne z udziałem zagranicznych wykładowców
4. Włączenie uczelni do UNAI – United Nations Academic Im-

pact
5. Sprzyjający praktykom społecznym i zawodowym „Między-

narodowy Festiwal Młodzieży” 
Informacja na temat współdziałania w
zakresie przygotowania programu stu-
diów z interesariuszami zewnętrzny-

Pracodawcy, u których studenci odbywali praktyki zawodowe, 
wypełniali ankiety, które potwierdziły zgodność zakładanych 
efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy.



1. Ogólna charakterystyka kierunku studiów
mi:
Opis kompetencji oczekiwanych od 
kandydata ubiegającego się o przyję-
cie na studia:

Znajomość języka nowożytnego języka obcego na poziomie B1, 
poświadczona wynikiem na świadectwie maturalnym, świadec-
twie ukończenia szkoły średniej lub rozmową kwalifikacyjną



2. Opis zakładanych efektów uczenia się 
Nazwa kierunku studiów: FILOLOGIA 
Określenie dyscypliny/dyscyplin naukowych, do których został przyporządkowany kierunek studiów: językoznawstwo, literaturoznawstwo
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
Profil studiów:praktyczny
Tytuł zawodowy:licencjat
Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 6 określone
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomu 6 określone
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji
na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Symbol
efektu

uczenia się
dla kierun-
ku studiów

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
filologia w kategorii:

Odniesienie do charaktery-
styk I stopnia 

Odniesienie do charakterystyk II stopnia

Efekty z części I 
Dziedzina Nauki humanistyczne

WIEDZA
absolwent zna i rozumie:

K_W01 W zaawansowanym stopniu wybrane fakty i zjawiska dotyczące literatury oraz  innego
języka z obszaru/rodziny językowej, ma świadomość kompleksowej natury języka  i 
jego złożoności, zna teorie wyjaśniające zależności między tymi faktami i zjawiskami, 
stanowiące podstawową ogólną wiedzę z zakresu językoznawstwa, wiedzy o kulturze, 
ze szczególnym uwzględnieniem literatury

P6S_W P6S_WG_1.4
P6S_WG_1.6

K_W02 Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych 
osiągnięciach w językoznawstwie, nauce o kulturze  oraz literaturoznawstwie, a także 
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii, potrafi tę wiedzę odnieść 
do kontekstu współczesnego i zastosować w praktyce zawodowej.

P6S_W P6S_WG_1.4, 
P6S_WG_1.5 

K_W03 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury, wy-
korzystuje praktycznie w działalności zawodowej zgodnie z wybranym kierunkiem 
kształcenia. 

P6S_W P6S_WG_1.5
P6S_WG_1.6 

K_W04 Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii  z dyscyplinami naukowymi 
w dziedzinie nauk humanistycznych. Rozumie podstawowe prawne, etyczne i społecz-
ne uwarunkowania zastosowań wiedzy z danego zakresu kształcenia oraz ich skutki.

P6S_W P6S_WK_ 1.4 
P6S_WK_ 1.5 

K_W05 Studentzna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej 
oraz prawa autorskiego.

P6S_W P6S_WK_1.6 

K_W06 Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we P6S_W P6S_WK_1.5



współczesnym życiu kulturalnym, związane z filologią. Wiedzę tę stosuje z wykorzy-
staniem najnowszych technologii informacyjnych i podstawową wiedzą o różnych for-
mach przedsiębiorczości. 

K_W07 Student wykorzystuje wiedzę, aby przygotować w języku obcym (bądź także w innym 
języku z obszaru/rodziny językowej objętej zakresem treści uczenia się czy w języku 
polskim) typowe prace pisemne o charakterze ogólnym odnoszące się do różnych dzie-
dzin życia i kultury.

P6S_U P6S_WG_1.4 
P6S_WG_1.5 

K_W08 Student potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakte-
rze ogólnym z języka polskiego na język wybranej ścieżki kształcenia obcy (zgodnie z 
treściami objętymi zakresem uczenia się); potrafi także dokonać poprawnego przekła-
du tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka obcy lub z języka obce-
go na język polski.

P6S_U P6S_ WG_1.4 

UMIEJĘTNOŚCI
absolwent potrafi:

K_U01 Student stosuje specjalistyczny aparat pojęciowo-terminologicznystosowanyw języko-
znawstwie, literaturoznawstwie, nauce o kulturze oraz w naukach pomocniczych i po-
krewnych w ramach filologii dzięki czemu komunikuje się z otoczeniem precyzyjnie i 
zwięźle. 

P6S_U P6S_ UW_1.4, 
P6S_ UW_1.5  

K_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne 
źródła polskie i obcojęzyczne,aby rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 
wykonywać zadania zgodne z wykonywanym zawodem.

P6S_U P6S_UW_1.5 

K_U03 Student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich anali-
zę i interpretację z zastosowaniem właściwych metod, w celu określenia ich znaczeń, 
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

P6S_U P6S_UW_1.5  
P6S_UW_1.6

K_U04 Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem po-
glądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. Potrafi brać udział w debacie i 
oceniać różne opinie i stanowiska. 

P6S_U P6S_UK_1.5 

K_U05 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną
i teoretyczną znajomością wybranego języka bądź też innego języka; posiada umiejęt-
ności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C1 dla 
wybranego języka, poziom co najmniej B1 dla innego wybranego języka

P6S_U P6S_UK_1.4 

K_U06 Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w wybra-
nym języku obcym, bądź także w innym języku w zakresie wyznaczonym przez wy-
brane treści uczenia się,a także w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem 
literatury przedmiotu.

P6S_U P6S_UK_1.4 

K_U07 Student potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania. Sprawnie orga-
nizuje pracę własną oraz zespołu.

P6S_U P6S_UO_1.5 

K_U08 Studentpotrafi współdziałać w grupie i indywidualnie. Ceni wkład innych osób, także 
osób o innych kompetencjach zawodowych w zespole interdyscyplinarnym oraz osób 
reprezentujących inne kultury. 

P6S_U P6S_UO_1.5 



K_U09 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w 
zakresie filologii i wybranego języka, rozumie potrzebę i potrafi samodzielnie rozwijać
posiadane przez siebie umiejętności i wiedzy przez całe życie

P6S_U P6S_U_1.4
P6S_U_1.5 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
absolwent jest gotów do:

K_K01 Student potrafi oceniać i selekcjonować informacje, jest krytyczny w stosunku do wła-
snej wiedzy oraz do odbieranych treści. 

P6S_K P6S_KK_1.4
P6S_KK_1.5 

K_K02 Jest odpowiedzialny za rzetelność wykonywanej pracy i jej społeczne skutki. Pragnie 
przyczynić się swą pracą do dobra środowiska społecznego.

P6S_K P6S_KO_1.4 
P6S_KO_1.5 

K_K03 Student uczestniczy w życiu kulturalnym i różnych jego form, korzystając z różnych 
mediów oraz kompetencji językowych. Inicjuje działania na rzecz interesu publiczne-
go. Jest przedsiębiorczy. 

P6S_K P6S_KO_1.4 

K_K04 Student rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej za-
sadami. Stawia wymagania etyczne w swoim środowisku zawodowym.

P6S_K P6S_KR_1.4
P6S_KR_1.5 

K_K05 Potrafi, współdziałając w grupie, także wielonarodowościowej, przyjmując w niej róż-
ne role, tworzyć dorobek i tradycje zawodu. 

P6S_K P6S_KR_1.4 

Wyjaśnienie oznaczeń:
WG – wiedza: zakres i głębi
WK – wiedza: kontekst
UW – umiejętności: wykorzystanie wiedzy
UK – umiejętności: komunikowanie się
UO – umiejętności: organizacja pracy
UU - umiejętności: uczenie się
KK – kompetencje społeczne: krytyczne podejście
KO - kompetencje społeczne: odpowiedzialność
P6S – poziom 6. stopnia

1.4 – językoznawstwo
1.5 – literaturoznawstwo 
1.6 – nauki o kulturze i religii



3. Plan studiów

Lp. Nazwa przedmiotu

Rok I Rok II  Rok III  

Suma ECTS
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6

W
ĆW

ECTS W
ĆW

ECTS W
ĆW

ECTS W
ĆW

ECTS W
ĆW

ECTS W
ĆW

ECTS
godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma godz. forma

A 165 6

1 Technologia informacyjna Z 15 P 1 15 1

2 Digital Media Z 15 P 1 15 1

3 Ochrona własności intelektualnej Z 15 A 1 15 1

4 Wychowanie fizyczne z 30 P 0 30 P 0 60 0

5 Wykłady tematyczne Z 15 1 15 1

6 Elementy kultury współcesnej z 30 A 1 30 1

7 Przedsiębiorczość z 15 Pr 1 15 1

B 60 4

1 Język przekład kultura - angielski Z 15 Wa 1 15 1

2 Język przekład kultura - niemiecki Z 15 Wa 1 15 1

3 Język przekład kultura - rosyjski  Z 15 Wa 1 15 1

4 Język przekład kultura - hiszpański Z 15 Wa 1 15 1

C 1490 116

1 Wstęp do przekładoznawstwa  E2 15 P 1 15 1

2 Z 15 P 1 15 P 1 30 2

3 Praktyczna nauka języka - język B E 4,6 150 Wa 12 150 Wa 10 90 Wa 6 90 Wa 6 60 Wa 4 60 Wa 4 600 42

4 Praktyczna nauka języka - język C E5 150 Wa 12 150 Wa 10 150 Wa 10 90 Wa 6 60 Wa 4 600 42

5 Gramatyka opisowa - język B Z 15 P 1 15 1

6 Gramatyka opisowa -  język C Z 15 P 1 15 1

7 Z 30 P 2 30 2

8 E5 30 P 2 15 P 1 45 3

9 E5 30 P 2 15 P 1 45 3

10 Z 30 S 7 30 S 9 60 16

11 Z 20 A 2 15 A 1 35 3

Egz 
po 

sem/ 
zalicz

Suma 
godzin

Moduł zajęć ogólnych

Moduł zajęć podstawowych 

Moduł zajęć kierunkowych

Gramatyka i stylistyka języka 
polskiego

Literatura staroruska/ Kultura antyczna 
z elementami łaciny i greki

Literatura ze wstępem do 
literaturoznawstwa -  język B

Literatura ze wstępem do 
literaturoznawstwa -  język C

Seminarium dyplomowe  i praca 
dyplomowa 

Praktyka komunikacji 
międzykulturowej



D Grupa przedmiotów do wyboru: 

D1 w zakresie tłumaczenie pisemne: 360 24

1 Historia języka -  język B  Z 15 wa 1 15 1

2 Historia języka -  język C  Z 15 wA 1 15 1

3 Komputer w pracy tłumacza Z 15 P 1 15 1

4 Praktyka przekładu - język B E 5 30 WA 2 45 WA 3 30 WA 2 105 7

5 Praktyka przekładu  - język C E 5 30 WA 2 45 WA 3 30 WA 2 105 7

6 Przedmiot specjalizacyjny do wyboru Z 15 P 1 30 P 2 30 P 2 30 P 2 105 7

D2 w zakresie tłumaczenie ustne 360 24

1 Z 30 P 2 30 2

2 Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym Z 15 P 1 15 1

3 E4 30 Pr 2 30 Pr 2 60 4

4 E4 30 Pr 2 30 Pr 2 60 4

5 Z 30 Pr 2 15 Pr 1 45 3

6 Z 30 Pr 2 15 Pr 1 45 3

7 Emisja głosu Z 15 P 1 15 1

8 Przedmiot specjalizacyjny do wyboru Z 30 P 2 30 P 2 30 P 2 90 6

E w zakresie praktyk 20 35

1 praktyki zawodowe 3 tygodnie 4 6 tygodni 10 4 tygodnie 6 11 tygodni 13 0 33

2 10 1 10 1 20 2

F Grupa przedmiotów z dziedziny nauk społecznych 120 8

1 E3 30 A 2 30 A 2 60 4

2 E3 30 A 2 30 A 2 60 4

Suma z modułem 1 15 405 30 0 525 32 0 430 33 15 375 36 0 290 31 0 160 31 2215 193

Ogółem 420 525 430 390 290 160 2215 193

Suma z modułem 2 15 405 30 0 525 32 0 445 34 0 345 33 0 290 31 0 190 33 2215 193

ogółem 2 420 525 445 345 290 190 2215 193

W - wykład, A - ćwiczenia audytoryjne, L - ćwiczenia laboratoryjne, P - ćwiczenia praktyczne, Pr - ćwiczenia projektowe, Wa - warsztaty, S - seminarium, Le - lektorat

Autoprezentacja i wystąpienia 
publiczne 

Warsztat tłumaczenia konsekutywnego 
- język B

Warsztat tłumaczenia konsekutywnego 
- język C

Wprowadzenie do tłumaczenia 
symultanicznego  język B

Wprowadzenie do tłumaczenia 
symultanicznego  język C

Praktyka społeczna (indywidualna, 
po uzgodnieniu z opiekunem roku)

Społeczeństwo, instytucje i tradycje 
obszaru językowego -  język B

Społeczeństwo, instytucjei tradycje  
obszaru językowego -  język C



4. Karty przedmiotów

A1. Technologia Informacyjna
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Technologia informacyjna. A1

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Information Technology

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1

Koordynator przedmio-
tu:

mgr inż. Maria Rysz

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aplikacjami biurowymi. Nauczenie
studentów swobodnego posługiwania się zestawem komputerowym oraz oprogramowaniem i meto-
dami technologii informacyjnej stosowanymi w pracy nauczyciela i działalności gospodarczej, zdo-
bycie praktycznej wiedzy przydatnej do korzystania z technologii informacyjnej w toku studiów.

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu stu-
diów:

Ćwiczenia laboratoryjne – 15 godz. (stacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zali-
czył przedmiot 

zna i rozumie/potra-
fi/jest gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów uczenia

się

DST.A1.KW_01 Student zna podsta-
wowe definicje, pro-
gramy związane z 
technologią informa-
cyjną.

Zna środowisko 
Windows, Ms Offi-

K_W06 Ćwiczenia Wykonanie zadań prak-
tycznych z wykorzysta-
niem programów Ms 
Office. Kolokwium za-
liczeniowe powiązane z
kolokwium z Worda, 
Excela 



ce, podstawowe 
możliwości wyko-
rzystania programów
użytkowych (edytor 
tekstu, arkusz kalku-
lacyjny, program do 
prezentacji multime-
dialnych, przeglądar-
ki internetowe)

DST.A1.K_U01

DST.A1.K_U02

DST.A1.K_U03

Student posiada 
umiejętność tworze-
nia i formatowania 
dokumentów, wyko-
rzystania arkuszy 
kalkulacyjnych, two-
rzenia, obsługi i ko-
rzystania z prezenta-
cji multimedialnych. 

Student potrafi wy-
szukiwać, analizo-
wać i użytkować in-
formacje, wykorzy-
stując różne źródła 
polskie i obcojęzycz-
ne w zakresie wybra-
nej specjalności.

Jest gotów do samo-
dzielnej oceny posia-
danej wiedzy i od-
bieranych treści oraz
uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązy-
waniu problemów 
poznawczych i prak-
tycznych.

K_U01

K_U02

K_U09

Ćwiczenia Ćwiczenia praktyczne, 
kolokwium zaliczenio-
we (Word, Excel), sa-
modzielne przygotowa-
nie prezentacji multi-
medialnej na zadany te-
mat (Power Point)

DST.A1.K_K01

DST.A1.K_K02

Student potrafi kry-
tycznie oceniać i se-
lekcjonować infor-
macje.

Student jest odpo-
wiedzialny za rzetel-
ność wykonywanej 
pracy. 

K_K01

K_K02

Ćwiczenia Na podstawie obserwa-
cji aktywności studen-
tów przy realizowa-
nych ćwiczeniach oraz 
obecności na nich.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)



Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

1

Stacjonarne

A. Liczba godzin kontakto-
wych z podziałem na formy
zajęć oraz liczba punktów 
ECTS uzyskanych w ra-
mach tych zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne 

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

B. Formy aktywności stu-
denta w ramach samo-
kształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na każ-
dą formę i liczbą punktów 
ECTS:

Przygotowanie ogólne
Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryj-
nych
Przygotowanie do kolokwium zaliczenio-
wego
Praca w sieci

w sumie: 
ECTS

2
5
5
3

15
0,5

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętno-
ści praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana 
z tym liczba punktów 
ECTS:

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych

Przygotowanie  do  ćwiczeń  laboratoryj-
nych

w sumie:
ECTS

15
15

30
1,0



A2. Digital Media
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Digital Media. A2

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Digital Media (Media Cyfrowe) 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: Angielski,  polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: IV 

Koordynator przedmiotu: Dr Bartosz Gołąbek 

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do praktycznego wykorzystania mediów cyfrowych w
działalności zawodowej. Przedmiot praktyczny, prowadzony w języku angielskim i polskim. 

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Warsztaty – 15  godzin (stacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu przed-
miotu

Student, który zaliczył
przedmiot 

zna i rozumie/potrafi/
jest gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów ucze-

nia się 

DST.A2.K_W01 Zna i rozumie znacze-
nie wykorzystania me-
diów cyfrowych w 
praktyce zawodowej. 

K_W02 warsztaty Projekt indywidualny 

DST.A2.K_W02 Zna podstawowe na-
rzędzia i techniki wy-
korzystywane w obrę-
bie działalności w Di-
gital Media. 

K_W06 warsztaty Projekt indywidualny

DST.A2.K_U01 Potrafi dobrać odpo-
wiednie narzędzia cy-
frowe do realizacji po-
wierzonego zadania. 

K_U02 warsztaty Projekt indywidualny

DST.A2.K_U02 Potrafi  zrealizować i K_U02 warsztaty Projekt indywidualny



zaprezentować prosty 
projekt wykorzystując
narzędzia mediów cy-
frowych.

DST.A2.K_K01 Jest gotów do świado-
mego selekcjonowania
i oceny rzetelności in-
formacji pochodzą-
cych z Digital Media. 

K_K01 warsztaty Projekt indywidualny

DST.A2.K_K02 Jest gotów do realiza-
cji zadania z wykorzy-
staniem mediów cy-
frowych w zespole, 
także międzynarodo-
wym. 

K_K05 warsztaty Obserwacja podczas 
zajęć. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów ECTS: 
(A + B)

1 Stacjonarne

A. Liczba godzin kontaktowych z 
podziałem na formy zajęć oraz 
liczba punktów ECTS uzyskanych 
w ramach tych zajęć:

Warsztaty

w sumie:
ECTS

15 

0,5

B. Formy aktywności studenta w 
ramach samokształcenia wraz z 
planowaną liczbą godzin na każdą 
formę i liczbą punktów ECTS:

Przygotowanie do zajęć (praca w 
bibliotece z tekstem lub nagraniem,
praca z komputerem, praca w sie-
ci) 
Praca na platformie e-learningowej 
Przygotowanie projektów/prezenta-
cji 
Przygotowanie do egzaminu 

w sumie:
ECTS

15

0,5

C. Liczba godzin zajęć kształtują-
cych umiejętności praktyczne w 
ramach przedmiotu oraz związana
z tym liczba punktów ECTS:

warsztaty
samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
15

30
1



A3. Ochrona własności intelektualnej
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i 
kod 
(wg planu studiów):

Ochrona własności intelektualnej. A3

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Protection of Intellectual Property

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Profil: praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: od 2019/2020

Semestr: II

Koordynator przed-
miotu:

dr Jacek Kraś

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Przyswojenie  podstawowych zagadnień  z  zakresu prawa własności  intelektualnej,  w tym przede
wszystkim prawa autorskiego. Zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi doty-
czącymi własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa autorskiego. Przybliżenie zagad-
nień związanych z odpowiedzialnością prawną związaną z naruszeniem prawa autorskiego.

Liczba godzin zajęć w ramach 
poszczególnych form zajęć we-
dług planu studiów:

stacjonarne – ćw. 15 godzin

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu przed-
miotu

Student, który zali-
czył przedmiot 

zna i rozumie/potra-
fi/jest gotów do:

Powiązanie 
z KEU

Forma zajęć dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów ucze-

nia się 

DST.A3.K_W01 
Zna  i  rozumie  pod-
stawowe  pojęcia  i
zasady  prawa  wła-
sności intelektualnej.

K_W05 ćwiczenia Sprawdzian pisem-
ny,

Odpowiedź ustna

DST.A3.K_U01 Student rozumie po-
trzebę wzbogacania i
aktualizowania po-
siadanej wiedzy. 

K_U09 ćwiczenia

Sprawdzian pisem-
ny,

Odpowiedź ustna

DST.A3.K_K01
Rozumie  koniecz-
ność  przestrzegania

Sprawdzian pisem-
ny,



etycznych  wzorów
postępowania  w  za-
wodzie.

