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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW
Nazwa kierunku studiów:
Specjalność:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:
Obszar kształcenia:
Dziedziny nauki, do których odnoszą
się zakładane efekty kształcenia:
Dyscypliny naukowe, do których
odnoszą się zakładane efekty
kształcenia:
Forma studiów:
Czas trwania studiów
(liczba semestrów):
Liczba punktów ECTS konieczna do
uzyskania kwalifikacji (tytułu
zawodowego):
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta:
W przypadku programu studiów dla
kierunku przyporządkowanego do
więcej niż jednego obszaru
kształcenia - określenie
procentowego udziału liczby
punktów ECTS dla poszczególnych
obszarów kształcenia w łącznej
liczbie punktów ECTS koniecznej do
uzyskania kwalifikacji
odpowiadającej poziomowi
kształcenia: (wyliczenia przybliżone
na podstawie rodzaju przedmiotu)

Filologia
Filologia angielska
6 - studia pierwszego stopnia
Praktyczny
obszar nauk humanistycznych, obszar nauk społecznych
Dziedzina nauk humanistycznych, dziedzina nauk społecznych
językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia,
nauki o mediach, socjologia, nauki o poznaniu i komunikacji
społecznej, pedagogika
Stacjonarne, niestacjonarne
6
180 ECTS
Licencjat
Specjalność filologia angielska – moduły obowiązkowe
Obszar nauk humanistycznych – 111 ECTS 94%
Obszar nauk społecznych – 7 ECTS 6%
Specjalizacja nauczycielska
Obszar nauk humanistycznych – 24 ECTS 44%
Obszar nauk społecznych – 30 ECTS 56%
Specjalizacja angielski z hiszpańskim
Obszar nauk humanistycznych – 47 ECTS 87%
Obszar nauk społecznych – 7 ECTS 13%
Specjalizacja językowo-kulturowa
Obszar nauk humanistycznych – 42 ECTS 78%
Obszar nauk społecznych – 12 ECTS 22%
Misja uczelni przewiduje rozwój kierunków o charakterze
humanistycznym, takich jak filologia angielska. Cele uczelni, które
ten kierunek spełnia doskonale, m.in. przez szerokie kontakty
zagraniczne, to:

Wskazanie związku ze strategią
rozwoju oraz misją PWSZ w
Krośnie:

świadome formowanie reprezentacji elity

intelektualnej nowoczesnego Krosna, Podkarpacia,

Polski i

Europy, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku uczelni i
Krosna jako miasta zorientowanego na kształcenie młodzieży z
regionu, Polski i zagranicy. Ponieważ studenci filologii angielskiej
rekrutują się głownie ze środowisk wiejskich, kierunek przyczynia
się również do ich aktywizacji i zwalczania wykluczenia
społecznego i budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Wymagania wstępne (oczekiwane
kompetencje kandydata na studia):

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

Informacja na temat uwzględnienia
w programie kształcenia wniosków z
analizy wyników monitoringu karier
zawodowych absolwentów:

Informacja na temat uwzględnienia
w programie kształcenia wniosków z
analizy zgodności zakładanych
efektów kształcenia z potrzebami
rynku pracy:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1, poświadczona
wynikiem na świadectwie maturalnym, świadectwie ukończenia
szkoły średniej lub rozmową kwalifikacyjną
Studia na filologii angielskiej zapewniają absolwentom biegłą
znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1
(wszystkie specjalizacje), oraz umiejętność porozumiewania się w
języku hiszpańskim na poziomie B1 (specjalizacja językowa z
językiem hiszpańskim.). Filologia angielska przygotowuje
studentów do życia w otwartym społeczeństwie obywatelskim i
europejskim, opartym na zasadach tolerancji, poszanowania prawa
i przywiązania do podstawowych wartości humanistycznych oraz
uczy szacunku dla innych kultur. Absolwenci specjalizacji
nauczycielskiej mogą znaleźć zatrudnienie w szkołach
podstawowych, przedszkolach i innych placówkach oświatowych,
zaś absolwenci specjalizacji językowo-kulturowej i językowohiszpańskiej są chętnie zatrudniani w różnych instytucjach
kulturalnych, społecznych lub samorządowych, a także w firmach
utrzymujących kontakty międzynarodowe. Absolwenci mogą
kontynuować kształcenie na studiach II stopnia w zakresie
filologii angielskiej lub szeregu innych kierunków
humanistycznych lub społecznych.
Nadgraniczne położenie regionu oraz współpraca w ramach
Euroregionu Karpackiego w pełni uzasadniają lub wręcz
wymuszają kształcenie na kierunku filologia, w tym filologia
angielska. Wynika to z faktu, że w tym regionie funkcjonują
największe przejścia graniczne: Korczowa – Medyka – Krościenko
(z Ukrainą) oraz Barwinek (ze Słowacją). Tutaj znajdują się składy
celne, placówki odpraw granicznych turystów z całej Unii
Europejskiej. W tym obszarze kształcenia wg. danych z 2011 –
absolwenci kierunku filologia stanowili zaledwie 4,5 %
bezrobotnych, a kierunku filologia polska 2,3 %. Te tendencje nie
mają charakteru zwyżkowego. Analizy uczelni wskazują, że
absolwenci kierunku filologia znajdują zatrudnienie w różnych
podmiotach gospodarczych (tłumacze, przewodnicy wycieczek,
itp.). Są to podmioty małe, ale stosunkowo liczne. Tendencje do ich
zakładania mają osoby z wykształceniem filologicznym.
Pracownicy Zakładu pozostają w stałym kontakcie ze szkołami
średnimi z regionu oraz z wybranymi zakładami pracy, firmami i
instytucjami, gdzie studenci odbywają praktyki zawodowe. W
wyniku analizy wniosków wynikających z tych kontaktów
wprowadzono nową specjalizację, język angielski z językiem
hiszpańskim, a także zmodyfikowano program specjalizacji
językowo-kulturowej.