K_K04 ćwiczenia Odpowiedź ustna

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punk-
tów ECTS: (A + B)   

1 Stacjonarne

A. Liczba godzin kontak-
towych z podziałem na 
formy zajęć oraz liczba 
punktów ECTS uzyska-
nych w ramach tych za-
jęć:

Ćwiczenia
konsultacje

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

B. Formy aktywności stu-
denta w ramach samo-
kształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na 
każdą formę i liczbą 
punktów ECTS:

przygotowanie ogólne 
praca w bibliotece 

w sumie:  

ECTS

2
6

8
0,5

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętno-
ści praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związa-
na z tym liczba punktów 
ECTS:

Ćwiczenia i konsultacje
Samodzielne  przygotowa-
nie

w sumie:  
ECTS

15
8

23
1



A4. Wychowanie fizyczne
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Wychowanie fizyczne. A4

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Physical Education

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: Studia I stopnia

Profil: Praktyczny

Forma studiów: Studia stacjonarne

Punkty ECTS: 0

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1, 2

Koordynator przedmiotu: mgr Grzegorz Sobolewski

  Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Podniesienie lub utrzymanie możliwie wysokiego poziomu wydolności fizycznej, sprawności moto-
rycznej, koordynacji ruchowej. Przygotowanie studenta do czynnego uczestnictwa w kulturze fi-
zycznej poprzez popularyzowanie i trwałe zainteresowanie aktywnymi sposobami wykorzystania 
czasu wolnego. Ukształtowanie pożądanych postaw osobowościowych niezbędnych do prowadzenia
zdrowego stylu życia.

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Sem.1- ćw. 30 godz.

Sem.2- ćw. 30 godz.

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu przed-
miotu- 

Student, który zali-
czył przedmiot 

zna i rozumie/potra-
fi/jest gotów do:

Efekt kie-
runkowy

Forma zajęć dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów ucze-

nia się 

DST.A4.K_W01 zna zasady bezpiecz-
nego korzystania z 
obiektów sporto-
wych i sprzętu spor-
towego

ćwiczenia Frekwencja i aktyw-
ność na zajęciach

DST.A4.K__W02 zna zasady przygoto-
wania organizmu do 
wysiłku fizycznego

DST.A4.K_W03 zna znaczenie higie-
ny osobistej po zaję-
ciach sportowych



DST.A4.K_U01 posiada umiejętność 
kształtowani postaw 
sprzyjających aktyw-
ności fizycznej na 
całe życie

DST.A4.K_K01 dostrzega potrzebę 
ciągłej aktywności 
ruchowej przez całe 
życie

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

0 Stacjonarne

A. Liczba godzin kontakto-
wych z podziałem na formy 
zajęć oraz liczba punktów 
ECTS uzyskanych w ramach 
tych zajęć:

30 + 30

w sumie:
ECTS

60

60
0

B. Formy aktywności studen-
ta w ramach samokształcenia
wraz z planowaną liczbą go-
dzin na każdą formę i liczbą 
punktów ECTS:

0

w sumie:
ECTS

0

0
0

C. Liczba godzin zajęć kształ-
tujących umiejętności prak-
tyczne w ramach przedmiotu 
oraz związana z tym liczba 
punktów ECTS:

0

w sumie:
ECTS

60

60
0



A5. Wykłady tematyczne
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Wykłady tematyczne. A5

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Thematic Lectures

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Profil: praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarna

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: Polski

Rok akademicki: od 2019/2020

Semestr: 1

Koordynator przedmio-
tu:

Dr Piotr Łopatkiewicz

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą w zakresie: dziejów architektu-
ry Polski i regionu, historii najnowszej, wybranych aspektów współczesnej literatury, lub cywiliza-
cyjnych zagrożeń i szans dla środowiska. Wypracowanie umiejętności rozumienia i interpretacji wy-
branych zjawisk w zakresie dziedzictwa architektonicznego,  najnowszej historii i literatury polskiej,
lub zagrożeń cywilizacyjnych dla środowiska. Wpojenie właściwych postaw względem dziedzictwa
kulturowego człowieka lub środowiska przyrodniczego.

Liczba godzin zajęć w ramach 
poszczególnych form zajęć we-
dług planu studiów:

- wykład: 15 h (studia stacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył
przedmiot 

zna i rozumie/potrafi/jest go-
tów do:

Powiąza-
nie z KEU

Forma zajęć
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów ucze-

nia się 

DST.A5.K_W0
6

student zna i rozumie w pod-
stawowym  stopniu  wybrane
DSTkty i zjawiska związane
z historią architektury Polski
i regionu, procesy zachodzą-
ce w obrębie historii najnow-
szej,  procesy  zachodzące  w
obrębie  literatury  najnow-
szej,  lub  cywilizacyjne  za-
grożenia dla środowiska

K_W06

Wykład
Ocena z kolokwium
pisemnego ograni-
czonego czasowo

DST.A5.K_U0
student  potrafi  samodzielnie
planować i organizować wła-

Ocena z kolokwium



9 sne  uczenie  się  przez  całe
życie i w zakresie tym wła-
ściwie  interpretować:  zjawi-
ska  w  zakresie  dziedzictwa
architektonicznego  człowie-
ka,  zjawiska zachodzące  we
współczesnej  historii  Polski,
zjawiska  zachodzące  w lite-
raturze  najnowszej,  lub  zja-
wiska  zachodzące  w  środo-
wisku  przyrodniczym  oraz
identyfikować  zagrożenia
związane  z  dziedzictwem
kulturalnym i środowiskiem.

K_U09 Wykład pisemnego ograni-
czonego czasowo

DST.A5.K_K0
3

student  jest  gotów do świa-
domej  odpowiedzialności za
zachowane dziedzictwo kul-
turowe i przyrodnicze regio-
nu, kraju oraz Europy, rozu-
mie  ponadto  potrzebę  prze-
kazywania społeczeństwu in-
formacji i opinii dotyczących
szeroko rozumianej  humani-
styki, kultury oraz osiągnięć
techniki inżynierskiej

K_K03 Wykład
Ocena zaangażowa-

nia w dyskusjach

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

1 Stacjonarne

A. Liczba godzin kontakto-
wych z podziałem na formy za-
jęć oraz liczba punktów ECTS 
uzyskanych w ramach tych za-
jęć:

Wykład

w sumie:
ECTS

15

15
0,7 pkt.

B. Formy aktywności studenta 
w ramach samokształcenia 
wraz z planowaną liczbą go-
dzin na każdą formę i liczbą 
punktów ECTS:

Przygotowanie do kolo-
kwium zaliczeniowego
w sumie:  

ECTS

10
10
0,3

C. Liczba godzin zajęć kształ-
tujących umiejętności prak-
tyczne w ramach przedmiotu 
oraz związana z tym liczba 
punktów ECTS:



A6. Elementy kultury współczesnej
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Elementy kultury współczesnej. A6

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Introduction to Modern Culture

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: Studia I stopnia 

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: Polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: II

Koordynator przedmiotu: Dr Joanna Kułakowska-Lis

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Treści uczenia się koncentrują się wokół kluczowych dla kultury XXI wieku pojęć określających
tożsamość człowieka ponowoczesnego. Stanowią tym samym wprowadzenie do złożonego systemu
kultury uwikłanej w zależności ekonomiczne, globalną politykę, media i tradycyjne zagadnienia so-
cjologii i humanistyki. Celem przedmiotu jest przygotowanie słuchaczy do świadomego i czynnego
udziału w kulturze; kształtowanie pożądanych społecznie postaw i zachowań cechujących przyszłe
elity zawodowe i intelektualne, rozbudzenie wrażliwości etycznej i estetycznej; rozwinięcie pożąda-
nych w życiu zawodowym sprawności komunikacyjnych, aktywizacja w zakresie uczestnictwa w
kulturze współczesnej.

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form
zajęć według planu stu-
diów:

30 godzin ćwiczeń (stacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zali-
czył przedmiot 

zna i rozumie/potra-
fi/jest gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

DST.A6.K_W01 ma podstawową 
wiedzę z zakresu 
kultury współcze-
snej polskiej i obcej,
umie rozpoznać jej 
przejawy, nurty i 
najbardziej charakte-

K_W01 Test końcowy



rystyczne cechy, 
zwraca uwagę na 
nowe formy kultury 
audiowizualnej i 
przejawy zachowań 
społecznych

DST.A6.K_W02 ma podstawową 
wiedzę na temat kul-
tury języka polskie-
go, rozumie znacze-
nie zachowania do-
brych wzorów języ-
kowych ze względu 
na potrzeby języko-
wego procesu komu-
nikacji w dyskursie 
publicznym, zawo-
dowym i emocjonal-
nym

K_W02 informacja zwrotna w 
czasie zajęć

DST.A6.K_W03 ma wiedzę na temat 
oczekiwanych w ży-
ciu zawodowym 
kompetencji spo-
łecznych i kultu-
rowo-komunikacyj-
nych, zna i rozumie 
reguły etykiety, ro-
zumie mechanizmy 
kontaktów

K_W04 informacja zwrotna w 
czasie zajęć

DST.A6.K_W04 student ma wiedzę 
na temat pożądanych
społecznie i utrwalo-
nych w polskiej kul-
turze wzorców za-
chowań obowiązują-
cych w różnych oko-
licznościach oficjal-
nych, zawodowych i
towarzyskich; szcze-
gólnie w aspekcie 
komunikacyjnym

K_W04 informacja zwrotna w 
czasie zajęć

DST.A6.K_U01 potrafi wykorzysty-
wać zdobytą wiedzę 
z zakresu form ko-
munikacji i kultury 
języka w życiu co-
dziennym i w przy-
szłej pracy zawodo-
wej i aktywności 
społecznej.

K_U02 informacja zwrotna w 
czasie zajęć



DST.A6.K_U02 potrafi analizować i 
oceniać przejawy 
współczesnej kultu-
ry, rozpoznawać 
strategie komunika-
cyjne

K_U03 Praca interpretacyjna

DST.A6.K_U03 słuchacz potrafi za-
chować się stosow-
nie do obowiązują-
cych w polskim oby-
czaju towarzyskim i 
zawodowym reguł; 
umie wykorzystać 
posiadaną kompe-
tencję kulturowo-
komunikacyjne w 
różnych okoliczno-
ściach życia stu-
denckiego, w kon-
taktach służbowych, 
ogólnych i prywat-
nych.

K_U06 informacja zwrotna w 
czasie zajęć

DST.A6.K_K01 student wykazuje 
gotowość szerzenia 
wzorów dobrego za-
chowania (kultury 
osobistej) i języko-
wej poprawności 
(kultury języka) stu-
dent wykazuje tro-
skę o zachowanie 
dziedzictwa narodo-
wego i odpowiedni 
poziom kultury oso-
bistej w środowisku 
własnym i zewnętrz-
nym.

K_K02 informacja zwrotna w 
czasie zajęć

DST.A6.K_K02 student stara się 
uczestniczyć w ży-
ciu kulturalnym, ko-
rzystając z różnych 
mediów i form

K_K03 Dowód uczestnictwa w 
wydarzeniu kulturalnym

DST.A6.K_K03 rozumie rolę estetyki
komunikatu werbal-
nego oraz kulturo-
wych standardów 
grzeczności w utrzy-
maniu relacji spo-
łecznych

K_K04 informacja zwrotna w 
czasie zajęć



DST.A6.K_ K04 troszczy się o odpo-
wiedni poziom sto-
sunków międzyludz-
kich w miejscu pra-
cy, potrafi porozu-
miewać się i współ-
pracować w grupie

K_K05 informacja zwrotna w 
czasie zajęć

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów ECTS: (A + B)    1 Stacjonarne

A. Liczba godzin kontaktowych z podziałem na for-
my zajęć oraz liczba punktów ECTS uzyskanych w 
ramach tych zajęć:

30

w sumie:
ECTS

30

1

B. Formy aktywności studenta w ramach samo-
kształcenia wraz z planowaną liczbą godzin na każ-
dą formę i liczbą punktów ECTS:

Lektura
interpretacja tekstu
kultury
udział w wydarze-
niu kulturalnym

w sumie:
ECTS

C. Liczba godzin zajęć kształtujących umiejętności 
praktyczne w ramach przedmiotu oraz związana z 
tym liczba punktów ECTS: w sumie:

ECTS

5

0,16



A7. Przedsiębiorczość
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Przedsiębiorczość. A7

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Enterpreneurship

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: język polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: VI

Koordynator przedmio-
tu:

dr inż. Małgorzata Górka

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Istota przedsiębiorczości i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Mechanizmy i zasady gospodarki ryn-
kowej. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej. 

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

ćw. projektowe - 15 godz. (stacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu przed-
miotu

Student, który zali-
czył przedmiot 

zna i rozumie/potrafi/
jest gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów ucze-

nia się 

DST.A7.K_W01 definiuje podstawowe
pojęcia z zakresu 
przedsiębiorczości i 
jej rodzajów

K_W06 ćw. kolokwium

DST.A7.K_W02 zna podstawowe re-
gulacje i formy orga-
nizacyjno-prawne do-
tyczące zakładania i 
prowadzenia działal-
ności gospodarczej 

K_W06 ćw. kolokwium

DST.A7.K_U01 posiada  umiejętność
wyszukiwania  infor-
macji dotyczących za-

K_U02 ćw. wykonanie zadania



kładania  firmy,  szans
i ryzyka związanego z
jej prowadzeniem

DST.A7.K_U02 potrafi  wykonać
uproszczony  biznes
plan przedsiębiorstwa

K_U02 ćw. wykonanie zadania

DST.A7.K_K03 potrafi myśleć i dzia-
łać  w  sposób  przed-
siębiorczy

K_K03 ćw.. zaangażowanie w pra-
cę

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

1 Stacjonarne

A. Liczba godzin kontakto-
wych z podziałem na formy 
zajęć oraz liczba punktów 
ECTS uzyskanych w ramach
tych zajęć:

ćwiczenia

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

B. Formy aktywności stu-
denta w ramach samokształ-
cenia wraz z planowaną licz-
bą godzin na każdą formę i 
liczbą punktów ECTS:

przygotowanie projek-
tu 
przygotowanie do kolo-
kwium

w sumie:
ECTS

15
5

20
0,5

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętności 
praktyczne w ramach przed-
miotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS:

Ćwiczenia
samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
20
35
1



B1.4. Język przekład kultura (angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Język przekład kultura (angielski, hiszpański, niemiecki, rosyj-
ski). B.1-4

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Language, Translation, Culture (English, Spanish, German, Russian)

Kierunek studiów: Filologia 
Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: Praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Punkty ECTS: 4 (po 1 punkt na każdy język)

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: I 

Koordynator przedmiotu: dr Bartosz Gołąbek 

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kultura i cywilizacja obszaru językowego, elementy historii z uwzględnieniem historii języka, za-
sięg obszaru językowego, relacje kultury polskiej z kulturą obszaru językowego, Problematyki prze-
kładu na język polski

Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych 
form zajęć według planu 
studiów:

Warsztaty – 15 godzin dla każdej ścieżki językowo-kulturowej (ra-
zem 60 godzin kursu Język. Przekład. Kultura – studia stacjonarne,
36 godzin  studia niestacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył
przedmiot 

zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów uczenia

się 

DST.B1-
4.K_W01

Student ma podstawową 
wiedzę dotyczącą elementów 
związanych z obszarami 
języka angielskiego, 
hiszpańskiego, niemieckiego 
i rosyjskiego w zakresie: 
dzieje cywilizacji, zarys 
historii języka,
geografia językowa i 
współczesny stan  języka,  
interakcja kultury języka  z 
Polską, język w przekładzie 
na polszczyznę. 

K_W01 warsztaty Projekt indywidualny 



DST.B1-
4.K_W02

Student ma podstawową wie-
dzę w zakresie nauk pomoc-
niczych filologii i interdyscy-
plinarnym charakterze  kie-
runku. 

K_W02 warsztaty Projekt indywidualny

DST.B1-
4.K_W03

Student potrafi przygotować 
typową pracę i towarzyszące 
jej wystąpienie odnoszące się
do tematyki przedmiotu. 

K_W07 warsztaty Projekt indywidualny

DST.B1-
4.K_U01

Student potrafi wyszukiwać, 
analizować i użytkować 
informacje, wykorzystując 
różne źródła polskie i 
obcojęzyczne w zakresie 
tematyki przedmiotu.

K_U02 warsztaty Projekt indywidualny

DST.B1-
4.K_U02

Student potrafi 
porozumiewać się i 
dyskutować na temat 
zagadnień studiowanych w 
ramach przedmiotu Język. 
Przekład. Kultura 

K_U04 warsztaty Projekt indywidualny

DST.B1-
4.K_U03

Student potrafi samodzielnie 
zdobywać wiedzę i rozwijać 
umiejętności badawcze w 
zakresie studiowanego 
przedmiotu. 

K_U09 warsztaty Projekt indywidualny

DST.B1-
4.K_K01

Student uczestniczy w życiu 
kulturalnym w obrębie 
różnych jego form,  
korzystając z różnych 
mediów oraz kompetencji 
językowych.

K_K03 warsztaty Obserwacja podczas 
zajęć. 

DST.B1-
4.K_K02

Student potrafi 
selekcjonować informacje. 

K_K01 warsztaty Projekt indywidualny

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba 
punktów ECTS: (A 
+ B)

4 
Stacjonarne Niestacjonarne

A. Liczba godzin 
kontaktowych z 
podziałem na formy
zajęć oraz liczba 
punktów ECTS 
uzyskanych w 
ramach tych zajęć:

Warsztaty

w sumie:
ECTS

60 

60
2,5

B. Formy 
aktywności 
studentaw ramach 
samokształcenia 

Przygotowanie do zajęć (praca
w bibliotece z tekstem lub na-
graniem, praca z komputerem,
praca w sieci) 
Przygotowanie projektów/pre-

30

10



wraz z planowaną 
liczbą godzin na 
każdą formę i liczbą
punktów ECTS:

zentacji 

w sumie:
ECTS

40
1,5 

C. Liczba godzin 
zajęć kształtujących
umiejętności 
praktyczne w 
ramach przedmiotu
oraz związana z 
tym liczba punktów
ECTS:

Warsztaty
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

60 
40

100
4



C1. Wstęp do przekładoznawstwa
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Wstęp do przekładoznawstwa. C1

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Introduction to Translation Studies 

Kierunek studiów: Filologia
Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne 

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: II

Koordynator przedmiotu: mgr Anna Wyrwa

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kurs przybliża podstawowe zagadnienia z dziedziny przekładu, głównie pisemnego, takie jak jed-
nostka  tłumaczenia,  ekwiwalencja,  nieprzekładalność,  strategie  tłumaczeniowe,  czy  tłumaczenie
funkcjonalne. Wykłady mają ułatwić studentom zorientowanie się we współczesnych tendencjach
przekładoznawczych, pomóc w usystematyzowaniu ważnych pojęć z tej dziedziny oraz zachęcić do
dalszej lektury.

Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych 
form zajęć według planu 
studiów:

15 godzin - ćwiczenia praktyczne

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył
przedmiot 

zna i rozumie/potrafi/jest gotów
do:

Powiązan
ie z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów

uczenia się 

DST.C1.
K_W01

Student ma uporządkowaną 
podstawową wiedzę ze 
współczesnych teorii przekładu 
orazzna podstawową 
terminologię z zakresu 
przekładoznawstwa. 

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

zaliczenie ustne

DST.C1.

K_W02

Student ma podstawową wiedzę 
o metodyce wykonywania tłu-
maczeń, normach, procedurach i
praktykach opisywanych i syste-
matyzowanych przez teorię. 

K_W02

K_W04

Ćwiczenia 
praktyczne

zaliczenie ustne



DST.C1.

K_U01

Student potrafi merytorycznie 
dyskutować i formułować wnio-
ski, używając fachowej termino-
logii i powołując się na poglądy 
innych autorów, w zakresie pod-
stawowych zagadnień z teorii 
tłumaczenia

K_U04 Ćwiczenia 
praktyczne

aktywność na zaję-
ciach, dyskusja, zali-
czenie ustne

DST.C1.

K_U02

Student potrafi określić 
priorytety służące realizacji 
określonego zadania 
tłumaczeniowego, 
uwzględniając oczekiwania 
zleceniodawcy, potrzeby 
odbiorców docelowych oraz 
normy tłumaczeniowe 

K_U07 Ćwiczenia 
praktyczne

aktywność na 
zajęciach,

dyskusja,

zaliczenie ustne 

DST.C1.

K_K01

Student identyfikuje i stara się 
rozstrzygnąć dylematy związane
z wykonywaniem zawodu 
tłumacza 

K_K04 Ćwiczenia 
praktyczne

aktywność na zaję-
ciach, dyskusja, zali-
czenie ustne

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba 
punktów ECTS: (A 
+ B)

1 Stacjonarne Niestacjonarne

A. Liczba godzin 
kontaktowych z 
podziałem na formy 
zajęć oraz liczba 
punktów ECTS 
uzyskanych w 
ramach tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

15

15
0,7

B. Formy 
aktywności studenta 
w ramach 
samokształcenia 
wraz z planowaną 
liczbą godzin na 
każdą formę i liczbą 
punktów ECTS:

Przygotowanie do zajęć 
(praca w bibliotece)
Przygotowanie do zaliczenia 

w sumie:
ECTS

5

5

10
0,3

C. Liczba godzin 
zajęć kształtujących 
umiejętności 
praktyczne w 
ramach przedmiotu 
oraz związana z tym 
liczba punktów 
ECTS:

ćwiczenia praktyczne 
samokształcenie 

w sumie:
ECTS

15
10

25
1



C2. Gramatyka i stylistyka języka polskiego
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Gramatyka i stylistyka języka polskiego. C2

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Grammar and Stylistics of Polish 

Kierunek studiów: Filologia
Poziom studiów: I stopnia
Profil: praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Punkty ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Rok akademicki: 2019/2020
Semestr: II-III
Koordynator przedmiotu: dr Leokadia Styrcz-Przebinda 

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Komunikowanie się w obrębie różnych typów dyskursu, kompetencja w zakresie rozpoznawania 
błędów stylistycznych, a także nieadekwatności użytych rejestrów lub ich mieszania. Zajęcia zawie-
rają także treści rozszerzające  zasób leksykalny studentów w zakresie frazeologii oraz synonimii ję-
zykowej dla zindywidualizowania wypowiedzi. Treści kształtujące odpowiedzialności za użyte sło-
wo (etyka językowa), przestrzegania reguł językowej etykiety oraz budzenie wrażliwości w sferze 
odbioru języka artystycznego (funkcja estetyczna). 
Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych form
zajęć według planu studiów:

30 godzin–ćwiczenia praktyczne

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu 
przedmiotu

Student, który zaliczył 
przedmiot 
zna i 
rozumie/potrafi/jest 
gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć 
dydaktycznyc
h

Sposób weryfikacji i 
oceny efektów uczenia
się 

DST.C2.K_W01 Zna przyczyny zróżni-
cowania odmian języka 
polskiego i przydatność 
poszczególnych stylów 
funkcjonalnych.  

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca ocena w 
czasie zajęć
Test zaliczeniowy

DST.C2.K_W02 Zna wykładniki 
poszczególnych stylów 
funkcjonalnych 
polszczyzny oraz 
rozróżnia formy 
gatunkowe w ich 
obrębie.

K_W01
K_W02

Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca ocena w 
czasie zajęć
Test zaliczeniowy

DST.C2.K_U01 Umie ocenić przynależ-
ność próbek tekstów do 
gatunku w obrębie okre-
ślonego rejestru styli-
stycznego. 

K_U02 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca ocena w 
czasie zajęć
Test zaliczeniowy



DST.C2.K_U02 Dokonuje analizy i 
interpretacji środków 
stylistycznych i figur 
retorycznych

K_U03 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca ocena w 
czasie zajęć
Test zaliczeniowy

DST.C2.K_K01 Potrafi dostosować wy-
powiedź pod względem 
stylistycznym do okre-
ślonych warunków kon-
tekstu społecznego, by 
osiągnąć cel komunika-
cyjny. 

K_K01 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca ocena w 
czasie zajęć
Test zaliczeniowy

DST.C2.K_K02 Rozróżnia i 
odpowiednio 
interpretuje różne 
rodzaje dyskursu.

K_K01 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca ocena w 
czasie zajęć
Test zaliczeniowy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Całkowita liczba 
punktów ECTS: (A + 
B)

Stacjonarne Niestacjonarne

A. Liczba godzin 
kontaktowych z 
podziałem na formy 
zajęć oraz liczba 
punktów ECTS 
uzyskanych w ramach
tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne
Konsultacje

w sumie:
ECTS

30
5

35
1

B. Formy aktywności 
studenta w ramach 
samokształcenia wraz 
z planowaną liczbą 
godzin na każdą 
formę i liczbą 
punktów ECTS:

Przygotowanie do zaliczenia
Przygotowanie ogólne

w sumie:
ECTS

15
15

30
1

C. Liczba godzin 
zajęć kształtujących 
umiejętności 
praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz 
związana z tym liczba 
punktów ECTS:

Ćwiczenia praktyczne wraz z 
konsultacjami
samokształcenie

w sumie:
ECTS

35

30

65
2



C3. Praktyczna nauka języka angielskiego – język B
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Praktyczna nauka języka angielskiego – język B. C3

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Practical English 

Kierunek studiów: Filologia 
Poziom studiów: I stopnia
Profil: praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Punkty ECTS: 42
Język wykładowy: polski
Rok akademicki: 2019/2020
Semestr: I-VI
Koordynator przedmiotu: dr J. Ziobro-Strzępek

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kurs rozwija receptywne i produktywne sprawności językowe, zarówno w mówieniu jak i pisaniu, 
co ma na celu osiągnięcie poziomu językowego C1 według ESOKJ. Treści kształcenia dotyczą za-
awansowanych sprawności komunikacyjnych niezbędnych w funkcjonowaniu w różnorodnych sytu-
acjach życia codziennego oraz bardziej typowych sytuacjach życia zawodowego. Dlatego rozszerzo-
ne zostały: zakres słownictwa, struktur gramatycznych oraz zwiększona została liczba godzin prze-
znaczonych na ćwiczenie w rozumieniu i tworzeniu tekstów użytkowych. 
Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych 
form zajęć według planu 
studiów:

600 godzin - warsztaty

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył 
przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest 
gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć 
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i 
oceny efektów uczenia
się 

DST.C3.
K_W01

Ma uporządkowaną podsta-
wową wiedzę z zakresu fone-
tyki, leksyki, gramatyki i 
pragmatyki języka angielskie-
go, nieodzowną dla rozumie-
nia i tworzenia wypowiedzi 
ustnych i pisemnych o zróżni-
cowanej tematyce (w tym lite-
rackiej i naukowej, z obszaru 
dziedzin studiowanych oraz 
częściowo specjalistycznej) 
wyrażonych w odmianie stan-
dardowej języka angielskiego.

K_W01 Warsztaty prace zaliczeniowe
testy
egzamin

DST.C3.
K_U01

Posługiwać się językiem an-
gielskim zgodnie z wymaga-
niami określonymi dla pozio-

K_U05 Warsztaty prace zaliczeniowe
testy
egzamin



mu C1 Europejskiego Syste-
mu Opisu Kształcenia 

DST.C3.
K_U02

Student potrafi współdziałać 
w grupie, przyjmuje różne 
role, wykazuje inicjatywę, 
umie uczestniczyć w przygo-
towaniu projektów 

K_U08 Warsztaty prace zaliczeniowe
testy
egzamin

DST.C3.
K_K01

Student potrafi oceniać i se-
lekcjonować informacje, jest 
krytyczny w stosunku do wła-
snej wiedzy oraz do odbiera-
nych treści. 

K_K01 Warsztaty prace zaliczeniowe
testy
egzamin

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Całkowita liczba 
punktów ECTS: (A + 
B)

Stacjonarne Niestacjonarne

A. Liczba godzin 
kontaktowych z 
podziałem na formy 
zajęć oraz liczba 
punktów ECTS 
uzyskanych w ramach
tych zajęć:

Ćwiczenia warsztatowe

w sumie:
ECTS

600

600
20

B. Formy aktywności 
studenta w ramach 
samokształcenia wraz
z planowaną liczbą 
godzin na każdą 
formę i liczbą 
punktów ECTS:

Przygotowanie do zajęć i testów

w sumie:
ECTS

650

650
22

C. Liczba godzin 
zajęć kształtujących 
umiejętności 
praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz 
związana z tym liczba
punktów ECTS:

ćwiczenia warsztatowe 
samokształcenie

w sumie:
ECTS

600
650

1150
42



C4. Praktyczna nauka języka – język C
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Praktyczna nauka języka – język C. C4

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Practical German

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: Studia I stopnia

Profil: Praktyczny

Forma studiów: Studia stacjonarne

Punkty ECTS: 42

Język wykładowy: Niemiecki

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1,2,3,4,5

Koordynator przedmiotu: dr Leszek Habrat 

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Treści  programowe  zapewniają  studentowi  zyskanie  biegłości  językowej  co  najmniej  B2  wg
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Egzamin z praktycznej nauki języka jest
przeprowadzany w czwartym i piątym semestrze. 

Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych 
form zajęć według planu 
studiów:

600 godzin – warsztaty

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył
przedmiot 

zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznyc

h

Sposób weryfikacji i
oceny efektów uczenia się 

DST.C4.

K_W01
ma wiedzę z nauki o 
języku,  komunikacji 
międzykulturowej i innych
obszarów nauki potrzebną 
do formułowania i 
rozwiązywania zadań 
związanych z 
tłumaczeniem ustnym i 
pisemnym na języki obce i
na język polski.

K_W01 warsztaty Ocena pisemnych prac 
kontrolnych Ocena 
wypowiedzi ustnych

DST.C4. ma podstawową wiedzę z K_W01 warsztaty Ocena pisemnych prac 



K_W02 zakresu historii, kultury i 
literatury obszaru 
językowego (język C).

kontrolnych Ocena 
wypowiedzi ustnych

DST.C4.

K_W03
ma uporządkowaną 
podstawową wiedzę z 
zakresu fonetyki, leksyki, 
gramatyki i pragmatyki 
języka polskiego i języka 
C, nieodzowną dla 
rozumienia i tworzenia 
wypowiedzi ustnych i 
pisemnych w standardowej
odmianie języka C, o 
tematyce ogólnej i 
utylitarnej (dotyczącej 
spraw życia codziennego).

K_W01 warsztaty Ocena pisemnych prac 
kontrolnych Ocena 
wypowiedzi ustnych

DST.C4.

K_U01

potrafi posługiwać się 
umiejętnością 
merytorycznej 
argumentacji, korzystając 
z poglądów innych 
autorów, jak też 
samodzielnie formułując 
wnioski.

K_U04 warsztaty Dyskusja na zajęciach

DST.C4.

K_U02
potrafi posługiwać się 
językiem C w zakresie 
zgodnym z wymaganiami 
określonymi dla poziomu 
co najmniej B2 
Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia.

K_U05 warsztaty Wypowiedzi pisemne i 
ustne, egzamin

DST.C4.

K_U03

jest komunikatywny w 
prezentacjach medialnych 
i wystąpieniach 
publicznych.

K_U06 warsztaty Dyskusja na zajęciach

DST.C4.

K_K01

jest odpowiedzialny za 
rzetelność wykonywanej 
pracy i jej społeczne 
skutki.

K_K02 warsztaty Udział w zajęciach i 
imprezach 
organizowanych przez 
uczelnię

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba 
punktów ECTS: (A
+ B)

42
(A+B)

Stacjonarne Niestacjonarne

A. Liczba godzin 
kontaktowych z 
podziałem na 
formy zajęć oraz 
liczba punktów 

ćwiczenia warsztatowe 

w sumie:
ECTS

600

600
21



ECTS uzyskanych 
w ramach tych 
zajęć:

B. Formy 
aktywności 
studenta w ramach 
samokształcenia 
wraz z planowaną 
liczbą godzin na 
każdą formę i 
liczbą punktów 
ECTS:

przygotowanie ogólne (praca 
w bibliotece z tekstem lub 
nagraniem, praca z 
komputerem, praca w sieci) \
Paca na platformie e-
learningowej Przygotowanie 
projektów/prezentacji 
Przygotowanie do egzaminu

w sumie:
ECTS

550

40
10
10

10

620
21

C. Liczba godzin 
zajęć 
kształtujących 
umiejętności 
praktyczne w 
ramach przedmiotu
oraz związana z 
tym liczba punktów
ECTS:

ćwiczenia warsztatowe 
samokształcenie

w sumie:
ECTS

600
620

1120
42



C5. Gramatyka opisowa – język B
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Gramatyka opisowa – język B. C5

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Descriptive Grammar of English 

Kierunek studiów: Filologia
Poziom studiów: pierwszy
Profil: praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Punkty ECTS: 1
Język wykładowy: polski, angielski
Rok akademicki: 2019/2020
Semestr: II
Koordynator przedmiotu: dr Joanna Ziobro-Strzępek

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Treści obejmują zakres trzech gałęzi językoznawstwa: morfologii, składni i semantyki. Kurs omawia
także procesy słowotwórcze zachodzące we współczesnej angielszczyźnie oraz podstawowe 
zagadnienia z zakresu semantyki. Treści kursu rozwijają też świadomość takich zjawisk jak 
polisemia i metafora w języku naturalnym, zależności między znaczeniem a kontekstem 
wypowiedzi. Kurs uczy metody opisu znaczenia wyrazów, rozpoznawania dwuznaczności, dostarcza
stosownej terminologii, a zdobyta wiedza przekłada się na umiejętności praktyczne, potrzebne 
podczas zajęć Reading Comprehension, Writing czy Translation.
Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych form
zajęć według planu studiów:

15 godzin - ćwiczenia praktyczne

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu 
przedmiotu

Student, który zaliczył 
przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest 
gotów do:

Powiąza
nie z 
KEU

Forma zajęć 
dydaktycznyc
h

Sposób weryfikacji i 
oceny efektów 
uczenia się 

DST.C5.K_W01 Student ma uporządkowaną 
wiedzę podstawową obej-
mującą wybrane zagadnie-
nia z morfologii, składni i 
semantyki języka B (angiel-
skiego); 

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

Testy cząstkowe i 
test końcowy

DST.C5.K_W02 Student ma podstawową 
wiedzę leksykalną i języko-
znawczą umożliwiającą ro-
zumienie oraz tworzenie 
wypowiedzi ustnych i pi-
semnych o tematyce związa-
nej z morfologią, składnią i 
semantyką, wyrażonych w 
standardowej odmianie języ-
ka angielskiego; 

K_W01
K_W07

Ćwiczenia 
praktyczne

Testy cząstkowe i 
test końcowy



DST.C5.K_W03 Student zna podstawową 
terminologię z zakresu mor-
fologii, składni i semantyki 
języka B (angielskiego). 

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

Testy cząstkowe i 
test końcowy

DST.C5.K_U01 Student potrafi wyszukiwać,
analizować, oceniać, selek-
cjonować i użytkować infor-
macje z wykorzystaniem 
różnych źródeł dotyczące 
morfologii, składni i seman-
tyki j. angielskiego. 

K_U02 Ćwiczenia 
praktyczne

Testy cząstkowe i 
test końcowy

DST.C5.K_U02 Student rozumie koniecz-
ność i potrzebę uczenia się 
języka angielskiego przez 
całe życie, będąc świado-
mym zmian, które zachodzą 
w językach 

K_U09 Ćwiczenia 
praktyczne

Testy cząstkowe i 
test końcowy

DST.C5.K_K01 Student jest odpowiedzial-
ny, samodzielny i świadomy
społecznego znaczenia swo-
jej pracy. 

K_K02 Ćwiczenia 
praktyczne

Testy cząstkowe i 
test końcowy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Całkowita liczba 
punktów ECTS: (A + 
B)

Stacjonarne Niestacjonarne

A. Liczba godzin 
kontaktowych z 
podziałem na formy 
zajęć oraz liczba 
punktów ECTS 
uzyskanych w ramach
tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne 

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

B. Formy aktywności 
studenta w ramach 
samokształcenia wraz 
z planowaną liczbą 
godzin na każdą 
formę i liczbą 
punktów ECTS:

Przygotowanie do zajęć i 
przygotowanie do testów

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

C. Liczba godzin 
zajęć kształtujących 
umiejętności 
praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz 
związana z tym liczba 
punktów ECTS:

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
15

30
1



C6. Gramatyka opisowa – język C
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Gramatyka opisowa – język C. C6

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Descriptive Grammar of German

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: I stopnia

Profil: Praktyczny

Forma studiów: Studia stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: Niemiecki

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 2

Koordynator przedmiotu: mgr Anna Hycnar

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Powtórzenie  i  utrwalenie  wiedzy  na  temat  najważniejszych  struktur  gramatycznych  języka
niemieckiego i ich funkcji w języku.

Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

15 godzin – ćwiczenia praktyczne

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył
przedmiot 

zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów

uczenia się 

DST.C6.K_W01 Ma podstawową wiedzę 
z nauki o języku 
niemieckim, 
przygotowującą do 
ćwiczeń 
tłumaczeniowych z 
języka C na język 
ojczysty.

K_W01

K_W02

Ćwiczenia 
praktyczne

Praca kontrolna

DST.C6.K_W02 Ma podstawową wiedzę 
z zakresu gramatyki 
języka C (niemiecki), 
nieodzowną dla 
rozumienia i tworzenia 

K_W07 Ćwiczenia 
praktyczne

Praca kontrolna



wypowiedzi ustnych i 
pisemnych w 
standardowej odmianie 
języka C.

DST.C6.K_U01 Potrafi posługiwać się 
strukturami 
gramatycznymi języka C 
(niemieckiego) – zgodnie
z Wymaganiami dla 
Poziomu B1- B1+ 
Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia.

K_U05 Ćwiczenia 
praktyczne

Praca kontrolna, 
dyskusja na zajęciach

DST.C6.K_K01 Korzysta z różnych 
mediów, włączając w to 
media z obszaru języka 
C.

K_K03 Ćwiczenia 
praktyczne

Udział w zajęciach

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba 
punktów ECTS: (A 
+ B)

1
(A+B)

Stacjonarne Niestacjonarne

A. Liczba godzin 
kontaktowych z 
podziałem na formy 
zajęć oraz liczba 
punktów ECTS 
uzyskanych w 
ramach tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne 

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

B. Formy aktywności
studenta w ramach 
samokształcenia 
wraz z planowaną 
liczbą godzin na 
każdą formę i liczbą 
punktów ECTS:

przygotowanie do zajęć – 
powtórzenie zagadnień 
gramatycznych

w sumie:
ECTS

30

30
0,5

C. Liczba godzin 
zajęć kształtujących 
umiejętności 
praktyczne w 
ramach przedmiotu 
oraz związana z tym 
liczba punktów 
ECTS:

Ćwiczenia praktyczne
samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
30

45
1



C7. Literatura staroruska
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Literatura staroruska. C7

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Literature of Old Rus

Kierunek studiów: Filologia 
Poziom studiów:  I stopnia 

Profil: Praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski, rosyjski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: II

Koordynator przedmiotu: dr Leokadia Styrcz-Przebinda

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Zabytki literackie epoki Rusi Kijowskiej i Moskiewskiej od XI do końca XVII w., folklor staroruski,
literatura przekładowa,  piśmiennictwo oryginalne, które powstało po przyjęciu chrztu przez Ruś Ki-
jowską, a rozwijało się w okresie jarzma mongolskiego, powstawanie i umacnianie się 
Państwa Moskiewskiego od 1380 do końca XVII w., związki literatury staroruskiej z dziejami Rusi 
Kijowskiej i Moskiewskiej, ewolucja form literackich piśmiennictwa staroruskiego.

Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

30 godzin – ćwiczenia praktyczne

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył
przedmiot 

zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów

uczenia się 

DST.C7.K_W01 zna przyczyny powstania
na Rusi piśmiennictwa i 
kultury; ma uporządko-
waną wiedzę z zakresie 
dziejów literatury staro-
ruskiej od XI
do XVII w.; posiada wie-
dzę o związkach staroru-
skiego tekstu literackiego
z religią i
historią Rusi Kijowskiej i
Moskiewskiej

K_W01
K_W02

Ćwiczenia 
praktyczne

Ocena testu końcowe-
go, aktywność w cza-
sie zajęć



DST.C7.K_U01 Umie ocenić wpływy 
kultury (literatury) obcej 
na rozwój kultury (litera-
tury)
rodzimej; potrafi do-
strzec związki konkretne-
go staroruskiego dzieła 
literackiego z religią i hi-
storią Rusi Kijowskiej i 
Moskiewskiej.

K_U04 Ćwiczenia 
praktyczne

Ocena testu końcowe-
go, aktywność w cza-
sie zajęć

DST.C7.K_U02 Dokonuje analizy środ-
ków stylistycznych i fi-
gur retorycznych w sta-
roruskim
dziele literackim.

K_U02 Ćwiczenia 
praktyczne

Ocena testu końcowe-
go, aktywność w cza-
sie zajęć

DST.C7.K_K01 Student potrafi oceniać i 
selekcjonować informa-
cje, jest krytyczny w sto-
sunku do własnej wiedzy
oraz do odbieranych tre-
ści. 