Informacja na temat współdziałania
w zakresie przygotowania programu
kształcenia z interesariuszami
zewnętrznymi:

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

Cechy szczególne, wyróżniające
kierunek studiów od innych
konkurencyjnych ofert kształcenia:

Kierunek filologia angielska prowadzony w PWSZ w Krośnie
wyróżnia się unikalnym zestawem trzech specjalizacji, a także
szeroką współpracą z renomowanymi uczelniami krajowymi i
zagranicznymi, szczególnie w formie kursów telekonferencyjnych
z uczelniami zagranicznymi we współpracy z East Carolina
University (USA) oraz Centro Específico de Educación a
Distancia i Universidad de Valencia w Walencji (Hiszpania).

Umożliwia też korzystanie z laboratoriów językowych,
tłumaczeniowych i komputerowych.
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student uzyska w ramach:
zajęć wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich

Samokształcenia (1 ECTS = 25-30
godzin)
zajęć o charakterze praktycznym, w
tym zajęć laboratoryjnych,
warsztatowych i projektowych (bez
wykladow)

Specjalizacja nauczycielska – 92 ECTS - 2290 godzin (bez godzin
praktyki nauczycielskiej)
Specjalizacja język angielski z językiem hiszpańskim – 93 ECTS
– 2335 godz.
Specjalizacja językowo-kulturowa – 92 ECTS – 2305 godz.
Specjalizacja nauczycielska – 88 ECTS – 2210 godz.
Specjalizacja język angielski z językiem hiszpańskim – 87 ECTS
– 2165 godz.
Specjalizacja językowo-kulturowa – 88 ECTS – 2195 godz.
Specjalizacja nauczycielska – 87 ECTS - 2172 godz. (2442- 27 w)
Specjalizacja język angielski z językiem hiszpańskim – 87 ECTS 2215 godz. (2335 - 120 w)
Specjalizacja językowo-kulturowa – 83 ECTS - 2075 godz.
(2305 – 230 w)

zajęć podlegających wyborowi przez
studenta (w wymiarze nie mniejszym
niż 30% liczby punktów ECTS
61 ECTS (34%)
koniecznych do uzyskania
kwalifikacji odpowiadających
poziomowi kształcenia)
zajęć z obszarów nauk
humanistycznych lub nauk
społecznych – w przypadku
kierunków studiów przypisanych do -obszarów innych niż odpowiednio
nauki humanistyczne lub nauki
społeczne
Specjalność nauczycielska – 61 ECTS
zajęć z języka obcego
Specjalność język angielski z językiem hiszpańskim – 82 ECTS
Specjalność językowo-kulturowa – 61 ECTS
praktyk zawodowych
12 ECTS

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów do charakterystyk I i II stopnia poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
Nazwa kierunku studiów: Filologia angielska
Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia oraz dziedziny/dziedzin naukowych, z których został wyodrębniony kierunek studiów: obszar
nauk humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych, obszar nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Tytuł zawodowy: licencjat
Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 6
określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomu
6 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji
typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4– poziomy 6-8
Odniesienie do charakterystyk II stopnia
Symbol
Kod
Efekty z części I
Efekty obszarowe z
Efekty dla
efektu
Odniesienie
składnika
części II
kwalifikacji
kształcenia
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na
do
opisu
obejmujących
dla
kierunku filologia angielska, w kategorii:
charakterystyk
kompetencje
kierunku
I stopnia
inżynierskie
studiów
z części III

WIEDZA
absolwent zna i rozumie:
K_W01

złożone wypowiedzi ustne i teksty pisane w
P6S_W
podstawowych odmianach angielskiego, teorię
języka, literaturę brytyjską i amerykańską, historię
i kulturę krajów angielskiego obszaru językowego,
uwarunkowania historyczno-społeczne mające
wpływ na pozycje USA i W. Brytanii w świecie,
oraz (w wypadku specjalności z j. hiszpańskim)
wypowiedzi ustne i teksty w języku hiszpańskim na
poziomie B1 i historię i kulturę hiszp. obszaru
językowego

P6S_WG

K_W02

środki językowe służące do tworzenia wypowiedzi
ustnych i pisemnych w języku angielskim także na
tematy abstrakcyjne (także w języku hiszpańskim
w przypadku specjalności z j. hiszpańskim),
wybrane dzieła kanonu literatury brytyjskiej i
amerykańskiej, teorie interpretacji dzieła

P6S_WG

P6S_W

w zaawansowanym
stopniu - wybrane
fakty, obiekty i
zjawiska oraz
dotyczące ich metody i
teorie wyjaśniające
złożone zależności
między nimi
stanowiące
podstawową wiedzę
ogólną
w zaawansowanym
stopniu - wybrane
fakty, obiekty i
zjawiska oraz
dotyczące ich metody i
teorie wyjaśniające

P6S_WG

-

P6S_WG

-

literackiego, wybrane ważne postaci historyczne i
ich wpływ na bieg wydarzeń

K_W03

słownictwo, terminologię w języku angielskim
konieczną do zrozumienia wybranych tekstów z
dziedziny nauk humanistycznych
(językoznawstwa, historii, kultury, literatury,
sztuki) oraz nauk społecznych

P6S_W

P6S_WG

K_W04

istotę więzi społecznych, komunikacji
społecznej, struktury instytucji, rolę mediów,
tradycyjnych i nowych form i gatunków
medialnych oraz tekstów kultury, jak i
dynamikę dyskursu społecznego wynikającą z
wzajemnych powiązań tekstów i kontekstów
kultury oraz tożsamości ich użytkowników

P6S_W

P6S_WG

K_W05

funkcjonowanie człowieka w strukturze społecznej
oraz instytucjach kulturalnych bądź edukacyjnych
w Polsce i w krajach angielskiego obszaru
językowego, powiązania historii i kultury tych
krajów, oraz kontekstu społeczno-kulturalnoedukacyjnego w tekstach i wypowiedziach

P6S_W

P6S_WG

K_W06

kulturowe, prawne i ekonomiczne uwarunkowania
funkcjonowania wybranych instytucji krajów

P6S_W

P6S_WG

złożone zależności
między nimi
stanowiące
podstawową wiedzę
ogólną właściwe dla
programu kształcenia
w zaawansowanym
stopniu - wybrane
fakty, obiekty i
zjawiska oraz
dotyczące ich metody i
teorie wyjaśniające
złożone zależności
między nimi
stanowiące
podstawową wiedzę
ogólną
w zaawansowanym
stopniu - wybrane
fakty, obiekty i
zjawiska oraz
dotyczące ich metody i
teorie wyjaśniające
złożone zależności
między nimi
stanowiące
podstawową wiedzę
ogólną
w zaawansowanym
stopniu - wybrane
fakty, obiekty i
zjawiska oraz
dotyczące ich metody i
teorie wyjaśniające
złożone zależności
między nimi
stanowiące
podstawową wiedzę
ogólną
w zaawansowanym
stopniu - wybrane

P6S_WG
teorie, metodologie i
terminologię ogólna i
szczegółową z
zakresu dziedzin
nauki i dyscyplin
naukowych
właściwych dla
kierunku studiów
P6S_WG

-

P6S_WG

-

P6S_WG

-

angielskiego obszaru językowego, zwłaszcza
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a także
Unii Europejskiej oraz procesy ich zmian

zagadnienia z zakresu
wiedzy szczegółowej

K_W07

metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i
dobre praktyki stosowane w wybranych
instytucjach działających w Polsce i w krajach
angielskiego obszaru językowego

P6S_W

P6S_WK

K_W08

style poznawcze i style komunikowania się
odbiorców kultury, wzajemne oddziaływania
kultury i języka w społeczeństwach angielskiego
obszaru językowego działania mediów i instytucji
w zakresie diagnozy potrzeb i oddziaływania na
odbiorców kultury, w tym sposobów pozyskiwania
danych na temat instytucji społecznych,
kulturalnych czy edukacyjnych

P6S_W

P6S_WK

K_W09

higienę i bezpieczeństwo pracy w wybranych
instytucjach i firmach

P6S_W

P6S_WK

K_W10

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa z
zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej
przedsiębiorczości

P6S_W

P6S_WK

podstawowe
ekonomiczne, prawne i
inne uwarunkowania
różnych rodzajów
działań
podstawowe
ekonomiczne, prawne i
inne uwarunkowania
różnych rodzajów
działań

P6S_WK

podstawowe
ekonomiczne, prawne i
inne uwarunkowania
różnych rodzajów
działań
podstawowe pojęcia i
zasady z zakresu
ochrony własności
przemysłowej i prawa
autorskiego

P6S_WK

wykorzystywać
posiadaną wiedzę formułować i
rozwiązywać złożone
problemy przez
właściwy dobór źródeł
oraz informacji z nich
pochodzących,
dokonywanie oceny,
krytycznej analizy i

P6S_UW

P6S_WK

P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI
absolwent potrafi:
K_U01

prawidłowo interpretować wybrane zjawiska
społeczne, rozumieć wypowiedzi na tematy
konkretne i abstrakcyjne, czytać ze zrozumieniem,
selekcjonować i syntetyzować informacje, tworzyć
spójną argumentację z wykorzystaniem różnych
źródeł informacji, biorąc pod uwagę różne punkty
widzenia i wykazując niezależność, krytyczność
myślenia i oceny, w szczególności w odniesieniu
do użycia języka w różnych kontekstach

P6S_U

P6S_UW

-

K_U02

wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną, z
uwzględnieniem wiedzy i umiejętności zdobytych
podczas praktyki zawodowej do opisu i analizy
jednostkowych procesów i zjawisk społecznych i
kulturowych, a także samodzielnie pozyskać,
zinterpretować i przedstawić określone informacje
czy dane językowe przy użyciu odpowiednich
metod i nowoczesnych technologii

P6S_U

P6S_UW

K_U03

samodzielnie lub po kierunkiem przeczytać i
zinterpretować dostępne informacje, aby
zaplanować w czasie i przeprowadzić krótki
projekt badawczy, a następnie przedstawić
syntetycznie jego wyniki w formie sprawozdania z
badań w języku angielskim i polskim, używając
odpowiedniego stylu i rejestru oraz sposobu
odniesienia się do źródeł
właściwie, skutecznie zaplanować i zorganizować
swoje działanie komunikacyjne, w istniejących
ramach instytucji kulturalnych, społecznych czy
edukacyjnych

P6S_U

P6S_UW

P6S_U

P6S_UW

poddać analizie materiał językowy w języku
polskim oraz angielskim, korzystając z
odpowiedniej metodologii, identyfikując
nawiązania społeczno-kulturowe i określając ich
znaczenie, oraz sporządzić proste narzędzie
badawcze umożliwiające diagnozę potrzeb
odbiorców kultury, mediów, instytucji
edukacyjnych bądź społecznych

P6S_U

P6S_UW

K_U04

K_U05

syntezy tych informacji
wykorzystywać
posiadaną wiedzę wykonywać zadania w
warunkach nie w pełni
przewidywalnych przez
dobór oraz stosowanie
właściwych metod i
narzędzi, w tym
zaawansowanych
technik informacyjnokomunikacyjnych
(ICT)
wykorzystywać
posiadaną wiedzę wykonywać zadania w
warunkach nie w pełni
przewidywalnych przez
dobór oraz stosowanie
właściwych metod i
narzędzi
wykorzystywać
posiadaną wiedzę formułować i
rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy
przez dobór oraz
stosowanie właściwych
metod i narzędzi
wykorzystywać
posiadaną wiedzę formułować i
rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy
oraz wykonywać
zadania w warunkach
nie w pełni
przewidywalnych przez
dobór oraz stosowanie
właściwych metod i
narzędzi, w tym