K_K01 Ćwiczenia 
praktyczne

Ocena testu końcowe-
go, aktywność w cza-
sie zajęć

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba 
punktów ECTS: (A +
B)

2
Stacjonarne Niestacjonarne

A. Liczba godzin 
kontaktowych z 
podziałem na formy 
zajęć oraz liczba 
punktów ECTS 
uzyskanych w 
ramach tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne 

w sumie:
ECTS

30

30
1

B. Formy aktywności
studentaw ramach 
samokształcenia 
wraz z planowaną 
liczbą godzin na 
każdą formę i liczbą 
punktów ECTS:

Przygotowanie do zajęć (pra-
ca w bibliotece z tekstem lub 
nagraniem, praca z kompute-
rem, praca w sieci) 
Przygotowanie do zaliczenia

w sumie:
ECTS

20

10

30
1 

C. Liczba godzin 
zajęć kształtujących 
umiejętności 
praktyczne w 
ramach przedmiotu 
oraz związana z tym 
liczba punktów 
ECTS:

Ćwiczenia praktyczne 
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30 
30

60
2



C7. Kultura antyczna z elementami łaciny i greki
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Kultura antyczna z elementami łaciny i greki. C7

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Classical Culture with Elements of Latin and Greek Languages

Kierunek studiów: Filologia
Poziom studiów: pierwszy
Profil: praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Punkty ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Rok akademicki: 2019/2020
Semestr: II
Koordynator przedmiotu: mgr Monika Kierek

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kultura śródziemnomorska jako podstawa tożsamości kulturowej współczesnej Europy, związki tej 
kultury z kulturą współczesną, zjawiska językowe występujących w językach nowożytnych oraz 
terminologia oparta na językach klasycznych.
Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych form
zajęć według planu studiów:

30 godzin - ćwiczenia praktyczne

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu 
przedmiotu

Student, który zaliczył 
przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest 
gotów do:

Powiązan
ie z KEU

Forma zajęć 
dydaktycznyc
h

Sposób weryfikacji i 
oceny efektów uczenia
się 

DST.C7.K_W01 Student ma 
uporządkowana 
podstawowa wiedzę na 
temat najważniejszych 
wydarzeń z historii 
świata antycznego oraz o 
znaczeniu wpływu 
historii antycznej na 
dzieje krajów 
współczesnych

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

Test zaliczeniowy

DST.C7.K_W02 Student zna podstawowe 
dzieła należące do 
kanonu literatury 
starożytnej i ich wpływ 
na literaturę epok 
późniejszych 

K_W02 Ćwiczenia 
praktyczne

Test zaliczeniowy

DST.C7.K_W03 Student posiada 
podstawową znajomość 
słownictwa łacińskiego i 
greckiego, podstawowe 

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

Test zaliczeniowy



zwroty i sentencje
DST.C7.K_U01 Student potrafi 

wykorzystać posiadaną 
wiedzę do analizy i 
interpretacji procesów 
historyczno – 
społecznych i 
kulturowych epok 

K_U02 Ćwiczenia 
praktyczne

Test zaliczeniowy

DST.C7.K_U02 Student potrafi 
wykorzystać wiedzę 
językową i 
językoznawczą do 
refleksji nad jakością 
tekstów dostępnych w 
przestrzeni publicznej 
oraz wiedzy kulturowo –
historyczno-literackiej

K_U02 Ćwiczenia 
praktyczne

Test zaliczeniowy

DST.C7.K_U03 Student rozumie potrzebę
przyswajania nowej 
wiedzy, potrafi 
prowadzić autorefleksję 
na podstawie znajomości 
procesów 
cywilizacyjnych 
zachodzących na 
przestrzeni wieków 

K_U09 Ćwiczenia 
praktyczne

Test zaliczeniowy

DST.C7.K_U04 Student potrafi 
analizować, 
syntetyzować, 
poszukiwać rozwiązań w 
sytuacjach 
problemowych, wzorując
się na wybitnych 
osobowościach świata 
antycznego 

K_U04 Ćwiczenia 
praktyczne

Test zaliczeniowy

DST.C7.K_K01 Student rozumie wpływ 
kultury na kształt 
języków, jest świadomy 
roli elementów kultury w
procesie nauki języków, 
rozumie potrzebę 
znajomości procesów 
społecznych, historii 
starożytnej, ma 
świadomość znaczenia 
dziedzictwa literackiego i
odpowiedzialności 
jednostki za 
podtrzymanie tradycji, 
literatury i kultury

K_K01 Ćwiczenia 
praktyczne

Test zaliczeniowy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Całkowita liczba Stacjonarne Niestacjonarne



punktów ECTS: (A + 
B)
A. Liczba godzin 
kontaktowych z 
podziałem na formy 
zajęć oraz liczba 
punktów ECTS 
uzyskanych w ramach
tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

30

30
1

B. Formy aktywności 
studenta w ramach 
samokształcenia wraz 
z planowaną liczbą 
godzin na każdą 
formę i liczbą 
punktów ECTS:

Przygotowanie do testów
Przygotowanie do testu 
zaliczeniowego

w sumie:
ECTS

10
15

25
1

C. Liczba godzin 
zajęć kształtujących 
umiejętności 
praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz 
związana z tym liczba 
punktów ECTS:

Ćwiczenia 
Samokształcenie 

w sumie:
ECTS

30
25

55
2



C8. Literatura ze wstępem do literaturoznawstwa – język B
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Literatura ze wstępem do literaturoznawstwa – język B. C8

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

English Literature with Introduction to Literary Studies 

Kierunek studiów: Filologia
Poziom studiów: pierwszy
Profil: praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Punkty ECTS: 3
Język wykładowy: polski/English
Rok akademicki: 2019/2020
Semestr: IV-V
Koordynator przedmiotu: mgr Katarzyna Dziemian

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Zarys historii literatury angielskiej i amerykańskiej (epoki, tendencje i nurty literackie; najwybitniej-
si twórcy i ich dzieła) umiejętności analizy i interpretacji dzieła 
Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych form
zajęć według planu studiów:

45 godzin – ćwiczenia praktyczne

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu 
przedmiotu

Student, który zaliczył 
przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest 
gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć 
dydaktycznyc
h

Sposób weryfikacji i 
oceny efektów 
uczenia się 

DST.C8.K_W0
1

Ma uporządkowaną pod-
stawową wiedzę o historii
literatury angielskiej i 
amerykańskiej. Zna wy-
brane dzieła autorów na-
leżących do kanonu litera-
tury angielskiej i amery-
kańskiej, będące repre-
zentatywnymi przykłada-
mi gatunków, nurtów i 
form literackich. (w za-
kresie omawianym w da-
nym semestrze) 

K_W01
K_W02

ćwiczenia 
praktyczne 

Analiza utworu lite-
rackiego 

DST.C8.K_W0
2

Zna podstawową termino-
logię literacką oraz cha-
rakterystykę gatunków i 
form 
literackich (w zakresie 
omawianym w danym se-
mestrze)

K_W01 ćwiczenia 
praktyczne 

Analiza utworu lite-
rackiego 

DST.C8.K_U01 Potrafi analizować tekst K_U03 ćwiczenia Analiza utworu lite-



literacki pod kątem formy
i treści uwzględniając 
kontekst historyczno-spo-
łeczno-kulturowy oraz ro-
dzaj literacki (w zakresie 
omawianym w danym se-
mestrze) 

praktyczne rackiego 

DST.C8.K_K01 Posiada umiejętność kry-
tycznego spojrzenia na 
różne analizy jednego 
dzieła literackiego.(w se-
mestrze 5) 

K_K01 ćwiczenia 
praktyczne 

Analiza utworu lite-
rackiego 

DST.C8.K_K02 Ma świadomość znacze-
nia dziedzictwa literackie-
go i odpowiedzialności 
jednostki za podtrzymy-
wanie tradycji literackich.
Jest świadomy zróżnico-
wania form literackich i 
ich funkcji w kulturze a 
także znaczenia dzieła w 
historii i kulturze danego 
kraju/społeczności (w se-
mestrze 5) 

K_K02 ćwiczenia 
praktyczne 

Analiza utworu lite-
rackiego 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Całkowita liczba 
punktów ECTS: (A + 
B)

Stacjonarne Niestacjonarne

A. Liczba godzin 
kontaktowych z 
podziałem na formy 
zajęć oraz liczba 
punktów ECTS 
uzyskanych w 
ramach tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

45

45
1,5

B. Formy aktywności 
studenta w ramach 
samokształcenia wraz
z planowaną liczbą 
godzin na każdą 
formę i liczbą 
punktów ECTS:

Przygotowanie analiz tekstów
Przygotowanie bieżące
Przygotowanie do testu

w sumie:
ECTS

20
10
15

45
1,5

C. Liczba godzin 
zajęć kształtujących 
umiejętności 
praktyczne w ramach
przedmiotu oraz 
związana z tym liczba
punktów ECTS:

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie 

w sumie:
ECTS

45
49

90
3



C9. Literatura ze wstępem do literaturoznawstwa – język C
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Literatura ze wstępem do literaturoznawstwa - język C. C9

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

German Literature with Introduction to Literary Studies

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: Studia I stopnia

Profil: Praktyczny

Forma studiów: Studia stacjonarne

Punkty ECTS: 3

Język wykładowy: Polski, niemiecki

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 4 i 5

Koordynator przedmiotu: dr Krystyna Szayna-Dec

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Celem  przedmiotu  jest  wykształcenie  u  studentów  umiejętności  sprawnego  poruszania  się  w
tematyce//kompetencji  w  zakresie  nauki  o  literaturze  i  historii  literatury  niemieckiej  od
średniowiecza  do  XX  wieku.  Studenci  zapoznają  się  z  podstawowymi  pojęciami  i  terminami
używanymi  w  literaturoznawstwie  oraz  z  najważniejszymi  szkołami  krytycznymi  w  nauce  o
literaturze. Zostaną wyposażeni w narzędzia krytyczne do interpretacji tekstu literackiego

Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych form
zajęć według planu studiów:

45 godzin – ćwiczenia praktyczne

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył
przedmiot 

zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów

uczenia się 

DST.C9.K_W0
1

ma uporządkowaną 
podstawową wiedzę 
językową umożliwiającą 
rozumienie złożonych 
wypowiedzi ustnych i 
tekstów pisanych w 
standardowej odmianie 
języka niemieckiego; 
wiedzę na temat istoty 
teorii języka oraz relacji 
pomiędzy teorią a danymi 

K_W02 Ćwiczenia 
praktyczne

Egzamin, zaliczenie



językowymi; wiedzę z 
zakresu historii literatury 
niemieckiej

DST.C9.K_W0
2

ma podstawową i 
uporządkowaną wiedzę z 
zakresu aparatu 
pojęciowo-
terminologicznego 
stosowanego w 
literaturoznawstwie

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

Egzamin, zaliczenie

DST.C9.K_W0
3

ma uporządkowaną 
wiedzę ogólną w zakresie 
literatury niemieckiego 
obszaru językowego

K_W02 Ćwiczenia 
praktyczne

Egzamin, zaliczenie

DST.C9.K_W0
4

ma uporządkowaną 
wiedzę szczegółową w 
zakresie literatury 
niemieckiej od 
średniowiecza do wieku 
XX. Zna tendencje i prądy
literackie tego okresu, 
podstawowe formy 
literackie; zna głównych 
autorów oraz ich 
twórczość

K_W02 Ćwiczenia 
praktyczne

Egzamin, zaliczenie

DST.C9.K_U01 posiada uporządkowany 
zasób środków 
językowych koniecznych 
do tworzenia wypowiedzi 
ustnych i pisemnych na 
różnorodne tematy, 
włączając tematy 
abstrakcyjne, i 
uporządkowaną 
podstawową wiedzę o 
sposobach formułowania i
testowania hipotez oraz 
porównywania danych 
językowych; zna wybrane 
dzieła należące do kanonu
literatury niemieckiej

K_U06 Ćwiczenia 
praktyczne

Egzamin, zaliczenie

DST.C9.K_U02 zna i rozumie podstawowe
metody analizy i 
interpretacji tekstu

K_U03 Ćwiczenia 
praktyczne

Egzamin, zaliczenie

DST.C9.K_K01 Potrafi selekcjonować i 
oceniać informacje

K_K01 Ćwiczenia 
praktyczne

Egzamin, zaliczenie

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba 3 Stacjonarne Niestacjonarne



punktów ECTS: (A +
B)

(A+B)

A. Liczba godzin 
kontaktowych z 
podziałem na formy 
zajęć oraz liczba 
punktów ECTS 
uzyskanych w 
ramach tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

45

45
1,5

B. Formy aktywności
studenta w ramach 
samokształcenia 
wraz z planowaną 
liczbą godzin na 
każdą formę i liczbą 
punktów ECTS:

przygotowanie ogólne 
praca w bibliotece 
praca na platformie e-
learningowej 
praca nad projektem 
końcowym

w sumie:
ECTS

15
15
10

10

50
1,5

C. Liczba godzin 
zajęć kształtujących 
umiejętności 
praktyczne w 
ramach przedmiotu 
oraz związana z tym 
liczba punktów 
ECTS:

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie 

w sumie:
ECTS

45
50

95
3



C10. Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa C10 

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Diploma Seminar and Diploma Thesis

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: Studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Punkty ECTS: 16

Język wykładowy: angielski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 5 i 6

Koordynator przedmiotu: dr Bartosz Gołąbek

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Zasady konstruowania projektu naukowego, metodologia badań, Krytyka źródeł i poprawność pro-
wadzenia dyskursu, praktyczne zastosowanie wiedzy o prawie autorskim, komputerowe przetwarza-
nie tekstu – to treści decydujące o powodzeniu samodzielnej pracy studenta nad pracą licencjacką.
Dodatkowe treści zależą od wybranego przez studenta modułu specjalnościowego i koncentrują się
na wybranych aspektach tłumaczenia ustnego lub pisemnego. 

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Seminarium – 60 godzin 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu przed-
miotu

Student, który zali-
czył przedmiot 

zna i rozumie/potrafi/
jest gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów uczenia

się 

DST.C10.K_W01 Student ma uporząd-
kowaną wiedzę ogól-
ną w zakresie języka 
specjalności, ma 
świadomość kom-
pleksowej natury ję-
zyka  i jego złożono-
ści 

K_W01 seminarium Prezentacja, przygoto-
wanie rozdziałów pra-
cy dyplomowej

DST.C10.K_W02 Student ma podsta-
wową wiedzę o 
głównych kierunkach

K_W02 seminarium Prezentacja, przygoto-
wanie rozdziałów pra-
cy dyplomowej



rozwoju i najważ-
niejszych osiągnię-
ciach w językoznaw-
stwie czy kulturo-
znawstwie w ramach 
filologii.

DST.C10.K_W03 Student zna i rozu-
mie podstawowe me-
tody analizy i inter-
pretacji tekstów kul-
tury.

K_W03 seminarium Prezentacja, przygoto-
wanie rozdziałów pra-
cy dyplomowej

DST.C10.K_W04 Student zna i rozu-
mie podstawowe po-
jęcia i zasady ochro-
ny własności intelek-
tualnej oraz prawa 
autorskiego.

K_W05 seminarium przygotowanie roz-
działów pracy dyplo-
mowej

DST.C10.K_W05 Student wykorzystu-
je wiedzę, aby przy-
gotować w specjal-
ności typowe prace 
pisemne o charakte-
rze ogólnym odno-
szące się do różnych 
dziedzin życia i kul-
tury

K_W07 seminarium przygotowanie roz-
działów pracy dyplo-
mowej

DST.C10.K_U01 Student stosuje spe-
cjalistyczny aparat 
pojęciowo-termino-
logiczny z zakresu 
językoznawstwa i li-
teraturoznawstwa 
oraz nauk pomocni-
czych i pokrewnych 
w ramach filologii.

K_U01 seminarium Prezentacja, przygoto-
wanie rozdziałów pra-
cy dyplomowej

DST.C10.K_U02 Student potrafi wy-
szukiwać, analizo-
wać i użytkować in-
formacje, wykorzy-
stując różne źródła 
polskie i obcojęzycz-
ne w zakresie wybra-
nej specjalności.

K_U02 seminarium Prezentacja, przygoto-
wanie rozdziałów pra-
cy dyplomowej

DST.C10.K_U03 Student potrafi roz-
poznać różne rodzaje
tekstów kultury oraz 
przeprowadzić ich 
analizę i interpretację

K_U03 seminarium Prezentacja, przygoto-
wanie rozdziałów pra-
cy dyplomowej



z zastosowaniem 
podstawowych me-
tod, w celu określe-
nia ich znaczeń

DST.C10.K_U04 Student posiada 
umiejętność meryto-
rycznego argumento-
wania, z wykorzysta-
niem poglądów in-
nych autorów, oraz 
formułowania wnio-
sków.

K_U04 Seminarium Prezentacja, przygoto-
wanie rozdziałów pra-
cy dyplomowej

DST.C10.K_U05 Student potrafi okre-
ślić priorytety przy 
realizacji określone-
go zadania.

K_U07 seminarium Prezentacja, przygoto-
wanie rozdziałów pra-
cy dyplomowej

DST.C10.K_U06 Student potrafi samo-
dzielnie zdobywać 
wiedzę i rozwijać 
umiejętności badaw-
cze w zakresie filolo-
gii i specjalności, 
kierując się wska-
zówkami opiekuna 
naukowego

K_U09 seminarium Prezentacja, przygoto-
wanie rozdziałów pra-
cy dyplomowej

DST.C10.K_K01 Student potrafi oce-
niać i selekcjonować 
informacje.

K_K01 Seminarium Prezentacja, przygoto-
wanie rozdziałów pra-
cy dyplomowej

DST.C10.K_K02 Jest odpowiedzialny 
za rzetelność wyko-
nywanej pracy i jej 
społeczne skutki. 

K_K02 seminarium Prezentacja, przygoto-
wanie rozdziałów pra-
cy dyplomowej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

16 Stacjonarne Niestacjonarne

A. Liczba godzin kontaktowych 
z podziałem na formy zajęć oraz
liczba punktów ECTS uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

seminarium

w sumie:
ECTS

60

2

B. Formy aktywności studenta 
w ramach samokształcenia wraz
z planowaną liczbą godzin na 
każdą formę i liczbą punktów 

Przygotowanie prezenta-
cji literatury/rozdziału 
pracy licencjackiej,
Kwerenda biblioteczna, 
internetowa 

20

30



ECTS: przygotowanie pracy li-
cencjackiej

w sumie:
ECTS

160

14

C. Liczba godzin zajęć kształtu-
jących umiejętności praktyczne 
w ramach przedmiotu oraz 
związana z tym liczba punktów 
ECTS:

Przygotowanie pracy li-
cencjackiej
w sumie:
ECTS



C11. Praktyka komunikacji międzykulturowej
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Praktyka komunikacji międzykulturowej. C11

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Global Understanding

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne 

Punkty ECTS: 3

Język wykładowy: niemiecki/rosyjski i angielski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 5-6

Koordynator przedmiotu: mgr Katarzyna Dziemian

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kurs kształci umiejętność komunikacji międzykulturowej we współpracy ze studentami partnerskich
uczelni z różnych krajów w językach niemieckim lub rosyjskim (w semestrze 5) oraz angielskim (w
semestrze 6).

Liczba godzin zajęć w ramach 
poszczególnych form zajęć we-
dług planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 40 godzin

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu przed-
miotu

Student, który zaliczył
przedmiot 

zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji
i oceny efektów

uczenia się 

DST.C11.K_U01 Student potrafi zdobywać
i przetwarzać informacje 
z wykorzystaniem róż-
nych źródeł, w tym obco-
języcznych

K_U02 warsztaty Ocena wypowiedzi 
studenta w ramach 
dyskusji, ocena 
projektu i sposobu 
jego realizacji 

 DST.C11.K_U02 Student potrafi argumen-
tować swoje stanowisko, 
wykorzystując również 
poglądy specjalistów

K_U04 warsztaty Ocena wypowiedzi 
studenta w ramach 
dyskusji, ocena 
projektu i sposobu 
jego realizacji

DST.C11.K_U03 Student potrafi samo-
dzielnie przygotować i 
przedstawić wystąpienie 
ustne w wybranym języ-

K_U06 warsztaty Ocena wypowiedzi 
studenta w ramach 
dyskusji, ocena 
projektu i sposobu 



ku obcym jego realizacji 

DST.C11.K_U04 Studentpotrafi współdzia-
łać w grupie i indywidu-
alnie. Ceni wkład innych 
osób, także osób o innych
kompetencjach zawodo-
wych w zespole interdy-
scyplinarnym oraz osób 
reprezentujących inne 
kultury.

K_U08 warsztaty Ocena wypowiedzi 
studenta w ramach 
dyskusji, ocena 
projektu i sposobu 
jego realizacji

DST.C11.K_K01 Student potrafi oceniać i 
selekcjonować informa-
cje, jest krytyczny w sto-
sunku do własnej wiedzy 
oraz do odbieranych tre-
ści.

K_K01 warsztaty Ocena wypowiedzi 
studenta w ramach 
dyskusji, ocena 
projektu i sposobu 
jego realizacji

DST.C11.K_K02 Potrafi, współdziałając w 
grupie, także wielonaro-
dowościowej, przyjmując
w niej różne role

K_K05 warsztaty Ocena wypowiedzi 
studenta w ramach 
dyskusji, ocena 
projektu i sposobu 
jego realizacji

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów ECTS: (A + 
B)  

3 Stacjo-
narne

Niestacjo-
narne

A. Liczba godzin kontaktowych z podzia-
łem na formy zajęć oraz liczba punktów 
ECTS uzyskanych w ramach tych zajęć:

warsztaty

w sumie:
ECTS: 

40

2

B. Formy aktywności studenta w ramach 
samokształcenia wraz z planowaną liczbą 
godzin na każdą formę i liczbą punktów 
ECTS:

przygotowanie do 
dyskusji
przygotowanie pre-
zentacji
przygotowanie spra-
wozdań z dyskusji
w sumie:
ECTS: 

10

15

10

35
1

C. Liczba godzin zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne w ramach przed-
miotu oraz związana z tym liczba punk-
tów ECTS:

warsztaty
samokształcenie

w sumie:
ECTS

40
35

3



D1.1. Historia języka – język B
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Historia języka – język B.  D1.1

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

History of English

Kierunek studiów: Filologia
Poziom studiów: I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: polski, angielski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3

Koordynator przedmiotu: dr Anna Rewiś-Łętkowska

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Czynniki powodujące zmiany w języku, zagadnienia związane z wydarzeniami historycznymi oraz
naturalnymi procesami zachodzącymi w języku, zróżnicowanie dialektalne w języku angielskim od
początku jego istnienia i wynikające z niego procesy kształtujące język angielski w poszczególnych
okresach historycznych, etymologia słów oraz wyrażeń idiomatycznych, odmiany współczesnego ję-
zyka angielskiego w Wielkiej Brytanii i na świecie. 

Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych 
form zajęć według planu 
studiów:

15 godzin – warsztaty

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył
przedmiot 

zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów uczenia się 

DST.D1.1.
K_W01

Student  ma  uporządkowa-
ną  wiedzę  podstawową
obejmującą  wybrane  za-
gadnienia z historii  języka
B (angielskiego);

K_W02 warsztaty Pisemny test sprawdzają-
cy

DST.D1.1.

K_W02

Student  zna  podstawową
terminologię  z  zakresu hi-
storii języka B (angielskie-
go). 

K_W01 warsztaty Pisemny test sprawdzają-
cy



DST.D1.1.

K_U01

Student  ma  podstawową
wiedzę  leksykalną  i  języ-
koznawczą  umożliwiającą
rozumienie  oraz tworzenie
wypowiedzi  ustnych i pi-
semnych o tematyce zwią-
zanej z historią języka, wy-
rażonych  w  standardowej
odmianie  języka  angiel-
skiego; 

K_U01 warsztaty Pisemny test sprawdzają-
cy

DST.D1.1.

K_U02

Student rozumie koniecz-
ność i potrzebę uczenia się 
języka angielskiego przez 
całe życie, będąc świado-
mym zmian, które zacho-
dzą w językach 

K_U09 warsztaty Ustna informacja zwrotna

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba 
punktów ECTS: (A 
+ B)

1 Stacjonarn
e

Niestacjonarne

A. Liczba godzin 
kontaktowych z 
podziałem na formy 
zajęć oraz liczba 
punktów ECTS 
uzyskanych w 
ramach tych zajęć:

Warsztaty

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

B. Formy 
aktywności studenta 
w ramach 
samokształcenia 
wraz z planowaną 
liczbą godzin na 
każdą formę i liczbą 
punktów ECTS:

przygotowanie do testu 
zaliczeniowego 
praca w sieci
praca z książką

w sumie:
ECTS

5

5
5

15
0,5

C. Liczba godzin 
zajęć kształtujących 
umiejętności 
praktyczne w 
ramach przedmiotu 
oraz związana z tym 
liczba punktów 
ECTS:

warsztaty
samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
15

30
1



D1.2. Historia języka – język C
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Historia języka  - język C. D1.2

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

History of German

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: Studia I stopnia

Profil: Praktyczny

Forma studiów: Studia stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: Niemiecki

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 4

Koordynator przedmiotu: mgr Anna Hycnar

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Zarys rozwoju języka niemieckiego, z uwzględnieniem periodyzacji historii języka niemieckiego.
Czynniki gramatyczne i pozajęzykowe wpływające na rozwój języka w perspektywie historycznej.
Wgląd  w  wybrane  aspekty  historii  i  wynikającej  z  niej  różnorodności  współczesnego  języka
niemieckiego.

Liczba godzin zajęć w ramach 
poszczególnych form zajęć 
według planu studiów:

15 godzin – warsztaty

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył
przedmiot 

zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji
i oceny efektów

uczenia się 

DST.D1.2.K_W0
1

Student posiada 
podstawową wiedzę o 
wybranych zagadnieniach 
z historii i rozwoju języka 
niemieckiego,

K_W01 warsztaty praca kontrolna

DST.D1.2.K_W0
2

Student ma podstawową 
wiedzę o zmianach w 
zakresie fonetyki, 
słownictwa i gramatyki 
języka niemieckiego, 
konieczne do zrozumienia 
różnorodności obecnego 
języka niemieckiego,

K_W01 warsztaty praca kontrolna



DST.D1.2.K_W0
3

Student zna podstawową 
terminologię z zakresu 
historii języka 
niemieckiego

K_W02 warsztaty praca kontrolna

DST.D1.2.K_U01 Student potrafi 
wyszukiwać, analizować i 
użytkować informacje, 
wykorzystując  źródła 
niemieckojęzyczne 
dotyczące historii języka.

K_U02 warsztaty prezentacje 
studentów

DST.D1.2.K_K01 Student potrafi oceniać i 
selekcjonować informacje

K_K01 warsztaty aktywność na 
zajęciach

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba 
punktów ECTS: (A +
B)

1
(A+B)

Stacjonarne Niestacjonarne

A. Liczba godzin 
kontaktowych z 
podziałem na formy 
zajęć oraz liczba 
punktów ECTS 
uzyskanych w 
ramach tych zajęć:

warsztaty

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

B. Formy aktywności
studenta w ramach 
samokształcenia 
wraz z planowaną 
liczbą godzin na 
każdą formę i liczbą 
punktów ECTS:

przygotowanie do zajęć –  
tworzenie prezentacji

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

C. Liczba godzin 
zajęć kształtujących 
umiejętności 
praktyczne w ramach
przedmiotu oraz 
związana z tym 
liczba punktów 
ECTS:

Warsztaty
samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
15

30
1



D1.3. Komputer w pracy tłumacza
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Komputer w pracy tłumacza. D1.3

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Computer as a Translator’s Tool

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: polski, angielski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Ziobro-Strzępek

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kurs  ten  daje  studentom  przygotowanie  do  sprawnego  posługiwania  się  różnymi  narzędziami
elektronicznymi, posiadającymi cechy przydatne w pracy tłumacza tekstów pisanych począwszy od
edytorów tekstu (np.  autokorekta,  autotekst,  korekta ortograficzna  i  gramatyczna),  przez arkusze
kalkulacyjne  (typu  Excel),  korpusy  tekstów,  po  programy  wspomagające  pracę  tłumacza,  w
szczególności: SDL Trados, Memsource, OmegaT, Google Translator Toolkit.
Tematem kursu są także sposoby inteligentnego wyszukiwania w Internecie danych słownikowych,
konkordancji, wykorzystywania banków terminologicznych i korzystanie z różnych wyszukiwarek
(także specjalistycznych).
Studenci oceniają przydatność forów dla tłumaczy (typu: www.proz.com/kudoz),  uczą się z nich
korzystać  a  także  ocenią  skuteczność  bezpłatnych  i  płatnych  programów  tłumaczących
automatycznie (tzw. translatorów).
Ponadto  studenci  zapoznają  się  z  technikami  i  programami  do  przygotowywania  i  tłumaczenia
napisów do materiałów wideo oraz narzędzi wykorzystywanych przy lokalizacji oprogramowania.

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form
zajęć według planu stu-
diów:

Ćwiczenia praktyczne – 15 godzin 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efek-
tu przed-

miotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powią-
zanie z
KEU

Forma za-
jęć dydak-
tycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

DST.D1.3

K_W01

Student zna i rozumie podstawowe 
metody analizy i interpretacji tek-
stów kultury.

K_W03 ćwiczenia 
praktyczne

Pisemne testy 
sprawdzające, ocena 
zadań domowych 

DST.D1.3 Student ma podstawową wiedzę o K_W04 ćwiczenia Pisemne testy 



K_W02 powiązaniach filologii  z dyscypli-
nami naukowymi w dziedzinie 
nauk humanistycznych.

praktyczne sprawdzające, ocena 
zadań domowych 

DST.D1.3

K_W03

Student zna i rozumie podstawowe 
pojęcia i zasady ochrony własności 
intelektualnej oraz prawa autorskie-
go.

K_W05 ćwiczenia 
praktyczne

Pisemne testy 
sprawdzające, ocena 
zadań domowych

DST.D1.3

K_W04

Student wykorzystuje wiedzę, aby 
przygotować w języku specjalności 
(bądź także w innym języku z ob-
szaru/rodziny językowej specjalno-
ści czy w języku polskim) typowe 
prace pisemne o charakterze ogól-
nym odnoszące się do różnych 
dziedzin życia i kultury.

K_W07 ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, aktywność, 
dyskusja, okresowe testy 
i prace kontrolne

DST.D1.3

K_W05

Student wykorzystuje wiedze , aby 
dokonać poprawnego przekładu 
tekstu pisemnego i ustnego o cha-
rakterze ogólnym z języka polskie-
go na język specjalności lub  na 
inny wybrany język w zakresie wy-
branej specjalności; potrafi także 
dokonać poprawnego przekładu 
tekstu pisemnego i ustnego o cha-
rakterze ogólnym z języka specjal-
ności lub z innego języka  w zakre-
sie wybranej specjalności na język 
polski.

K_U08 ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na zaję-
ciach, aktywność, dysku-
sja, okresowe testy i pra-
ce kontrolne

DST.D1.3
K_U01

Student stosuje specjalistyczny 
aparat pojęciowo-terminologiczny 
stosowany w językoznawstwie, 
literaturoznawstwie, nauce o 
kulturze oraz w naukach 
pomocniczych i pokrewnych w 
ramach filologii

K_U01 ćwiczenia 
praktyczne

Pisemne testy 
sprawdzające, ocena 
zadań domowych 

DST.D1.3

K_U02

Student potrafi wyszukiwać, anali-
zować i użytkować informacje, wy-
korzystując różne źródła polskie i 
obcojęzyczne w zakresie wybranej 
specjalności.

K_U02 ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na zaję-
ciach, aktywność, dysku-
sja, okresowe testy i pra-
ce kontrolne

DST.D1.3

K_U03

Student potrafi określić priorytety 
przy realizacji określonego zadania.

K_U07 ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, aktywność, 
dyskusja, okresowe testy 
i prace kontrolne

DST.D1.3

K_U04

Student potrafi samodzielnie zdo-
bywać wiedzę i rozwijać umiejęt-
ności badawcze w zakresie filologii
i wybranego języka, rozumie po-
trzebę i potrafi samodzielnie rozwi-
jać posiadane przez siebie umiejęt-
ności i wiedzy przez całe życie

K_U09 ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, aktywność, 
dyskusja, okresowe testy 
i prace kontrolne



DST.D1.3

K_K01

Student potrafi oceniać i selekcjo-
nować informacje.

K_K01 ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, ocena postawy

DST.D1.3

K_K02

Jest odpowiedzialny za rzetelność 
wykonywanej pracy i jej społeczne 
skutki. 

K_K02 ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, ocena postawy

DST.D1.3

K_K03

Student rozumie konieczność prze-
strzegania etyki swojego zawodu i 
kieruje się jej zasadami.

K_K04 ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, ocena postawy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   
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A. Liczba godzin kontak-
towych z podziałem na 
formy zajęć oraz liczba 
punktów ECTS uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

B. Formy aktywności stu-
denta w ramach samo-
kształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na każ-
dą formę i liczbą punktów 
ECTS:

Przygotowanie do zajęć (praca w bibliotece z 
tekstem lub nagraniem, praca z komputerem, 
praca w sieci) 
Praca na platformie e-learningowej 
Przygotowanie projektów/prezentacji 

w sumie:
ECTS

5

5
5

15
0,5

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętno-
ści praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana
z tym liczba punktów 
ECTS:

warsztaty
samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
15

30
1



D1.4. Praktyka przekładu – język B
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Praktyka przekładu - język B. D1.4 

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Translation Practice 

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 7

Język wykładowy: angielski, polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3, 4, 5

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Ziobro-Strzępek 

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami tłumaczenia różnych typów tekstów pisanych,
głównie użytkowych, ale także wybranych tekstów specjalistycznych. Rozwijanie podstawowych
umiejętności  tłumaczenia  z  języka  angielskiego  na  polski  i  odwrotnie  z  uwzględnieniem  norm
tłumaczeniowych, wymogów zleceniodawcy oraz potrzeb odbiorców docelowych w zależności od
rodzaju  tłumaczonego  tekstu.  Ekwiwalencja  w  tłumaczeniu,  jak  radzić  sobie  w  sytuacji
nieprzekładalności, jak tłumaczyć nazwy własne, formy adresatywne, czy terminy specjalistyczne.
Zasady korzystania ze słowników, encyklopedii i innych źródeł, w tym także tych dostępnych w
Internecie. Staranność i rzetelność w podejściu do wyznaczonych zadań tłumaczeniowych, korekta
własnego tekstu. 

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form
zajęć według planu stu-
diów:

Warsztaty – 105 godz.

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod
efektu
przed-
miotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powiąza-
nie z
KEU

Forma zajęć
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji
i oceny efektów

uczenia się 

DST.D1.
4. 
K_W01

Ma uporządkowaną podstawową 
wiedzę z zakresu nauki o języku, 
translatoryki (teorii przekładu), 
komunikacji międzykulturowej i innych
obszarów nauki potrzebną do 
formułowania i rozwiązywania zadań 
związanych z tłumaczeniem ustnym i 

K_W01 Warsztaty Praca pisemna 
(wykonanie 
zadanych 
tłumaczeń) 



pisemnym na języki obce i na język 
polski.

DST.D1.
4. 
K_W02

Student wykorzystuje wiedzę, aby przy-
gotować w języku obcym typowe prace 
pisemne o charakterze tłumaczenio-
wym, takie jak tłumaczenie pisemne 
tekstów użytkowych, wybranych tek-
stów specjalistycznych oraz fragmenty 
tekstów literackich odnoszące się do 
różnych dziedzin życia i kultury.

K_W07 Warsztaty Praca pisemna 
(wykonanie 
zadanych 
tłumaczeń) 
dyskusja 

DST.D1.
4. 
K_U01

Student potrafi wyszukiwać, analizować
i użytkować informacje, wykorzystując 
różne źródła polskie i obcojęzyczne, 
aby wykonać zadania zgodne z pracą 
tłumacza.

K_U02 Warsztaty Praca pisemna 
(wykonanie 
zadanych 
tłumaczeń) 
dyskusja 

DST.D1.
4. 
K_U02

Student potrafi rozpoznać różne rodzaje
tekstów kultury oraz przeprowadzić ich 
analizę i interpretację niezbędną do 
wykonania zadania tłumaczeniowego.

K_U03 Warsztaty Praca pisemna (wy-
konanie zadanych 
tłumaczeń) dysku-
sja

DST.D1.
4. 
K_K01

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga 
dylematy związane z wykonywaniem 
zawodu tłumacza, postępując zgodnie z 
zasadami etyki zawodowej.

K_K04 Warsztaty Praca pisemna (wy-
konanie zadanych 
tłumaczeń) dysku-
sja

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   
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A. Liczba godzin kontak-
towych z podziałem na 
formy zajęć oraz liczba 
punktów ECTS uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

Warsztaty

w sumie:
ECTS

105

105
4

B. Formy aktywności stu-
denta w ramach samo-
kształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na każ-
dą formę i liczbą punktów 
ECTS:

Przygotowanie do zajęć 
Wykonywanie zadań domowych, praca na platformie

w sumie:
ECTS

15
50

65
3

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętno-
ści praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana
z tym liczba punktów 
ECTS:

warsztaty
samokształcenie

w sumie:
ECTS

105
65

170
7



D1.5. Praktyka przekładu – język C
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Praktyka przekładu – język C. D1 5

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Translation Practice

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: Studia I stopnia

Profil: Praktyczny

Forma studiów: Studia stacjonarne

Punkty ECTS: 7

Język wykładowy: Polski/niemiecki

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3,4,5

Koordynator przedmiotu: Dr Leszek Habrat

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Zapoznanie  studentów ze specyfiką  przekładu.  Wykształcenie  umiejętności  tłumaczenia  krótkich
tekstów o zróżnicowanej tematyce

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form
zajęć według planu stu-
diów:

105 warsztaty

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efek-
tu przed-

miotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powiąza-
nie z
KEU

Forma zajęć
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji
i oceny efektów

uczenia się 

DST.D1.5.
K_W01

Ma uporządkowaną podstawową wie-
dzę z zakresu nauki o języku, transla-
toryki (teorii przekładu), komunikacji 
międzykulturowej i innych obszarów 
nauki potrzebną do formułowania i 
rozwiązywania zadań związanych z 
tłumaczeniem ustnym i pisemnym na 
języki obce i na język polski.

K_W01 Warsztaty Egzamin, zalicze-
nie, udział w zaję-
ciach

DST.D1.5.
K_W02

Student wykorzystuje wiedzę, aby 
przygotować w języku obcym typowe 
prace pisemne o charakterze tłumacze-
niowym, takie jak tłumaczenie pisem-
ne tekstów użytkowych, wybranych 
tekstów specjalistycznych oraz frag-
menty tekstów literackich odnoszące 

K_W07 Warsztaty Egzamin, zalicze-
nie, udział w zaję-
ciach



się do różnych dziedzin życia i kultu-
ry.

DST.D1.5.
K_U01

Student potrafi wyszukiwać, analizo-
wać i użytkować informacje, wykorzy-
stując różne źródła polskie i obcoję-
zyczne, aby wykonać zadania zgodne 
z pracą tłumacza.

K_U02 Warsztaty Egzamin, zalicze-
nie, udział w zaję-
ciach

DST.D1.5.
K_U02

Student potrafi rozpoznać różne rodza-
je tekstów kultury oraz przeprowadzić 
ich analizę i interpretację niezbędną do
wykonania zadania tłumaczeniowego.

K_U03 Warsztaty Egzamin, zalicze-
nie, udział w zaję-
ciach

DST.D1.5.
K_K01

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga 
dylematy związane z wykonywaniem 
zawodu tłumacza, postępując zgodnie 
z zasadami etyki zawodowej.

K_K04 Warsztaty Udział w zajęciach

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   
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A. Liczba godzin kontak-
towych z podziałem na 
formy zajęć oraz liczba 
punktów ECTS uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

Warsztaty

w sumie:
ECTS

105

105
4

B. Formy aktywności stu-
denta w ramach samo-
kształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na każ-
dą formę i liczbą punktów 
ECTS:

Przygotowanie do zajęć (tłumaczenie zadanych 
tekstów)

w sumie:
ECTS

80

80
3

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętno-
ści praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana
z tym liczba punktów 
ECTS:

w sumie:
ECTS

185
7



D2.1. Autoprezentacje i wystąpienia publiczne
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Autoprezentacje i wystąpienia publiczne. D2.1

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Presentations and Public Speaking

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarna

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: angielski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3

Koordynator przedmiotu: prof. ndzw. dr hab. Władysław Chłopicki

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Celem kursu jest ćwiczenie umiejętności publicznego mówienia w języku angielskim oraz w języku
polskim  w  różnych  formach,  począwszy  od  krótkich  przemówień  a  vista  na  nieprzygotowane
tematy,  po  krótkie  przygotowane  wystąpienia  bez  użycia  notatek,  po  ćwiczenie  notatek  do
wystąpień,  oraz  prezentacji  multimedialnych.  Kurs  jest  też  bogato  ilustrowany  materiałami
audiowizualnymi. 

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form
zajęć według planu stu-
diów:

Ćwiczenia praktyczne – 30 godzin 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efek-
tu przed-

miotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powiąza-
nie z
KEU

Forma zajęć
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji
i oceny efektów

uczenia się 

DST.D2.1.
K_U01

Student potrafi wyszukiwać, analizo-
wać i użytkować informacje, wykorzy-
stując różne źródła polskie i obcoję-
zyczne w zakresie wybranej specjalno-
ści.

K_U02 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na
zajęciach

DST.D2.1.
K_U02

Student posiada umiejętność 
merytorycznego argumentowania, z 
wykorzystaniem poglądów innych 
autorów, oraz formułowania 
wniosków.

K_U04 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na
zajęciach

DST.D2.1. Student potrafi samodzielnie K_U06 Ćwiczenia Bieżąca kontrola na



K_U03 przygotować i przedstawić 
wystąpienie ustne w języku 
specjalności, bądź także  w innym  
języku w zakresie wybranej 
specjalności,   a także w języku 
polskim na wybrany temat z 
wykorzystaniem literatury przedmiotu.

praktyczne zajęciach

DST.D2.1.
K_U014

Student potrafi określić priorytety przy
realizacji określonego zadania.

K_U07 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na
zajęciach

DST.D2.1.
K_K01

Student potrafi oceniać i selekcjono-
wać informacje.