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

K_U06

wykorzystać wiedzę językową i językoznawczą do
refleksji nad jakością tekstów dostępnych w
przestrzeni publicznej, w szczególności w
instytucjach edukacyjnych czy społecznych oraz
wiedzę kulturowo-historyczno-literacką i wiedzę o
zjawiskach społecznych do refleksji nad jakością
pracy instytucji kultury i mediów

P6S_U

K_U07

stosować w podstawowym zakresie przepisy prawa
odnoszącego się do pracy instytucji społecznych,
edukacyjnych czy kulturalnych

P6S_U

K_U08

ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur,
dobrych praktyk do realizacji zadań i
rozwiazywania problemów w organizacjach bądź
instytucjach edukacyjnych działających w Polsce i
w krajach angielskiego obszaru językowego

P6S_U

K_U09

porozumiewać się w języku angielskim w szerokim
zakresie tematów oraz sytuacji komunikacyjnych,
uczestniczyć w dyskusji na znane sobie tematy,
wykorzystując merytoryczne argumentowanie,
przygotować i przedstawić prezentację wybranych

P6S_U

zaawansowanych
technik informacyjnokomunikacyjnych
(ICT)
P6S_UW
wykorzystywać
posiadaną wiedzę formułować i
rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy
przez dobór oraz
stosowanie właściwych
metod i narzędzi, w
tym zaawansowanych
technik informacyjnokomunikacyjnych
(ICT)
P6S_UW
wykorzystywać
posiadaną wiedzę wykonywać zadania w
warunkach nie w pełni
przewidywalnych przez
dobór oraz stosowanie
właściwych metod i
narzędzi, w tym
zaawansowanych
technik informacyjnokomunikacyjnych
(ICT)
P6S_UW
wykorzystywać
posiadaną wiedzę formułować i
rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy
przez dobór oraz
stosowanie właściwych
metod i narzędzi
P6S_UK/W komunikować się z
użyciem
specjalistycznej
terminologii, brać
udział w debacie,

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UK/W

-

zagadnień kultury, historii i literatury, a także
omówić formę i treść dzieła literackiego
uwzględniając podstawowy kontekst historycznospołeczno-kulturowy; (w przypadku specjalności z
językiem hiszpańskim) porozumiewać się w języku
hiszpańskim w szerokim zakresie tematów oraz
sytuacji komunikacyjnych oraz uczestniczyć w
dyskusji na znane sobie tematy, wykorzystując
merytoryczne argumentowanie
K_U10

K_U11

K_U12

przedstawiać i oceniać
różne opinie i
stanowiska oraz
dyskutować o nich,
posługiwać się
językiem obcym na
poziomie C1 lub B2
ESOKJ

porozumiewać się w języku polskim i angielskim
(oraz hiszpańskim w przypadku specjalizacji z
językiem hiszpańskim) z wykorzystaniem
komunikacji elektronicznej lub innych kanałów
komunikacyjnych z osobami dysponującymi
potrzebnymi informacjami, zwłaszcza ze
specjalistami w zakresie językoznawstwa,
literatury, kulturoznawstwa, historii,
glottodydaktyki bądź nauk społecznych w celu
uzyskania takich informacji
poprawnie pisać w języku angielskim w różnych
stylach, z uwzględnieniem stylu akademickiego;
dokonać pisemnego streszczenia, krytycznej
recenzji oraz syntezy informacji pochodzących z
wielu źródeł; zinterpretować dzieło literackie w
podstawowym zakresie w formie pisemnej;
wykonać tłumaczenia pisemne tekstów
użytkowych, niektórych tekstów specjalistycznych
oraz fragmentów tekstów literackich; (w przypadku
specjalności z językiem hiszpańskim) poprawnie
pisać podstawowe rodzaje tekstów w języku
hiszpańskim

P6S_U

P6S_UK/W komunikować się z
użyciem
specjalistycznej
terminologii,
posługiwać się
językiem obcym na
poziomie C1 lub B2
ESOKJ

P6S_UK/W

P6S_U

P6S_UK/W

płynnie przedstawić w formie ustnej w języku
angielskim z wyraźną naturalną wymową i
intonacją analizę wybranego problemu
językowego, kulturowego, historycznego,
dydaktycznego bądź społecznego, dokonać
streszczenia lub syntezy informacji pochodzących z
wielu źródeł, a także dokonać tłumaczenia ustnego
krótkich wystąpień o tematyce ogólnej

P6S_U

P6S_UK/W komunikować się z
użyciem
specjalistycznej
terminologii,
brać udział w debacie,
przedstawiać i oceniać
różne opinie i
stanowiska oraz
dyskutować o nich,
posługiwać się
językiem obcym na
poziomie C1 lub B2
ESOKJ
P6S_UK/W brać udział w debacie,
przedstawiać i oceniać
różne opinie i
stanowiska oraz
dyskutować o nich,
posługiwać się
językiem obcym na
poziomie C1 lub B2

P6S_UK/W

-

K_U13

posługiwać się językiem angielskim zgodnie z
wymaganiami określonymi dla poziomu C1
ESOKJ, drugim językiem obcym zgodnie z
wymaganiami określonymi dla poziomu B1
ESOKJ, zaś w przypadku specjalności z językiem
hiszpańskim, także językiem hiszpańskim zgodnie
z wymaganiami określonymi dla poziomu B1
ESOKJ

P6S_U

P6S_UK

K_U14

planować i realizować uczenie się przez całe życie, P6S_U
śledzić bieżące wydarzenia polityczne i społeczne
w kontekście własnej pracy zawodowej;
inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób

P6S_UU

K_U15

prowadzić autorefleksję i formułować wnioski
dotyczące samokształcenia się i doskonalenia
własnych umiejętności, podnoszenia kompetencji
zawodowych, zwłaszcza ciągłego doskonalenia
znajomości języków obcych

P6S_U

K_U16

pracować indywidualnie i w grupie, przyjmując w
niej różne role dla osiągania wspólnych celów,
wykazując inicjatywę, elastyczność oraz
dyscyplinę czasową; uczestniczyć w
przygotowaniu projektów społecznych i czynnie
włączać się w życie organizacji; wykorzystywać
dynamikę i twórczy charakter komunikacji
językowej i jej społeczną funkcję, estetykę
komunikatu werbalnego i kulturowe standardy
grzeczności dla utrzymania relacji społecznych

P6S_U

ESOKJ
posługiwać się
językiem obcym na
poziomie C1 lub B2
ESOKJ

P6S_UK

-

samodzielnie planować
i realizować własne
uczenie się przez całe
życie

P6S_UU -

-

P6S_UU

samodzielnie planować
i realizować własne
uczenie się przez całe
życie

P6S_UU

-

P6S_UO

planować i
organizować pracę indywidualną oraz w
zespole

P6S_UO-

-

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
absolwent jest gotów do:
K_K01
K_K02

krytycznej oceny nabytej w trakcie studiów wiedzy,
a także krytycznej i obiektywnej oceny efektów
pracy własnej i innych
określenia priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania, mając
świadomość potrzeby kreatywnego podejścia do

P6S_K

P6S_KK

krytycznej oceny
posiadanej wiedzy

P6S_KK

-

P6S_K

P6S_KR

odpowiedzialnego
pełnienia ról
zawodowych, w tym

P6S_KR

-

zadań i atmosfery motywującej do nauki czy pracy,
a jednocześnie zachowania profesjonalnego
stosunku do zawodu i przestrzegania etyki
zawodowej

przestrzegania zasad
etyki zawodowej i
wymagania tego od
innych

K_K03

poszukiwania rozwiązań w sytuacjach
problemowych, identyfikowania i rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywanym zawodem

P6S_K

P6S_KK

K_K04

odpowiedzialności za słowo i zachowanie
tożsamości językowej i za podtrzymanie tradycji
literatury i kultury, uczestnictwa w życiu
kulturalnym poprzez odbiór dzieł literackich i
innych form sztuki oraz akceptacji nowoczesnych
technologii i ich roli w komunikacji społecznej i
życiu kulturalnym

P6S_K

P6S_KO

uznawania znaczenia
wiedzy w
rozwiązywaniu
problemów
poznawczych i
praktycznych
wypełniania
zobowiązań
społecznych,
współorganizowania
działalności na rzecz
środowiska
społecznego

P6S_KK

-

P6S_KO

-

PLANY STUDIÓW - Stacjonarne
PWSZ w Krośnie
Kierunek FILOLOGIA
Specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalizacja nauczycielska
Tryb stacjonarny

Plan studiów od roku akademickiego 2018/19 - studia licencjackie
Rok I

Lp.

Nazwa przedm iotu

Egz po
sem /
zalicz

Rok II

sem . 1
W

ĆW
godz. form a

A

Moduł kształcenia ogólnego

1

W prowadzenie do
studiowania (wraz z
przedsiębiorczością)

Z

2

Elementy kultury
współczesnej

Z

30

3

Technologie informacyjne

Z

30

4

Ochrona własności
intelektualnej

Z

5

W ykłady tematyczne

Z

6

Lektorat języka obcego

7

W ychowanie fizyczne

8

Praktyka społeczna
(indywidualna - do
uzgodnienia z opiekunem)

B

Moduł kształcenia podst.PNJA, w tym

ECT S

W

Rok III

sem . 2

sem . 3

sem . 4

sem . 5

ĆW

ĆW

ĆW

ĆW

godz. form a

ECT S

W

godz. form a

ECT S

W

godz. form a

ECT S

W

godz. form a

sem . 6
ECT S

W

ĆW
godz. form a

Sum a Sum a
godzin ECT S
ECT S

305

14

1

15

1

A

1

30

1

P

2

30

2

15

1

15

1

120

6

60

0

15

15

15

A

1

1

E4

30

P

2

30

P

2

Z

30

P

0

30

P

0

30

P

1

30

P

10

Z

1

1

10

1

E2,E4,E6

20

2

695

62

1

Use of English

Z

90

Wa

9

60

Wa

5

30

Wa

2

30

Wa

2

15

Wa

1

15

Wa

1

240

20

2

Reading

Z

15

Wa

3

15

Wa

3

15

Wa

2

15

Wa

1

15

Wa

1

15

Wa

1

90

11

3

Speaking and Listening

Z

30

Wa

3

30

Wa

3

15

Wa

1

15

Wa

1

15

Wa

1

105

9

4

Speaking - Art of Argument

Z

15

Wa

1

15

1

5

Grammar

Z

30

Wa

3

30

Wa

2

15

Wa

1

75

6

6

W riting

Z

15

Wa

3

15

Wa

3

15

Wa

2

90

12

7

Fonetyka praktyczna z
Fonologią

Z

30

Wa

2

10

Wa

1

40

3

20

Wa

0

20

Wa

0

40

0

620

41

15

Wa

2

15

Wa

1

15

Wa

1

Kurs wyrównawczy
8

C

Moduł kształcenia kierunkow ego

1

Historia, kultura i instytucje
W . Brytanii

E3

2

Historia, kultura i instytucje
USA

E5

3

Literatura angielska (ze
W stępem do literat.)