K_K01 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na
zajęciach

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   
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A. Liczba godzin kontak-
towych z podziałem na 
formy zajęć oraz liczba 
punktów ECTS uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

w sumie:
ECTS

30

1

B. Formy aktywności stu-
denta w ramach samo-
kształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na każ-
dą formę i liczbą punktów 
ECTS:

Przygotowanie wystąpień ustnych
Praca w Internecie i bibliotece

w sumie:
ECTS

25

25
1

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętno-
ści praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana
z tym liczba punktów 
ECTS:

w sumie:
ECTS

55
2



D2.2. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym.  D2.2

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Note-taking in Consecutive Interpreting 

Kierunek studiów: Filologia  

Poziom studiów: I stopnia

Profil: Praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: Polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Ziobro-Strzępek

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Zasady sporządzania notatek wypracowane i stosowane przez profesjonalnych tłumaczy ustnych, na 
bazie których studenci stworzą a następnie opanują własną metodę notowania, która pozwoli im 
skutecznie, płynnie i zgodnie z oczekiwaniami odbiorców docelowych tłumaczyć ustne wystąpienia 
z języka B na język ojczysty i odwrotnie lub z języka C na język ojczysty. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form
zajęć według planu stu-
diów:

15 godzin ćwiczeń praktycznych 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efek-
tu przed-
miotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powiąza-
nie z 
KEU

Forma zajęć
dydaktycz-
nych

Sposób weryfikacji
i oceny efektów 
uczenia się 

D2.2. 
KW_W01

M świadomość kompleksowej natury 
języka  i jego złożoności Zna w 
aspekcie konfrontatywnym zasady 
komunikacji i językowo-stylistycznej 
organizacji tekstu oraz reguły 
komunikacji międzykulturowej i 
językowej grzeczności

K_W01 ćwiczenia 
praktyczne

Ocena 
wykonywanych 
notatek 

DST.D2.2.
K_W02

Student ma wiedzę o głównych 
kierunkach rozwoju i najważniejszych 
osiągnięciach związanych z 
warsztatem pracy nowoczesnego 
tłumacz (wspomagające ją programy i 
zasoby internetowe, formy jego 
działania w przestrzeni medialnej i 
publicznej - tłumaczenie 
konsekutywne). 

K_W02 ćwiczenia 
praktyczne

Ocena 
wykonywanych 
notatek 



DST.D2.2.
K_W03

Ma podstawową wiedzę o metodyce 
wykonywania tłumaczeń ustnych, o 
normach, procedurach i dobrych prak-
tykach stosowanych w biurach tłuma-
czeń i innych instytucjach/firmach 
międzynarodowych zatrudniających 
tłumaczy.

K_W03 ćwiczenia 
praktyczne

Ocena 
wykonywanych 
notatek 

DST.D2.2.
K_U01

Student potrafi wyszukiwać, 
analizować, oceniać, selekcjonować i 
użytkować informacje, z 
wykorzystaniem różnych źródeł i 
narzędzi informatycznych 
wspomagających pracę tłumacza.  

K_U02 ćwiczenia 
praktyczne

Ocena 
wykonywanych 
notatek 

DST.D2.2.
K_U02

Potrafi samodzielnie zaplanować i 
zrealizować takie typowe projekty, jak
tłumaczenie ustnych wystąpień o 
tematyce ogólnej, 
niespecjalistycznych. 

K_U06 ćwiczenia 
praktyczne

Ocena 
wykonywanych 
notatek 

DST.D2.2.
K_U03

Student potrafi samodzielnie 
zdobywać wiedzę i rozwijać 
umiejętności niezbędne do wykonania 
kolejnych zadań tłumaczeniowych 
(przygotowanie terminologii i baz 
danych, ogólne poznanie obszaru, 
którego dotyczy tłumaczenie, analiza 
kontekstu) historyczno-kulturowego, 
opracowanie spójnej metody 
notowania itp

K_U09 ćwiczenia 
praktyczne

Ocena 
wykonywanych 
notatek 

DST.D2.2.
K_K01

Student potrafi oceniać i 
selekcjonować informacje, jest 
krytyczny w stosunku do własnej 
wiedzy oraz do odbieranych treści : 
ocenić przydatność różnorodnych 
metod, procedur czy praktyk 
tłumaczeniowych przy realizacji 
danego tłumaczenia oraz wybrać i 
zastosować właściwy sposób 
postępowania. 

K_K01 ćwiczenia 
praktyczne

Ocena 
wykonywanych 
notatek 

DST.D2.2.
K_K02

Jest odpowiedzialny za rzetelność 
wykonywanej pracy i jej społeczne 
skutki. Prawidłowo identyfikuje i 
rozstrzyga dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu tłumacza, 
postępując zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej

K_K02 ćwiczenia 
praktyczne

Ocena 
wykonywanych 
notatek 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   
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A. Liczba godzin kontak-
towych z podziałem na 
formy zajęć oraz liczba 
punktów ECTS uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

B. Formy aktywności stu-
denta w ramach samo-
kształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na każ-
dą formę i liczbą punktów 
ECTS:

Przygotowanie do zajęć i prace zaliczenio-
we

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętno-
ści praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana
z tym liczba punktów 
ECTS:

w sumie:
ECTS

30
1



D2.3. Warsztat tłumaczenia konsekutywnego - język B
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Warsztat tłumaczenia konsekutywnego (język B). D2.3

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Consecutive Translation Workshop

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 4

Język wykładowy: angielski, polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3-4

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Ziobro-Strzępek

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Głównym celem kursu jest ćwiczenie tłumaczenia konsekutywnego z języka A na język B oraz z ję-
zyka B na język A. Ćwiczenia praktyczne pozwolą studentom zdobyć niezbędne umiejętności oraz 
poznać możliwe strategie i techniki stosowane w tłumaczeniu konsekutywnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności sporządzania notatek z użyciem symboli. Podczas kursu studenci po-
znają również metody ćwiczenia pamięci oraz strategie radzenia sobie z informacjami (np. przefor-
mułowanie, streszczenie, technika salami itp.).

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form
zajęć według planu stu-
diów:

Ćwiczenia projektowe – 60 godzin 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efek-
tu przed-

miotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powią-
zanie z
KEU

Forma za-
jęć dydak-
tycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów uczenia

się 

DST.D2.3.
K_W01

Student zna i rozumie podstawowe 
metody analizy i interpretacji tek-
stów kultury.

K_W03 ćwiczenia 
projektowe

Pisemne testy 
sprawdzające, ocena 
zadań domowych 

DST.D2.3.
K_W02

Student ma podstawową wiedzę o 
powiązaniach filologii  z dyscypli-
nami naukowymi w dziedzinie 
nauk humanistycznych.

K_W04 ćwiczenia 
projektowe

Pisemne testy 
sprawdzające, ocena 
zadań domowych 

DST.D2.3.
K_W03

Student wykorzystuje wiedzę, aby 
przygotować w języku specjalności 
(bądź także w innym języku z ob-
szaru/rodziny językowej specjalno-

K_W07 ćwiczenia 
projektowe

Pisemne testy 
sprawdzające, ocena 
zadań domowych 



ści czy w języku polskim) typowe 
prace pisemne o charakterze ogól-
nym odnoszące się do różnych 
dziedzin życia i kultury.

DST.D2.3.
K_W04

Student wykorzystuje wiedzę aby 
dokonać poprawnego przekładu 
tekstu pisemnego i ustnego o cha-
rakterze ogólnym z języka polskie-
go na język specjalności lub  na 
inny wybrany język w zakresie wy-
branej specjalności; potrafi także 
dokonać poprawnego przekładu 
tekstu pisemnego i ustnego o cha-
rakterze ogólnym z języka specjal-
ności lub z innego języka  w zakre-
sie wybranej specjalności na język 
polski.

K_W08 ćwiczenia 
projektowe

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, aktywność, 
dyskusja, okresowe testy
i prace kontrolne, 
egzamin 

DST.D2.3.
K_U01

Student stosuje specjalistyczny 
aparat pojęciowo-terminologiczny 
używany w językoznawstwie i 
literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w 
ramach filologii.

K_U01 ćwiczenia 
projektowe

Pisemne testy 
sprawdzające, ocena 
zadań domowych 

DST.D2.3
K_U02

Student potrafi wyszukiwać, anali-
zować i użytkować informacje, wy-
korzystując różne źródła polskie i 
obcojęzyczne w zakresie wybranej 
specjalności.

K_U02 ćwiczenia 
projektowe

Bieżąca kontrola na za-
jęciach, aktywność, dys-
kusja, okresowe testy i 
prace kontrolne, egza-
min 

DST.D2.3.
K_U03

Student potrafi rozpoznać różne ro-
dzaje tekstów kultury oraz przepro-
wadzić ich analizę i interpretację z 
zastosowaniem podstawowych me-
tod, w celu określenia ich znaczeń, 
miejsca w procesie historyczno-
kulturowym i oddziaływania spo-
łecznego.

K_U03 ćwiczenia 
projektowe

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, aktywność, 
dyskusja, okresowe testy
i prace kontrolne, 
egzamin 

DST.D2.3.
K_U04

Student potrafi określić priorytety 
przy realizacji określonego zadania.

K_U07 ćwiczenia 
projektowe

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, aktywność, 
dyskusja, okresowe testy
i prace kontrolne, 
egzamin 

DST.D2.3.
K_U05

Student potrafi samodzielnie zdo-
bywać wiedzę i rozwijać umiejęt-
ności badawcze w zakresie filologii
i specjalności, kierując się wska-
zówkami opiekuna naukowego oraz
rozumie potrzebę rozwoju posiada-
nych przez siebie umiejętności i 
wiedzy.

K_U09 ćwiczenia 
projektowe

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, aktywność, 
dyskusja, okresowe testy
i prace kontrolne, 
egzamin 

DST.D2.3.
K_K01

Student potrafi oceniać i selekcjo-
nować informacje.

K_K01 ćwiczenia 
projektowe

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, ocena 



postawy 
DST.D2.3.
K_K02

Jest odpowiedzialny za rzetelność 
wykonywanej pracy i jej społeczne 
skutki. 

K_K02 ćwiczenia 
projektowe

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, ocena 
postawy 

DST.D2.3.
K_K03

Student rozumie konieczność prze-
strzegania etyki swojego zawodu i 
kieruje się jej zasadami.

K_K04 ćwiczenia 
projektowe

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, ocena 
postawy 

DST.D2.3.
K_K04

Potrafi współdziałać w grupie, tak-
że wielonarodowościowej, przyj-
mując w niej różne role.

K_K05 ćwiczenia 
projektowe

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, ocena 
postawy 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   
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A. Liczba godzin kontak-
towych z podziałem na 
formy zajęć oraz liczba 
punktów ECTS uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

w sumie:
ECTS

60

60
2

B. Formy aktywności stu-
denta w ramach samo-
kształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na każ-
dą formę i liczbą punktów 
ECTS:

Przygotowanie do zajęć (praca w bibliotece z 
tekstem lub nagraniem, praca z komputerem, 
praca w sieci) 
Praca na platformie e-learningowej 
Przygotowanie projektów/prezentacji 
Przygotowanie do egzaminu

w sumie:
ECTS

30

10
10
10

60
2

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętno-
ści praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana
z tym liczba punktów 
ECTS:

warsztaty
samokształcenie

w sumie:
ECTS

60
60

120
4



D2.4. Warsztat tłumaczenia konsekutywnego – język C
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Warsztat tłumaczenia konsekutywnego – język C.  D2.4

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.): Consecutive Interpreting Workshop

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: Studia I stopnia

Profil: Praktyczny

Forma studiów: Studia stacjonarne

Punkty ECTS: 4

Język wykładowy: Polski/niemiecki

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3,4

Koordynator przedmiotu: mgr Anna Hycnar

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Wiedza o specyfice tłumaczenia konsekutywnego. Umiejętność tłumaczenia przede wszystkim z ję-
zyka niemieckiego na język polski. Terminologia w wybranych obszarach. Techniki tłumaczeń ust-
nych.

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form
zajęć według planu stu-
diów:

ćwiczenia praktyczne – 60

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efek-
tu przed-

miotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powią-
zanie z
KEU

Forma zajęć
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji
i oceny efektów

uczenia się 

DST.D2.4.
K_W01

Student ma podstawową wiedzę z za-
kresu translatoryki i komunikacji mię-
dzykulturowej i potrafi tę wiedzę od-
nieść do kontekstu współczesnego i za-
stosować do formułowania i rozwiązy-
wania zadań związanych z tłumacze-
niem ustnym na  język polski.

K_W02 ćwiczenia 
projektowe

Egzamin, zalicze-
nie, udział w zaję-
ciach

DST.D2.4.
K_U01

Potrafi samodzielnie zaplanować i 
zrealizować takie typowe projekty, jak 
tłumaczenie ustnych wystąpień o 
tematyce ogólnej, niespecjalistycznych, 
przede wszystkim z języka 
niemieckiego na język polski. 

K_U06 ćwiczenia 
projektowe

Egzamin, zalicze-
nie, udział w zaję-
ciach

DST.D2.4. Jest odpowiedzialny za rzetelność wy- K_K04 ćwiczenia Udział w zajęciach



K_K01 konywanej pracy Prawidłowo identyfi-
kuje i rozstrzyga dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu tłumacza, po-
stępując zgodnie z zasadami etyki za-
wodowej.

projektowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

4
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A. Liczba godzin kontak-
towych z podziałem na 
formy zajęć oraz liczba 
punktów ECTS uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

60

2

B. Formy aktywności stu-
denta w ramach samo-
kształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na każ-
dą formę i liczbą punktów 
ECTS:

Przygotowanie do zajęć (tłumaczenie zada-
nych tekstów)

w sumie:
ECTS

60

2

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętno-
ści praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana
z tym liczba punktów 
ECTS:

w sumie:
ECTS

120
4



D2.5. Wprowadzenie do tłumaczenia symultanicznego – język B
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Wprowadzenie do tłumaczenia symultanicznego (język B). D2.5

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Introduction to Simultaneous Interpreting

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 3

Język wykładowy: angielski, polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 5-6

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Ziobro-Strzępek

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Głównym celem kursu jest ćwiczenie tłumaczenia symultanicznego z języka B na język A i z języka
A na język B. Ćwiczenia praktyczne pozwolą studentom zdobyć niezbędne umiejętności oraz po-
znać możliwe strategie i techniki stosowane w tłumaczeniu symultanicznym, aby mogli stosować je
później w pracy zawodowej. Zajęcia zapoznają studentów z podstawami warsztatu pracy tłumacza
symultanicznego oraz warunkami pracy podczas konferencji, jak również z oczekiwaniami odbior-
ców tłumaczenia. 
Podczas kursu szczególny nacisk kładziony jest na znajomość języka polskiego i angielskiego oraz 
jakość tłumaczenia. Studenci mają okazję pracować w warunkach zbliżonych do rzeczywistych wa-
runków podczas konferencji z udziałem tłumaczy, jak również uczą się skutecznego przygotowania 
się do konferencji. Poznają typowe problemy pojawiające się podczas pracy i uczą się sposobów ra-
dzenia sobie z tego typu problemami.

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form
zajęć według planu stu-
diów:

Ćwiczenia projektowe – 45 godzin 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efek-
tu przed-

miotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powią-
zanie z
KEU

Forma
zajęć dy-
daktycz-

nych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

DST.D2.5.
K_W01

Student zna i rozumie podstawowe 
metody analizy i interpretacji tek-
stów kultury.

K_W03 ćwicze-
nia pro-
jektowe

Pisemne testy 
sprawdzające, ocena zadań
domowych 

DST.D2.5.
K_W02

Student ma podstawową wiedzę o 
powiązaniach filologii  z dyscypli-

K_W04 ćwicze-
nia pro-

Pisemne testy 
sprawdzające, ocena zadań



nami naukowymi w dziedzinie 
nauk humanistycznych.

jektowe domowych 

DST.D2.5.
K_W03

Student wykorzystuje wiedzę, aby 
przygotować w języku specjalności 
(bądź także w innym języku z ob-
szaru/rodziny językowej specjalno-
ści czy w języku polskim) typowe 
prace pisemne o charakterze ogól-
nym odnoszące się do różnych 
dziedzin życia i kultury.

K_W07 ćwicze-
nia pro-
jektowe

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, aktywność, 
dyskusja, okresowe testy i 
prace kontrolne

DST.D2.5.
K_W04

Student wykorzystuje wiedzę, aby 
dokonać poprawnego przekładu 
tekstu pisemnego i ustnego o cha-
rakterze ogólnym z języka polskie-
go na język specjalności lub  na 
inny wybrany język w zakresie wy-
branej specjalności; potrafi także 
dokonać poprawnego przekładu 
tekstu pisemnego i ustnego o cha-
rakterze ogólnym z języka specjal-
ności lub z innego języka  w zakre-
sie wybranej specjalności na język 
polski.

K_W08 ćwicze-
nia pro-
jektowe

Bieżąca kontrola na zaję-
ciach, aktywność, dysku-
sja, okresowe testy i prace 
kontrolne

DST.D2.5.
K_U01

Student stosuje specjalistyczny 
aparat pojęciowo-terminologiczny 
stosowany w językoznawstwie i 
literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w 
ramach filologii.

K_U01 ćwicze-
nia pro-
jektowe

Pisemne testy 
sprawdzające, ocena zadań
domowych 

DST.D2.5.
K_U02

Student potrafi wyszukiwać, anali-
zować i użytkować informacje, wy-
korzystując różne źródła polskie i 
obcojęzyczne w zakresie wybranej 
specjalności.

K_U02 ćwicze-
nia pro-
jektowe

Bieżąca kontrola na zaję-
ciach, aktywność, dysku-
sja, okresowe testy i prace 
kontrolne

DST.D2.5.
K_U03

Student potrafi rozpoznać różne ro-
dzaje tekstów kultury oraz przepro-
wadzić ich analizę i interpretację z 
zastosowaniem podstawowych me-
tod, w celu określenia ich znaczeń, 
miejsca w procesie historyczno-
kulturowym i oddziaływania spo-
łecznego.

K_U03 ćwicze-
nia pro-
jektowe

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, aktywność, 
dyskusja, okresowe testy i 
prace kontrolne

DST.D2.5.
K_U04

Student potrafi określić priorytety 
przy realizacji określonego zadania.

K_U07 ćwicze-
nia pro-
jektowe

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, aktywność, 
dyskusja, okresowe testy i 
prace kontrolne

DST.D2.5.
K_U05

Student potrafi samodzielnie zdo-
bywać wiedzę i rozwijać umiejęt-
ności badawcze w zakresie filologii
i specjalności, kierując się wska-
zówkami opiekuna naukowego oraz
rozumie potrzebę rozwoju posiada-

K_U09 ćwicze-
nia pro-
jektowe

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, aktywność, 
dyskusja, okresowe testy i 
prace kontrolne



nych przez siebie umiejętności i 
wiedzy.

DST.D2.5.
K_K01

Student potrafi oceniać i selekcjo-
nować informacje.

K_K01 ćwicze-
nia pro-
jektowe

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, ocena postawy 

DST.D2.5.
K_K02

Jest odpowiedzialny za rzetelność 
wykonywanej pracy i jej społeczne 
skutki. 

K_K02 ćwicze-
nia pro-
jektowe

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, ocena postawy 

DST.D2.5.
K_K03

Student rozumie konieczność prze-
strzegania etyki swojego zawodu i 
kieruje się jej zasadami.

K_K04 ćwicze-
nia pro-
jektowe

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, ocena postawy 

DST.D2.5.
K_K04

Potrafi współdziałać w grupie, tak-
że wielonarodowościowej, przyj-
mując w niej różne role.

K_K05 ćwicze-
nia pro-
jektowe

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, ocena postawy 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   
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A. Liczba godzin kontak-
towych z podziałem na 
formy zajęć oraz liczba 
punktów ECTS uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

Ćwiczenia projektowe

w sumie:
ECTS

45

45
1,5

B. Formy aktywności stu-
denta w ramach samo-
kształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na każ-
dą formę i liczbą punktów 
ECTS:

Przygotowanie do zajęć (praca w bibliotece z 
tekstem lub nagraniem, praca z komputerem, praca 
w sieci) 
Praca na platformie e-learningowej 
Przygotowanie projektów/prezentacji 
Opracowanie terminologii

w sumie:
ECTS

20

10
10
5
60

45
1,5

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętno-
ści praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana
z tym liczba punktów 
ECTS:

warsztaty
samokształcenie

w sumie:
ECTS

45
45

90
3



D2.6. Wprowadzenie do tłumaczenia symultanicznego – język C
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Wprowadzenie do tłumaczenia symultanicznego – język C. D2.6

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Introduction to Interpreting

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 3

Język wykładowy: Polski, niemiecki

Rok akademicki: 2019/20

Semestr: 5,6

Koordynator przedmiotu: Mgr Małgorzata Niżnik

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie z techniką i ćwiczenie tłumaczenia symultanicznego z
języka C (niemieckiego) na język A (ojczysty). Ćwiczenia praktyczne pozwolą studentom zdobyć
niezbędne umiejętności oraz poznać możliwe strategie i techniki stosowane w tłumaczeniu symulta-
nicznym i konsekutywnym, aby mogli stosować je później w pracy zawodowej. Zajęcia zapoznają
studentów z warsztatem pracy tłumacza konferencyjnego oraz warunkami pracy podczas konferen-
cji, jak również z oczekiwaniami odbiorców tłumaczenia. Studenci mają okazję pracować w warun-
kach zbliżonych do rzeczywistych warunków podczas konferencji z udziałem tłumaczy, jak również
uczą się skutecznego przygotowania się do konferencji. Poznają typowe problemy pojawiające się
podczas pracy i uczą się sposobów radzenia sobie z tego typu problemami.