60

A

5

E4/E5

60

15

30

A

P

4

3

15

120

9

30

A

3

30

A

1

60

4

30

P

3

30

P

1

120

7

30

P

2

75

3

30

3

50

4

20

2

15

1

60

4

40

2

15

1

Literatura amerykańska
4

E6

15

30

P

1

W stęp do językoznawstwa
5

E2

30

A

3

30

P

3

6

Gramatyka opisowa
(morfologia i składnia)

E3

7

Pragmatyka z elementami
semantyki

E4

20

P

1

20

P

2

Socjolingwistyka
8

9

E5
Tłumaczenie ( z gramatyką
kontrastywną)

Z

15

Wa

1

Z

40

P

2

15

Wa

1

15

A

1

15

Wa

1

15

Wa

1

Global Understanding
11
Media w kulturze
13

14

D

D1

E6
Proseminarium (Academic
W riting, sources, styles,
ethics)

15

Z

15

S

P

1

1

Moduły do w yboru suma ECTS / godz. (min. 30% ECTS)

Moduł kształcenia specjalnościow ego/specjalizacyjnego do w yboru - specjalność/specjalizacja nauczycielska

1

Emisja głosu

Z

2

Metodyka nauczania j. ang terminologia

Z

3

Metodyka nauczania j. ang organizacja lekcji

E4

4

W spółczesne technologie w
nauczaniu

Z

5

Autonomia uczniamaksymalizacja potencjału
ucznia

Z

15

P

1

6

Akwizycja języka

Z

15

P

7

Nauczanie j. ang w szkole
podstawowej i przedszkolu

30

8

Metodyka nauczania j.
obcego - inne zagadnienia

15

9

Psychologia ogólna

E4

30

1

45

3

10

Pedagogika ogólna

E4

30

1

45

3

11

Przedmiot do wyboru:

Z

30

P

2

12

Seminarium dyplomowe i
praca dyplomowa

Z

15

S

2

30

14

Praktyka zawodowa i inne
rodzaje praktyki (w sumie 15
tygodni w układzie
wymienionym w p.E; możliwe
też praktyki wakacyjne i
zagraniczne)

Z

12

19

E

Praktyka zaw odow a

1

Praktyka zawodowa

15

30

1

Wa

2

587

63

15

1

P

1

15

1

30

Wa

2

60

4

15

1

15

1

1

15

1

Wa

2

60

4

Wa

1

15

1

75

4

75

4

E6

30

4

1

63

15

15

19

15

587

19

4

P

wa

95

1

2

S

30

2

13

45

15

4

152

24

30

2207

180

2207

180

pedagogiczna, w sumie 150h / 15 tygodni

3 tyg wrzesień,
przed II rokiem

3 tyg wrzesień,
przed III rokiem

4 tyg luty-marzec

1 dzień w tygodniu (w sumie 5 tygodni)

Suma
Ogółem

30

350
380

30

0

360
360

30

75

364
439

30

105

274
379

30

15

380
395

W - wykład, A - ćwiczenia audytoryjne, L - ćwiczenia laboratoryjne, P - ćwiczenia praktyczne, Pr - ćwiczenia projektowe, Wa - warsztaty, S - sem inarium

30

0

254
254
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Specjalizacja językowa z językiem hiszpańskim
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Plan studiów od roku akademickiego 2018/19 - studia licencjackie
Rok I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Egz po
sem/
zalicz

Rok II

sem. 1
W

sem. 2

ĆW
godz.

forma

sem. 3

Rok III
sem. 4

sem. 5

sem. 6

Suma
godzin

Suma
ECTS

305

14

1

15

1

ECTS

W

ĆW
godz.

forma

ECTS

W

ĆW
godz.

forma

ECTS

W

ĆW
godz.

forma

ECTS

W

ĆW
godz.

forma

ECTS

W

ĆW
godz.

forma

ECTS

A

Moduł kształcenia ogólnego

1

Wprowadzenie do
studiowania (wraz z
przedsiębiorczością)

Z

2

Elementy kultury
współczesnej

Z

30

A

1

30

1

3

Technologie informacyjne

Z

30

P

2

30

2

4

Ochrona własności
intelektualnej

Z

15

1

5

Wykłady tematyczne

Z

15

1

6

Lektorat języka obcego

E4

30

P

2

30

P

2

120

6

7

Wychowanie fizyczne

Z

30

P

0

30

P

0

60

0

8

Praktyka społeczna
(indywidualna - do
uzgodnienia z opiekunem)

Z

20

2

B

Moduł kształcenia podst.PNJA, w tym

695

62

15

15

15

A

1

1

30

P

1

30

P

10

1

1

10

1

E2,E4,E6

1

Use of English

Z

90

Wa

9

60

Wa

5

30

Wa

2

30

Wa

2

15

Wa

1

15

Wa

1

240

20

2

Reading

Z

15

Wa

3

15

Wa

3

15

Wa

2

15

Wa

1

15

Wa

1

15

Wa

1

90

11

3

Speaking and Listening

Z

30

Wa

3

30

Wa

3

15

Wa

1

15

Wa

1

15

Wa

1

105

9

4

Speaking - Art of Argument

Z

15

Wa

1

15

1

5

Grammar

Z

30

Wa

3

30

Wa

2

15

Wa

1

75

6

6

Writing

Z

15

Wa

3

15

Wa

3

15

Wa

2

90

12

7

Fonetyka praktyczna z
Fonologią

Z

30

Wa

2

10

Wa

1

40

3

20

Wa

0

20

Wa

0

40

0

620

41

15

Wa

2

15

Wa

1

15

Wa

1

Kurs wyrównawczy
8

C

Moduł kształcenia kierunkowego

1

Historia, kultura i instytucje
W. Brytanii

E3

2

Historia, kultura i instytucje
USA

E5

3

Literatura angielska (ze
Wstępem do literat.)

60

A

5

E4/E5

60

15

30

A

P

4

3

15

120

9

30

A

3

30

A

1

60

4

30

P

3

30

P

1

120

7

30

P

2

75

3

30

3

50

4

20

2

15

1

60

4

40

2

15

1

15

1

Literatura amerykańska
4

E6

15

30

P

1

Wstęp do językoznawstwa
5

6

Gramatyka opisowa
(morfologia i składnia)

7

Pragmatyka z elementami
semantyki

E2

30

A

3

E2/E3

30

P

3

20

P

1

E4

20

P

2

Socjolingwistyka
8

9

E5
Tłumaczenie ( z gramatyką
kontrastywną)

Z

15

Wa

1

Z

40

P

2

15

Wa

1

15

A

1

15

Wa

1

15

Wa

1

Global Understanding
11
Media w kulturze
13

E6

15

P

1

14

Proseminarium (Academic
Writing, sources, styles,
ethics)

D

Moduły do wyboru (D1 + D2) suma ECTS / godz. (min. 30% ECTS)

540

62

Moduł kształcenia specjalnościowego/specjalizacyjnego do wyboru - specjalność/specjalizacja językowa z j. hiszpańskim

540

62

D1

1

Praktyczna nauka języka
hiszpańskiego (kurs
zintegrowany)

2

Praktyczna nauka języka
hiszpańskiego (Conversacion
en espanol)

3

Historia i kultura krajów
hiszpańskojęzycznych

4

Z

15

90

Wa

5

90

Wa

4

E4

15

A

1

30

A

1

Global Communication

Z

30

A

5

Varieties of English (with
elements of Spanish)

Z

30

A

6

Przedmiot do wyboru

Z

7

Seminarium dyplomowe i
praca dyplomowa

Z

9

E4/E6

Suma

Wa

4

60

Wa

2

330

15

15

Wa

1

15

Wa

1

30

2

45

2

1

30

1

2

30

1

30

2

45

15

4 tygodnie między wrześniem przed sem. 3 a
końcem sem. 4

30

350

380

30

0

360

360

30

15

465

480

1

90

Z

Praktyka zawodowa w
instytucji lub firmie (15
tygodni)

S

30

15

330

345

Ogółem

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

8

30

30

P

2

15

S

2

6 tygodni między
wrześniem przed
sem. 5 a końcem
sem. 5

10

15

30

345

360

30

S

5 tygodni między
lutym przed sem. 6
a końcem sem. 6
0

235

235

13

6

30

24

2160

180

2160

179

PWSZ w Krośnie
Kierunek FILOLOGIA
Specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalizacja językowo-kulturowa
Tryb stacjonarny

Plan studiów od roku akademickiego 2018/19- studia licencjackie
Rok I

Lp.

Nazwa przedm iotu

Egz po
sem/
zalicz

W

Rok II

Rok III

sem. 1

sem. 2

sem. 3

sem. 4

ĆW

ĆW

ĆW

ĆW

godz.

form a

ECTS

W

godz.

form a

ECTS

W

godz.

form a

ECTS

W

godz.

form a

sem. 5
ECTS

W

ĆW
godz.

form a

sem. 6
ECTS

W

ĆW
godz.

form a

Sum a
godzin

Sum a
ECTS

305

14

ECTS

A

Moduł kształcenia ogólnego

1

Wprowadzenie do
studiowania (wraz z
przedsiębiorczością)

Z

1

15

1

2

Elementy kultury
współczesnej

Z

30

A

1

30

1

3

Technologie informacyjne

Z

30

P

2

30

2

4

Ochrona własności
intelektualnej

Z

15

1

5

Wykłady tematyczne

6

Lektorat języka obcego

7

Z

15

15

15

A

1

30

P

1

1

E4

30

P

2

30

P

2

Wychowanie fizyczne

Z

30

P

0

30

P

0

8

Praktyka społeczna
(indywidualna - do
uzgodnienia z opiekunem)

Z

B

Moduł kształcenia podst.PNJA, w tym

30

P

10

1

1

10

1

E2,E4,E6

15

1

120

6

60

0

20

2

695

62

1

Use of English

Z

90

Wa

9

60

Wa

5

30

Wa

2

30

Wa

2

15

Wa

1

15

Wa

1

240

20

2

Reading

Z

15

Wa

3

15

Wa

3

15

Wa

2

15

Wa

1

15

Wa

1

15

Wa

1

90

11

3

Speaking and Listening

Z

30

Wa

3

30

Wa

3

15

Wa

1

15

Wa

1

15

Wa

1

105

9

4

Speaking - Art of Argument

Z

15

1

5

Grammar

Z

30

Wa

3

30

Wa

6

Writing

Z

15

Wa

3

15

Wa

7

Fonetyka praktyczna z
Fonologią

Z

30

Wa

2

10

Wa

20

Wa

0

20

Wa

15

Wa

1

2

15

Wa

1

3

15

Wa

2

75

6

90

12

1

40

3

0

40

0

620

41

15

Wa

2

15

Wa

1

15

Wa

1

Kurs wyrównawczy
8

C

Moduł kształcenia kierunkowego

1

Historia, kultura i instytucje
W. Brytanii

E3

2

Historia, kultura i instytucje
USA

E5

3

Literatura angielska (ze
Wstępem do literat.)

60

A

5

E4/E5

60

15

30

A

P

4

3

15

120

9

30

A

3

30

A

1

60

4

30

P

3

30

P

1

120

7

30

P

2

75

3

30

3

50

4

20

2

15

1

60

4

40

2

15

1

15

1

465

63

465

63

90

5

30

2

60

2

60

4

30

1

30

2

30

2

Literatura amerykańska
4

E6

15

30

P

1

Wstęp do językoznawstwa
5

6

Gramatyka opisowa
(morfologia i składnia)

7

Pragmatyka z elementami
semantyki

E2

30

A

3

E2/E3

30

P

3

20

P

1

E4

20

P

2

Socjolingwistyka
8

9

E5
Tłumaczenie ( z gramatyką
kontrastywną)

Z

15

Wa

1

Z

40

P

2

15

Wa

1

15

A

1

15

Wa

1

15

Wa

1

Global Understanding
11
Media w kulturze
13

E6

15

14

Proseminarium (Academic
Writing, sources, styles,
ethics)

D

Moduły do wyboru (D1 + D2) suma ECTS / godz. (min. 30% ECTS)

D1

Z

15

1

1

Moduł kształcenia specjalnościowego/specjalizacyjnego do wyboru - specjalność/specjalizacja językowo-kulturowa