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form
zajęć według planu stu-
diów:

Ćwiczenia projektowe – 45 godzin 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efek-
tu przed-

miotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powią-
zanie z
KEU

Forma zajęć
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji
i oceny efektów

uczenia się 

DST.D2.6.
K_W01

Student zna i rozumie podstawowe me-
tody analizy i interpretacji tekstów kul-
tury.

K_W03 ćwiczenia 
projektowe

Pisemne testy 
sprawdzające, 
ocena zadań 
domowych 

DST.D2.6.
K_W02

Student ma podstawową wiedzę o po-
wiązaniach filologii  z dyscyplinami na-
ukowymi w dziedzinie nauk humani-
stycznych.

K_W03 ćwiczenia 
projektowe



DST.D2.6.
K_W03

Student wykorzystuje wiedzę, aby przy-
gotować w języku specjalności (bądź 
także w innym języku z obszaru/rodziny
językowej specjalności czy w języku 
polskim) typowe prace pisemne o cha-
rakterze ogólnym odnoszące się do róż-
nych dziedzin życia i kultury.

K_W04 ćwiczenia 
projektowe

Zaliczenie, aktyw-
ność na zajęciach

DST.D2.6.
K_W04

Student wykorzystuje wiedzę, aby do-
konać poprawnego przekładu tekstu pi-
semnego i ustnego o charakterze ogól-
nym głównie z język specjalności  na 
język polski.

K_U01 ćwiczenia 
projektowe

Zaliczenie, aktyw-
ność na zajęciach

DST.D2.6.
K_U01

Student stosuje specjalistyczny aparat 
pojęciowo-terminologiczny stosowany 
w językoznawstwie i 
literaturoznawstwie oraz w naukach 
pomocniczych i pokrewnych w ramach 
filologii.

K_U02 ćwiczenia 
projektowe

Zaliczenie, aktyw-
ność na zajęciach

DST.D2.6.
K_U02

Student potrafi wyszukiwać, analizować
i użytkować informacje, wykorzystując 
różne źródła polskie i obcojęzyczne w 
zakresie wybranej specjalności.

K_U02 ćwiczenia 
projektowe

Zaliczenie, aktyw-
ność na zajęciach

DST.D2.6.
K_U03

Student potrafi rozpoznać różne rodzaje
tekstów kultury oraz przeprowadzić ich 
analizę i interpretację z zastosowaniem 
podstawowych metod, w celu określe-
nia ich znaczeń, miejsca w procesie hi-
storyczno-kulturowym i oddziaływania 
społecznego.

K_U09 ćwiczenia 
projektowe

Zaliczenie, aktyw-
ność na zajęciach

DST.D2.6.
K_U04

Student potrafi określić priorytety przy 
realizacji określonego zadania.

K_U06 ćwiczenia 
projektowe

Zaliczenie, aktyw-
ność na zajęciach

DST.D2.6.
K_U05

Student potrafi samodzielnie zdobywać 
wiedzę i rozwijać umiejętności badaw-
cze w zakresie filologii i specjalności, 
kierując się wskazówkami opiekuna na-
ukowego oraz rozumie potrzebę rozwo-
ju posiadanych przez siebie umiejętno-
ści i wiedzy.

K_U09 ćwiczenia 
projektowe

Zaliczenie, aktyw-
ność na zajęciach

DST.D2.6.
K_K01

Student potrafi oceniać i selekcjonować 
informacje.

K_K01 ćwiczenia 
projektowe

Bieżąca kontrola na
zajęciach, ocena 
postawy 

DST.D2.6.
K_K02

Jest odpowiedzialny za rzetelność wy-
konywanej pracy i jej społeczne skutki. 

K_K02 ćwiczenia 
projektowe

Bieżąca kontrola na
zajęciach, ocena 
postawy 

DST.D2.6.
K_K03

Student rozumie konieczność przestrze-
gania etyki swojego zawodu i kieruje 
się jej zasadami.

K_K04 ćwiczenia 
projektowe

Bieżąca kontrola na
zajęciach, ocena 
postawy 

DST.D2.6.
K_K04

Potrafi współdziałać w grupie, także 
wielonarodowościowej, przyjmując w 
niej różne role.

K_K05 ćwiczenia 
projektowe

Bieżąca kontrola na
zajęciach, ocena 
postawy 



Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   
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A. Liczba godzin kontak-
towych z podziałem na 
formy zajęć oraz liczba 
punktów ECTS uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

Ćwiczenia projektowe

w sumie:
ECTS

45

45
1,5

B. Formy aktywności stu-
denta w ramach samo-
kształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na każ-
dą formę i liczbą punktów 
ECTS:

Przygotowanie do zajęć (praca w bibliotece z 
tekstem lub nagraniem, praca z komputerem, 
praca w sieci) 
Praca na platformie e-learningowej 
Przygotowanie projektów/prezentacji 
Opracowanie terminologii

w sumie:
ECTS

20

10
10
5
60

45
1,5

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętno-
ści praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana
z tym liczba punktów 
ECTS:

warsztaty
samokształcenie

w sumie:
ECTS

45
45

90
3



D2.7. Emisja głosu
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Emisja głosu. D2.7

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Voice Training 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3

Koordynator przedmiotu: Dr Joanna Kułakowska-Lis

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Znajomości własnego głosu, umiejętność świadomego nim operowania w zakresie barwy, siły, tem-
pa, wyrazistości artykulacyjnej, rozmieszczenia akcentów wewnątrzwyrazowych i zdaniowych, sto-
sowania pauz,  ukierunkowane szczególnie  na przygotowanie studentów do pracy pedagogicznej.
Treści te służą opanowaniu umiejętności z zakresu techniki głosowej, profilaktyki głosowej. Po kur-
sie studenci znają także współczesną normę ortofoniczną i świadomie się do niej stosują, mówią
płynnie i z dobrą dykcją, ponadto prawidłowo interpretują głosowo różnego typu teksty.

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form
zajęć według planu stu-
diów:

ćwiczenia praktyczne - 15 godz.

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powią-
zanie z
KEU

Forma za-
jęć dydak-
tycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów ucze-

nia się 

DST.D2.7. 
K_W01

Student  posiada  wiedzę  na  temat
wpływu  prawidłowej  emisji  głosu  i
kultury  języka  na  poziom  i  skutecz-
ność komunikacji językowej; zna ele-
menty budowy organizmu związane z
aparatem mowy zasady jego funkcjo-
nowania,  działanie narządów związa-
nych z wytwarzaniem głosu i  zasady
emisji głosu

K_W01 ćwiczenia
praktyczne

czynny udział w za-
jęciach, przedstawie-
nie wybranego tek-
stu w formie mówio-
nej

DST.D2.7. 
K_U01

potrafi  sprawnie porozumiewać się w
języku polskim, pamiętając o zasadach
kultury języka i właściwej emisji głosu

K_U04 ćwiczenia 
praktyczne

czynny udział w za-
jęciach, przedstawie-
nie wybranego tek-



stu w formie mówio-
nej

DST.D2.7. 
K_K01

Jest odpowiedzialny za rzetelność wy-
konywanej pracy i jej społeczne skut-
ki;   jest  odpowiedzialny  za  słowo,
szczególnie  w formie  języka  mówio-
nego, dba o kulturę słowa

K_K02 ćwiczenia
praktyczne

czynny udział w za-
jęciach, 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   
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A. Liczba godzin kontak-
towych z podziałem na 
formy zajęć oraz liczba 
punktów ECTS uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

B. Formy aktywności stu-
denta w ramach samo-
kształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na każ-
dą formę i liczbą punktów 
ECTS:

Przygotowanie różnych tekstów do wy-
głoszenia lub recytacji
Lektura zaleconych tekstów
w sumie:

ECTS

10
5

15
0,5

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętno-
ści praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana
z tym liczba punktów 
ECTS:

ćwiczenia 
samokształcenie

15
15

2



D2.8. Przedmiot specjalizacyjny do wyboru: Tłumaczenie tekstów turystycznych
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Przedmiot specjalizacyjny do wyboru: Tłumaczenie tekstów tury-
stycznych.D2.8

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Elective course: Tourist Texts Translation

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 4, 5 lub 6

Koordynator przedmiotu: mgr Katarzyna Dziemian

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z typowymi trudnościami w tłumaczeniu tekstów turystycz-
nych i sposobami radzenia sobie z nimi.

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form
zajęć według planu stu-
diów:

ćwiczenia praktyczne – 30 godzin

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efek-
tu przed-

miotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powiąza-
nie z
KEU

Forma zajęć
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji
i oceny efektów

uczenia się 

DST.D2.8.

K_W01

Student zna i rozumie podstawowe 
metody analizy i interpretacji tekstów 
kultury.

K_W03 ćwiczenia 
praktyczne

ocena tłumaczeń 
wykonanych przez 
studenta

DST.D2.2.

K_W02

Student ma podstawową wiedzę o in-
stytucjach kultury i podstawową orien-
tację we współczesnym życiu kultural-
nym, związane z filologią.

K_W06 ćwiczenia 
praktyczne

ocena tłumaczeń 
wykonanych przez 
studenta

DST.D2.8.

K_W03

Student wykorzystuje wiedze, aby do-
konać poprawnego przekładu tekstu 
turystycznego z języka polskiego na 
język specjalności; potrafi także doko-
nać poprawnego przekładu tekstu tury-
stycznego z języka specjalności na ję-
zyk polski.

K_W08 ćwiczenia 
praktyczne

ocena tłumaczeń 
wykonanych przez 
studenta



DST.D2.8.

K_U01

Student potrafi wyszukiwać, analizo-
wać i użytkować informacje, wykorzy-
stując różne źródła polskie i obcoję-
zyczne w zakresie wybranej specjalno-
ści.

K_U02 ćwiczenia 
praktyczne

ocena tłumaczeń 
wykonanych przez 
studenta

DST.D2.8.

K_U02

Student potrafi określić priorytety przy
realizacji określonego zadania.

K_U07 ćwiczenia 
praktyczne

ocena tłumaczeń 
wykonanych przez 
studenta

DST.D2.8.

K_K01

Student potrafi oceniać i selekcjono-
wać informacje.

K_K01 ćwiczenia 
praktyczne

ocena tłumaczeń 
wykonanych przez 
studenta

DST.D2.8.

K_K02

Student jest odpowiedzialny za rzetel-
ność wykonywanej pracy i jej społecz-
ne skutki.

DST.D2.
8.

ćwiczenia 
praktyczne

ocena tłumaczeń 
wykonanych przez 
studenta

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   
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A. Liczba godzin kontak-
towych z podziałem na 
formy zajęć oraz liczba 
punktów ECTS uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

30

30
1

B. Formy aktywności stu-
denta w ramach samo-
kształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na każ-
dą formę i liczbą punktów 
ECTS:

Tłumaczenie tekstów

w sumie:
ECTS

30

30
1

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętno-
ści praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana
z tym liczba punktów 
ECTS:

ćwiczenia praktyczne
samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
30

60
2



D2.8. Przedmiot specjalizacyjny do wyboru: Tłumaczenie audiowizualne
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Przedmiot specjalizacyjny do wyboru: Tłumaczenie audiowizual-
ne. D2.8

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Elective course: Audiovisual Translation

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 4, 5 lub 6

Koordynator przedmiotu: mgr Anna Wyrwa

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kurs  rozwija  sprawności  tłumaczenia  tekstów  audiowizualnych  z  języka  angielskiego  na  język
polski w oparciu o zasady przekładu funkcjonalnego. Studenci poznają strategie i techniki przekładu
stosowane  w  tłumaczeniu  tekstów  audiowizualnych.  Poznają  typowe  problemy  wynikające  z
ograniczeń  technicznych  w  tłumaczeniu  audiowizualnym.  Uczą  się  krytycznego  i  kreatywnego
myślenia  podczas  analizy  tekstów  źródłowych  i  tworzenia  tekstów  docelowych.  Rozwijają
umiejętność redagowania tekstów, uczą się pracy w zespole, odpowiadając za wykonanie różnych
zadań  –  np.  spisanie  oryginalnej  listy  dialogowej,  przygotowanie  terminologii,  wyszukanie
informacji  dotyczących kontekstu oraz funkcji  danego tekstu w kulturze  źródłowej  i  docelowej,
redagowanie ostatecznej wersji tłumaczenia.

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form
zajęć według planu stu-
diów:

Ćwiczenia praktyczne – 30 godzin 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efek-
tu przed-

miotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powiąza-
nie z
KEU

Forma zajęć
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji
i oceny efektów

uczenia się 

DST.D2.8.
K_W01

Student zna i rozumie strategie i tech-
niki stosowane w tłumaczeniu różnych
typów tekstów audiowizualnych. 

K_W03 ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na
zajęciach, 
dyskusja, projekty 
tłumaczeniowe

DST.D2.8.

K_W02

Student wykorzystuje wiedzę, aby do-
konać poprawnego przekładu tekstu 
audiowizualnego z języka angielskie-
go na język polski, dbając o funkcjo-

K_W08 ćwiczenia 
praktyczne

Projekty 
tłumaczeniowe



nalność tekstu docelowego i oczeki-
wania odbiorców docelowych.

DST.D2.8.
K_U01

Student potrafi wyszukiwać potrzebne 
informacje (w tym słownictwo) w 
słownikach tradycyjnych i w Interne-
cie.

K_U02 ćwiczenia 
praktyczne

Projekty 
tłumaczeniowe

DST.D2.8.

K_U02

Student potrafi rozpoznać różne rodza-
je tekstów oraz przeprowadzić ich ana-
lizę i interpretację, a także redagować 
teksty w języku polskim. 

K_U03 ćwiczenia 
praktyczne

Projekty tłumacze-
niowe

DST.D2.8.

K_U02

Student potrafi odpowiednio określić 
priorytety służące realizacji określone-
go zadania tłumaczeniowego.

K_U07 ćwiczenia 
praktyczne

Projekty 
tłumaczeniowe

DST.D2.8.
K_K01

Student ma świadomość odpowie-
dzialności za słowo pisane. 

K_K02

K_K04

ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na
zajęciach, 
dyskusja, projekty 
tłumaczeniowe

DST.D2.8.

K_K02
Student poszukuje rozwiązań proble-
mów tłumaczeniowych samodzielnie i 
w grupie, posługując się dostępnymi 
zasobami.

K_K05 ćwiczenia 
praktyczne

Projekty 
tłumaczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B) 
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A. Liczba godzin kontak-
towych z podziałem na 
formy zajęć oraz liczba 
punktów ECTS uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

Warsztaty 

w sumie:
ECTS

30

30
1

B. Formy aktywności stu-
denta w ramach samo-
kształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na każ-
dą formę i liczbą punktów 
ECTS:

przygotowanie ogólne
przygotowanie prezentacji
praca nad projektem końcowym

w sumie:
ECTS

5
5
20

30
1

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętno-
ści praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana
z tym liczba punktów 
ECTS:

warsztaty
samokształcenie 

w sumie:
ECTS

30
30

60
2



D2.8. Przedmiot specjalizacyjny do wyboru: Historia muzyki amerykańskiej
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Przedmiot specjalizacyjny do wyboru: Historia muzyki 
amerykańskiej. D2.8

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Elective course The Routes of American Music
Kierunek studiów: Filologia
Poziom studiów: Studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: studia stacjonarne 

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: angielski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 5

Koordynator przedmiotu: mgr Jack Lala

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Celem przedmiotu  jest  zapoznanie  studentów z  historią  muzyki  amerykańskiej,  w tym muzyką
gospel, jazzem, bluesem pierwszej połowy XX wieku, rock’n’rollem, rhythm’n’bluesem, soulem,
country, western, American folk, hard rockiem, heavy metalem i rapem. 

Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

30 godzin - ćwiczenia praktyczne 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył
przedmiot 

zna i
rozumie/potrafi/jest

gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów

uczenia się 

DST.D2.8.K_W01 ma uporządkowaną 
podstawową wiedzę z 
zakresu muzyki 
amerykańskiej

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

dyskusja

DST.D2.8.K_W02 Student zna i rozumie 
podstawowe metody 
analizy i interpretacji 
tekstów piosenek

K_W03 Ćwiczenia 
praktyczne

dyskusja

DST.D2.8.K_W03 Student ma 
podstawową wiedzę o 
miejscu i znaczeniu 
filologii  w systemie 
nauk humanistycznych.

K_W04 Ćwiczenia 
praktyczne

Projekt końcowy



DST.D2.8.K_U01 Student potrafi napisać 
artykuł o wybranym 
artyście.

K_U02 Ćwiczenia 
praktyczne

Projekt końcowy

DST.D2.8.K_U02 Student potrafi 
rozpoznać różne 
rodzaje tekstów kultury
oraz przeprowadzić ich
analizę i interpretację z
zastosowaniem 
podstawowych metod, 
w celu określenia ich 
znaczeń, miejsca w 
procesie historyczno-
kulturowym i 
oddziaływania 
społecznego.

K_U03 Ćwiczenia 
praktyczne

Projekt końcowy

DST.D2.8.K_U03 Student posiada 
umiejętność 
merytorycznego 
argumentowania, z 
wykorzystaniem 
poglądów innych 
autorów, oraz 
formułowania 
wniosków.

K_U04 Ćwiczenia 
praktyczne

Aktywność na 
zajęciach

DST.D2.8.K_U04 Student potrafi 
współdziałać w grupie 
i indywidualnie

K_U08 Ćwiczenia 
praktyczne

Dyskusja 

DST.D2.8.K_K01 Student potrafi oceniać
i selekcjonować infor-
macje, jest krytyczny w
stosunku do własnej 
wiedzy oraz do odbie-
ranych treści. 

K_K01 Ćwiczenia 
praktyczne

Projekt końcowy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

2 Stacjonarne Niestacjonarne

A. Liczba godzin 
kontaktowych z podziałem na
formy zajęć oraz liczba 
punktów ECTS uzyskanych 
w ramach tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

30

30
1

B. Formy aktywności 
studenta w ramach 
samokształcenia wraz z 
planowaną liczbą godzin na 
każdą formę i liczbą punktów
ECTS:

praca nad projektem 
zaliczeniowym 
praca w bibliotece 
praca na platformie e-
learningowej/w sieci

w sumie:
ECTS

10

10
10

30
1



C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętności 
praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana z 
tym liczba punktów ECTS:

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie 

w sumie:
ECTS

30
30

60
2



D2.8. Przedmiot specjalizacyjny do wyboru: Świat filmu
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Przedmiot specjalizacyjny do wyboru: Świat filmu. D2.8

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Elective course: World in Film
Kierunek studiów: Filologia
Poziom studiów: Studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: studia stacjonarne 

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: angielski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 5

Koordynator przedmiotu: mgr Jack Lala

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 5-6 filmów produkcji różnych krajów, z wyjątkiem
filmów amerykańskich. Filmy poświęcone są młodym ludziom żyjącym w różnych kulturach oraz
tematom takim jak tradycje, religia, kultura. 

Liczba godzin zajęć w ramach 
poszczególnych form zajęć 
według planu studiów:

30 godzin – ćwiczenia praktyczne 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył
przedmiot 

zna i
rozumie/potrafi/jest

gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów

uczenia się 

DST.D2.8.K_W01 ma uporządkowaną 
podstawową wiedzę z 
zakresu filmoznawstwa

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

dyskusja

DST.D2.8.K_W02 student zna i rozumie 
podstawowe metody 
analizy i interpretacji 
filmów

K_W02 Ćwiczenia 
praktyczne

dyskusja

DST.D2.8.K_W03 student ma podstawową 
wiedzę o miejscu i 
znaczeniu filologii  w 
systemie nauk 
humanistycznych.

K_W04 Ćwiczenia 
praktyczne

Projekt końcowy

DST.D2.8. K_U01 Student wyszukiwać, 
analizować i użytkować 

K_U02 Ćwiczenia Projekt końcowy



informacje oraz potrafi 
napisać profesjonalną 
recenzję filmu.

praktyczne

DST.D2.8.K_U02 Student potrafi 
rozpoznać różne rodzaje
tekstów kultury oraz 
przeprowadzić ich 
analizę i interpretację z 
zastosowaniem 
podstawowych metod, 
w celu określenia ich 
znaczeń, miejsca w 
procesie historyczno-
kulturowym i 
oddziaływania 
społecznego.

K_U03 Ćwiczenia 
praktyczne

Projekt końcowy

DST.D2.8.K_U03 Student posiada 
umiejętność 
merytorycznego 
argumentowania, z 
wykorzystaniem 
poglądów innych 
autorów, oraz 
formułowania 
wniosków.

K_U04 Ćwiczenia 
praktyczne

Aktywność na 
zajęciach

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   

2 Stacjonarne Niestacjonarne

A. Liczba godzin 
kontaktowych z podziałem na
formy zajęć oraz liczba 
punktów ECTS uzyskanych 
w ramach tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

30

30
1

B. Formy aktywności 
studenta w ramach 
samokształcenia wraz z 
planowaną liczbą godzin na 
każdą formę i liczbą punktów
ECTS:

praca nad projektem 
zaliczeniowym 
praca w bibliotece 
praca na platformie e-
learningowej/w sieci

w sumie:
ECTS

10

10
10

30
1

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętności 
praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana z 
tym liczba punktów ECTS:

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie 

w sumie:
ECTS

30
30

60
2



E1. Praktyka zawodowa
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Praktyka zawodowa. E1

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Professional Internship

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 32

Język wykładowy: polski, angielski, niemiecki/rosyjski

Rok akademicki: II, III

Semestr: III, IV, V, VI

Koordynator przedmiotu: Dr Agnieszka Habrat/ mgr Anna Hycnar

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Zapoznanie z firmą/instytucją, jej strukturą i specyfiką ze szczególnym uwzględnieniem form dzia-
łalności związanych z koniecznością użycia języków obcych, będących przedmiotem praktyki. Za-
poznanie z dokumentami firmy lub placówki edukacyjnej takiej jak szkoła lub przedszkole, niezbęd-
nymi do realizacji celów praktyki. Wykonywanie zadań o charakterze administracyjnym i biurowym
lub w przypadku praktyki pedagogicznej prowadzenie lub obserwacja zajęć oraz obserwacja działal-
ności instytucji.

Zadania służące rozwijaniu kompetencji językowych, umiejętności oraz kompetencji społecznych w 
zakresie języka/języków obcych. Przygotowywanie prac pisemnych i wypowiedzi ustnych w języku 
obcym, ćwiczenia tłumaczeniowe, w przypadku praktyki pedagogicznej planowanie, konstruowanie,
ewaluacja różnorodnych scenariuszy zajęć, prowadzenie zajęć z języka obcego.W przypadku prakty-
ki pedagogicznej cel przedmiotu został określony w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 25 lipca 2019, w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela (Dz.U.RP, 2.08.2019, poz.1450)

Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form
zajęć według planu stu-
diów:

24 tygodni  forma — praktyka zawodowa

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod
efektu
przed-
miotu

Student, który zaliczył przedmiot 
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powiąza-
nie z
KEU

Forma zajęć
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji
i oceny efektów

uczenia się 

DST.E1. 
K_W01

Student posiada podstawową wiedzę o 
języku oraz z zakresu językoznawstwa 

KW_02 praktyczna przykładoweprace, 
dziennik oraz pozo-



stosowanego i potrafi ją praktycznie za-
stosować w wykonywanych zadaniach 
praktycznych w firmie lub instytucji  
odbywania praktyki zgodnie ze specyfi-
ką jej działalności.

D2/
E2.W1. 
(powią-
zanie z  
Rozp. 
MNiSW,
25.07.20
19)

stała dokumentacja 
praktyk z opisem 
wykonanych zadań

DST.E1 
K_W02

Student zna techniki i metody analizy 
oraz  przekładu tekstów lub w przypad-
ku praktyki pedagogicznej rozumienia 
literatury glottodydaktycznej w języku 
obcymi umie je zastosować w praktyce 
zawodowej, np. w celu sporządzenia 
dokumentacji.

KW_03

D.1./
E1.W2.

praktyczna przedłożone przy-
kłady prac, dzien-
nik praktyk z opi-
sem wykonanych 
zadań

DST.E1. 
K_W03

Student zna zasady prawa autorskiego 
oraz własności intelektualnej i prze-
strzega je, wykonując powierzone zada-
nia w ramach praktyk.

KW_05

D.1./
E1.W9.

praktyczna opinia opiekuna 
praktyki

DST.E1.
KW_04

Student ma wiedzę o formach działalno-
ści firm lub instytucji edukacyjnych i 
ich strukturze, w przypadku praktyki 
pedagogicznej o miejscu języka obcego 
w planach nauczania.

KW_06

B.3 W.1.

D.1./
E1.W1.

praktyczna dziennik praktyk, 
opinia opiekuna

DST.E1.
K_W05

Student wie, jak przygotować w języku 
obcym pracę pisemną, dostosowaną do 
specyfiki instytucji, w której odbywa 
praktykę

KW_07

D.2./
E2.W3.

praktyczna przedłożone przy-
kłady prac, np. sce-
nariusze zajęć lub 
arkusze obserwa-
cyjne, dzienniczek 
praktyk, hospitacja 
zajęć

DST.E1.
K_W06

Student potrafi przełożyć tekst pisemny 
i ustny o charakterze ogólnym na język 
obcy lub z języka obcego na język pol-
ski.

KW_08

D.1/
E1.W4.

praktyczna przedłożone przy-
kłady prac (jak wy-
żej), dziennik prak-
tyk z opisem wyko-
nanych zadań, opi-
nia opiekuna, ho-
spitacja zajęć

DST.E1 
K_U01

Student potrafi właściwie komunikować
się z pracownikami firmy/instytucji lub 
przygotować i przedstawić w formie 
ustnej w języku obcym analizę wybra-
nego problemu dydaktycznego

KU_01

B.3.U6.

praktyczna opinia opiekuna, 
hospitacja

DST.E1.
K_U02

Student potrafi wyszukiwać, analizować
i przetwarzać informacje związane z 
wykonywanymi zadaniami w firmie 
przy wykorzystaniu źródeł polskich i 
obcych

KU_02

D.2/E.2/
U2

praktyczna przedłożone przy-
kłady prac, doku-
mentacja praktyk, 
opinia opiekuna 



DST.E1.
K_U03

Student bierze udział w zebraniach i 
spotkaniach w firmie lub instytucji edu-
kacyjnej, potrafi argumentować i przed-
stawiać swoje stanowisko.

KU_04

B.3.K.1.

praktyczna dzienniczek prak-
tyk, samoocena 
studenta

DST.E1.
K_U04

Student wykazuje się praktyczną znajo-
mością języka obcego na poziomie wy-
nikającym z treści kształcenia dla dane-
go języka, aby np. analizować sytuacje 
zdarzające się lub doświadczone w cza-
sie praktyk,
przy pomocy opiekuna praktyk zawodo-
wych oraz nauczycieli akademickich 
prowadzących zajęcia 

KU_05

D.2/E.2/
U6

praktyczna przedłożone przy-
kłady prac (scena-
riusze, arkusze), 
dziennik praktyk z 
opisem wykona-
nych zadań

DST.E1.
K_U05

Student umie przygotować wypowiedzi 
ustne w języku obcym, stosownie do za-
kresu działalności firmy, w przypadku 
praktyki pedagogicznej analizę zagad-
nienia/problemu dydaktycznego lub po-
prowadzić lekcję języka obcego

KU_06

D.2/
E.2U2

praktyczna dzienniczek prak-
tyk, samoocena 
studenta, hospita-
cja, ocena opiekuna
praktyk

FA/
DST.E1.
K_U06

Student umie zrealizować powierzone 
zadanie administracyjne/tłumaczenio-
we/pedagogiczne, właściwie  planując i 
organizując pracę nad jego wykonaniem

KU_07

D.2/
E2.U2.

praktyczna samoocena studen-
ta, opinia opiekuna,
hospitacja zajęć

DST.E1.
K_K01

Student rzetelnie wykonuje powierzone 
prace w miejscu odbywania praktyk, 
jest odpowiedzialny za rzetelność wy-
konywanej pracy i jej społeczne skutki.

KK_02

D.2/E.2. 
K1.

praktyczna samoocena studen-
ta, opinia opiekuna,
hospitacja zajęć

DST.E1.
_K02

Student potrafi pracować w grupie nad 
wykonaniem powierzonych zadań w fir-
mie/instytucji odbywania praktyki(także
edukacyjnej) , rozumie potrzebę prze-
strzegania etyki zawodu.

KK_05

D.2/
E.2.K1.

praktyczna samoocena studen-
ta, opinia opiekuna,
hospitacja zajęć

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)

32 (24 tygodnie.) (A + B)
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A. Liczba godzin kontak-
towych z podziałem na 
formy zajęć oraz liczba 
punktów ECTS uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

praktyka w zakładzie pracy (firmie, instytucji)

w sumie:
ECTS

24 ty-
go-
dnie

24 
tygo-
dnie

B. Formy aktywności stu- przygotowanie językowe 



dentaw ramach samo-
kształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na każ-
dą formę i liczbą punktów 
ECTS:

praca z komputerem, praca w sieci
Przygotowanie projektów/prezentacji 
w sumie:
ECTS

C. Liczba godzin zajęć 
kształtujących umiejętno-
ści praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana
z tym liczba punktów 
ECTS:

32 ECTS

w sumie:
ECTS



E2. Praktyka społeczna
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Praktyka społeczna. E2

Nazwa przedmiotu (j. ang.): College Work Experience 
Kierunek studiów: Filologia 
Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: studia stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 4 i 6

Koordynator przedmiotu: dr Dorota Mihułka (opiekun praktyk społecznych)

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Praktyka  społeczna  obejmuje  20 godzin  (studia  stacjonarne)  /  12 godzin (studia  niestacjonarne)
pracy  na  rzecz  Zakładu  Filologii,  Instytutu  Humanistycznego,  oraz  PWSZ  w  Krośnie.  Po
uzgodnieniu z opiekunem praktyk społecznych, student wykonuje określoną̨ w planie liczbę̨ godzin
(studia stacjonarne – 10 godz. w semestrze 4 oraz 10 godz. w semestrze 6; studia niestacjonarne – 6
godz. w semestrze 4 oraz 6 godzin w semestrze 6) w jednej lub kilku z następujących form: 

Praca na rzecz zakładu/instytutu/uczelni: 

• prezentacja ZF w ramach Festiwalu Nauki i Karpackich Klimatów 
• udział w promowaniu PWSZ w szkołach ponadgimnazjalnych 
• pomoc w Sekretariacie IH, Rektoracie PWSZ, bibliotece
• opracowanie biuletynu oraz strony internetowej PWSZ
• zaangażowanie w działalność radia uczelnianego
• przygotowywanie przedstawień teatralnych oraz debat studenckich
• opieka nad studentami zagranicznymi
• pomoc gościom zagranicznym odwiedzających PWSZ w Krośnie
• samopomoc studencka

Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

studia stacjonarne – 20 godzin 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył
przedmiot 

zna i
rozumie/potrafi/jest

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów uczenia

się 



gotów do:

DST.E2.K_K01
Student potrafi oceniać 
i selekcjonować 
informacje.

K_K01 ocena  dokumentacji
(dokument
potwierdzający odbycie
praktyk społecznych)
wywiad ze studentem

DST.E2.K_K02
Jest odpowiedzialny za 
rzetelność 
wykonywanej pracy i 
jej społeczne skutki. 

K_K02 ocena  dokumentacji
(dokument
potwierdzający odbycie
praktyk społecznych)
wywiad ze studentem

DST.E2.K_K03 Student uczestniczy w 
życiu kulturalnym i 
różnych jego form. 
korzystając z różnych 
mediów oraz 
kompetencji 
językowych.

K_K03 ocena  dokumentacji
(dokument
potwierdzający odbycie
praktyk społecznych)
wywiad ze studentem

DST.E2.K_K04 Student rozumie 
konieczność 
przestrzegania etyki 
swojego zawodu i 
kieruje się jej zasadami.

K_K04 ocena  dokumentacji
(dokument
potwierdzający odbycie
praktyk społecznych)
wywiad ze studentem

DST.E2.K_K05 Potrafi współdziałać w 
grupie, także 
wielonarodowościowej,
przyjmując w niej różne
role.

K_K05 ocena  dokumentacji
(dokument
potwierdzający odbycie
praktyk społecznych)

wywiad ze studentem

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba punktów ECTS: (A + B)    2 Stacjonarne Niestacjonarne

A. Liczba godzin kontaktowych z podziałem 
na formy zajęć oraz liczba punktów ECTS 
uzyskanych w ramach tych zajęć: w sumie:

ECTS
20
2

B. Formy aktywności studenta w ramach 
samokształcenia wraz z planowaną liczbą 
godzin na każdą formę i liczbą punktów 
ECTS: w sumie:

ECTS

C. Liczba godzin zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz związana z tym liczba 
punktów ECTS:

w sumie:
ECTS



F1. Społeczeństwo, instytucje i tradycje obszaru językowego – język B
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Społeczeństwo, instytucje i tradycje obszaru językowego – język 
B. F1

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Society, Institutions and Traditions of English-Speaking Countries 

Kierunek studiów: Filologia
Poziom studiów: I stopnia
Profil: praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne
Punkty ECTS: 4
Język wykładowy: polski
Rok akademicki: 2019/2020
Semestr: 2 i 3
Koordynator przedmiotu: dr Dorota Rygiel 

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Treści zawierają zarys historii, współczesnej kultury i społeczeństwa krajów anglojęzycznych. W 
planie kursu jest również przedstawienie wpływu jaki wywarły najważniejsze wydarzenia historycz-
ne na obecny kształt krajów anglojęzycznych.
Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych 
form zajęć według planu 
studiów:

60 godzin – ćwiczenia audytoryjne

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu 
przedmiotu

Student, który zaliczył 
przedmiot 
zna i 
rozumie/potrafi/jest 
gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć 
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i 
oceny efektów uczenia 
się 

DST.F1.K_W01 student posiada upo-
rządkowaną wiedzę z 
zakresu historii i kultury
państw anglojęzycznych

K_W02 Ćwiczenia 
audytoryjne

Kolokwium, zadania na
platformie,
egzamin

DST.F1.K_W02 student posiada wiedzę 
o uwarunkowaniach 
historycznych mających 
wpływ na pozycję 
państw anglojęzycznych
we współczesnym 
świecie

K_W02 Ćwiczenia 
audytoryjne

Kolokwium, zadania na
platformie, egzamin

DST.F1.K_W03 Student ma podstawową
wiedzę o instytucjach 
kultury i podstawową 
orientację we 
współczesnym życiu 
kulturalnym krajów 
anglojęzycznych

K_W06 Ćwiczenia 
audytoryjne

Kolokwium, zadania na
platformie, test 
zaliczeniowy, egzamin



DST.F1.K_U01 potrafi pozyskiwać wie-
dzę z różnych źródeł 
(książki, Internet) i syn-
tetyzować informacje 
oraz krytycznie je oce-
niać 

K_U02 Ćwiczenia 
audytoryjne

Kolokwium, zadania na
platformie, egzamin

DST.F1.K_U02 potrafi przeprowadzić 
analizę tekstów kultury i
ich interpretację, w celu
określenia ich znaczeń, 
miejsca w procesie hi-
storyczno-kulturowym i 
oddziaływania społecz-
nego.

K_U03 Ćwiczenia 
audytoryjne

Kolokwium, zadania na
platformie,

DST.F1.K_U03 Potrafi samodzielnie 
zdobywać wiedzę, rozu-
mie potrzebę i potrafi 
samodzielnie rozwijać 
posiadane przez siebie 
umiejętności i wiedzę 
przez całe życie 

K_U06 Ćwiczenia 
audytoryjne

Kolokwium, zadania na
platformie,  egzamin

DST.F1.K_U04 potrafi wykorzystywać 
nabytą wiedzę 
historyczno-kulturową 
do refleksji nad jakością
pracy instytucji kultury i
mediów

K_U02 Ćwiczenia 
audytoryjne

Kolokwium, zadania na
platformie, egzamin

DST.F1.K_U05 Potrafi współdziałać w 
grupie i indywidualnie

K_U08 Ćwiczenia 
audytoryjne

Zadania na platformie

DST.F1.K_K01 student rozumie potrze-
bę znajomości historii i 
kultury państw angloję-
zycznych przez co staje 
się odpowiedzialnymi 
czynnym uczestnikiem 
kultury i społeczeństwa

K_K03 Ćwiczenia 
audytoryjne

Kolokwium, zadania na
platformie, egzamin

DST.F1.K_K02 student potrafi oceniać i 
selekcjonować informa-
cje

K_K01 Ćwiczenia 
audytoryjne

Zadania na platformie, 
kolokwium, egzamin

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Całkowita liczba 
punktów ECTS: (A + 
B)

Stacjonarne Niestacjonarne

A. Liczba godzin 
kontaktowych z 
podziałem na formy 
zajęć oraz liczba 
punktów ECTS 
uzyskanych w ramach
tych zajęć:

Ćwiczenia audytoryjne 

w sumie:
ECTS

60
5

65
2

B. Formy aktywności przygotowanie do zajęć 15



studenta w ramach 
samokształcenia wraz 
z planowaną liczbą 
godzin na każdą 
formę i liczbą 
punktów ECTS:

praca w bibliotece 
praca w sieci 
praca na platformie e-learningo-
wej 
przygotowanie do egzaminu 
końcowego 

w sumie:
ECTS

10
5
10

20

60
2

C. Liczba godzin 
zajęć kształtujących 
umiejętności 
praktyczne w ramach 
przedmiotu oraz 
związana z tym liczba 
punktów ECTS:

Ćwiczenia audytoryjne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

60
60

120
4



F2. Społeczeństwo, instytucje i tradycje obszaru językowego – język C
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Społeczeństwo, instytucje i tradycje obszaru językowego – język 
C. F2

Nazwa przedmiotu (j. 
ang.):

Society, Institutions and Traditions of German-Speaking Countries

Kierunek studiów: Filologia

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: Praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Punkty ECTS: 4

Język wykładowy: Polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 2 i 3

Koordynator przedmiotu: dr Leszek Habrat

Elementy wchodzące w skład programu studiów

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi historii  i  kultury niemieckiego obszaru
językowego

Liczba godzin zajęć w 
ramach poszczególnych 
form zajęć według planu 
studiów:

60 godzin – ćwiczenia audytoryjne 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu
przedmiotu

Student, który zaliczył
przedmiot 

zna i
rozumie/potrafi/jest

gotów do:

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów uczenia

się 

DST.F2.K_W01 ma uporządkowaną 
wiedzę podstawową 
obejmującą wybrane 
zagadnienia z historii i 
kultury państw 
niemieckojęzycznych

K_W01 ćwiczenia 
audytoryjne

Obecność na zajęciach, 
test zaliczeniowy, 
egzamin pisemny

DST.F2.K_W02 posiada podstawową 
znajomość 
terminologii konieczną
do zrozumienia 
tekstów z dziedziny 

K_W01 ćwiczenia 
audytoryjne

Obecność na zajęciach, 
test zaliczeniowy, 
egzamin pisemny



nauk humanistycznych

DST.F2.K_W03 ma podstawową 
wiedzę o kulturowych 
uwarunkowaniach 
funkcjonowania 
wybranych instytucji 
kulturalnych

K_W06 ćwiczenia 
audytoryjne

Obecność na zajęciach, 
test zaliczeniowy, 
egzamin pisemny

DST.F2.K_U01 potrafi syntetyzować 
informację, tworzyć 
spójną argumentację z 
wykorzystaniem 
różnych źródeł 
informacji, biorąc pod 
uwagę różne punkty 
widzenia i wykazując 
niezależność, 
krytyczność myślenia i
oceny

K_U02

K_U04

ćwiczenia 
audytoryjne

Projekt indywidualny lub
grupowy (praca pisemna 
lub prezentacja 
multimedialna)

DST.F2.K_U02 potrafi samodzielnie 
zinterpretować i 
przedstawić pozyskane
informacje przy użyciu
odpowiednich metod i 
nowoczesnych 
technologii

K_U03 ćwiczenia 
audytoryjne

Projekt indywidualny lub
grupowy (praca pisemna 
lub prezentacja 
multimedialna)

DST.F2.K_U03 potrafi samodzielnie 
zaplanować w czasie i 
przeprowadzić typowy
projekt związany ze 
studiowaną 
specjalizacją

K_U06 ćwiczenia 
audytoryjne

Projekt indywidualny lub
grupowy (praca pisemna 
lub prezentacja 
multimedialna)

DST.F2.K_U04 rozumie potrzebę 
uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza 
stałego rozwijania 
wiedzy i umiejętności

K_U09 ćwiczenia 
audytoryjne

Ocena sposobu pracy 
studenta,

DST.F2.K_K01 jest odpowiedzialny za
słowo i dba o 
zachowanie własnej 
tożsamości 
historycznej i 
kulturowej, jest 
świadomy roli 
elementów historii i 
kultury w procesie 
nauki i pracy

K_K02

K_K04

ćwiczenia 
audytoryjne

Ocena sposobu pracy 
studenta,

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Całkowita liczba 4 Stacjonarne Niestacjonarne



punktów ECTS: (A +
B)

(A+B)

A. Liczba godzin 
kontaktowych z 
podziałem na formy 
zajęć oraz liczba 
punktów ECTS 
uzyskanych w 
ramach tych zajęć:

Ćwiczenia audytoryjne 

w sumie:
ECTS

60

60
2

B. Formy aktywności
studenta w ramach 
samokształcenia 
wraz z planowaną 
liczbą godzin na 
każdą formę i liczbą 
punktów ECTS:

Praca w bibliotece 
Praca w sieci 
Praca nad projektem 
końcowym

w sumie:
ECTS

20
20
15

55
2

C. Liczba godzin 
zajęć kształtujących 
umiejętności 
praktyczne w 
ramach przedmiotu 
oraz związana z tym 
liczba punktów 
ECTS:

Ćwiczenia audytoryjne
Samokształcenie 

w sumie:
ECTS

60
55

115
4
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