1

Business English

E5

30

Wa

3

2

Komunikacja
międzykulturowa

E3

30

Wa

2

3

Komunikacja w biznesie

Z

4

Tłumaczenie w biznesie

E6

5

Technical Writing

6

Kultura organizacyjna

E6

7

Kultura współczesna

Z

8

Przedmiot do wyboru

Z

8

Seminarium dyplomowe i
praca dyplomowa

Z

9

S

P

Z

10

1

30

P

1

30

A

1

20

P

2

30

P

2

30

P

4 tygodnie między wrześniem przed sem. 3 a
końcem sem. 4

30

350

380
Ogółem

Wa

30

Wa

1

30

P

1

30

Wa

2

30

10

Praktyka zawodowa w
instytucji lub firmie (15
tygodni)

Suma

30

30

0

360

360

30

25

410

435

30

15

330

345

2

8

30

30

P

2

15

S

2

6 tygodni między
wrześniem przed
sem. 5 a końcem
sem. 5

11

15

30

330

345

20

30

Wa

P

S

5 tygodni między
lutym przed sem. 6
a końcem sem. 6

10

210

220

2

2

13

90

6

45

15

5

30

24

2085

180

2085

180

Plany studiów - Niestacjonarne
PWSZ w Krośnie
Kierunek FILOLOGIA
Specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalizacja językowo-kulturowa
Tryb niestacjonarny

Plan studiów od roku akademickiego 2018/19 - studia licencjackie

Rok I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Rok II

sem. 1

Egz po
sem/
zalicz

sem. 2

ĆW
W

ECTS
godz.

ECTS
godz.

sem. 4

ĆW

W

forma

Rok III

sem. 3

ĆW
W

forma

ECTS
godz.

sem. 5

ĆW
W

forma

ECTS
godz.

sem. 6

ĆW

ĆW

W

forma

ECTS
godz.

W

forma

Suma
godzin

Suma
ECTS

ECTS
godz.

forma

A

Moduł kształcenia ogólnego

1

Wprowadzenie do
studiowania (wraz z
przedsiębiorczością)

Z

227

14

1

9

1

2

Elementy kultury
współczesnej

Z

18

A

1

18

1

3

Technologie informacyjne

Z

30

4

Ochrona własności
intelektualnej

Z

P

2

30

2

9

1

5

Wykłady tematyczne

Z

9

1

6

Lektorat języka obcego

7

Wychowanie fizyczne

120

6

20

8

Praktyka społeczna
(indywidualna - do
uzgodnienia z opiekunem)

0

B

Moduł kształcenia podst.PNJA, w tym

12

2

442

62

1

Use of English

Z

60

Wa

9

40

Wa

5

18

Wa

2

18

Wa

2

10

Wa

1

10

Wa

2

Reading

Z

10

Wa

3

10

Wa

3

10

Wa

2

10

Wa

1

10

Wa

1

10

Wa

1

156

20

1

60

11

3

Speaking and Listening

Z

18

Wa

3

18

Wa

3

10

Wa

1

10

Wa

1

10

Wa

1

66

9

4

Speaking - Art of Argument

Z

10

Wa

5

Grammar

Z

18

Wa

3

18

Wa

2

10

Wa

1

10

1

1

46

6

6

Writing

Z

10

Wa

3

10

Wa

3

10

Wa

2

7

Fonetyka praktyczna z
Fonologią

60

12

Z

20

Wa

2

10

Wa

8

12

Wa

0

12

Wa

1

30

3

0

24

0

406

41

9

9

9

A

1

1

E4

30

P

2

30

P

2

Z

10

P

0

10

P

0

30

P

1

30

P

6

1

1

6

1

E2,E4,E6

10

Wa

2

10

Wa

1

10

Wa

1

Kurs wyrównawczy
8

C

Moduł kształcenia
kierunkowego

1

Historia, kultura i instytucje
W. Brytanii

E3

2

Historia, kultura i instytucje
USA

E5

3

Literatura angielska (ze
Wstępem do literat.)

45

A

5

90

9

20

A

3

20

A

1

40

4

18

P

3

18

P

1

74

7

18

P

2

46

3

18

3

33

4

15

2

10

1

40

4

20

2

10

1

10

1

Moduły do wyboru (D1 + D2) suma ECTS / godz. (min. 30% ECTS)

321

63

Moduł kształcenia specjalnościowego/specjalizacyjnego do wyboru - specjalność/specjalizacja językowo-kulturowa

321

63

78

5

18

2

36

2

36

4

18

1

18

2

18

2

E4/E5

45

10

18

A

P

4

3

10

Literatura amerykańska
4

E6

10

18

P

1

Wstęp do językoznawstwa
5

6

Gramatyka opisowa
(morfologia i składnia)

7

Pragmatyka z elementami
semantyki

E2

18

A

3

E2/E3

18

P

3

15

P

1

E4

15

P

2

Socjolingwistyka
8

9

E5
Tłumaczenie ( z gramatyką
kontrastywną)

Z

10

Wa

1

Z

20

P

2

10

Wa

1

10

A

1

10

Wa

1

10

Wa

1

10

P

1

Kurs telekonferencyjny
11
Media w kulturze
13

14

D

D1

E6
Proseminarium (Academic
Writing, sources, styles,
ethics)

Z

10

1

Business English

E5

30

Wa

3

2

Komunikacja
międzykulturowa

E3

18

Wa

2

3

Komunikacja w biznesie

Z

4

Tłumaczenie w biznesie

E6

5

Technical Writing

6

Kultura organizacyjna

7

Kultura współczesna

Z

8

Przedmiot do wyboru

Z

9

Seminarium dyplomowe i
praca dyplomowa

Z

10

Praktyka zawodowa w
instytucji lub firmie (15
tygodni)

Suma

Z

1

30

Wa

1

18

Wa

1

18

P

1

18

P

1

18

Wa

2

18

A

8

8

10

P

2

18

P

2

18

P

4 tygodnie między wrześniem przed
sem. 3 a końcem sem. 4

Z

18

236

30

0

239

239

30

18

281

299

30

10

231

241

18

Wa

2

10

P

2

1

E6

254
Ogółem

S

2

8

30

18

P

2

15

S

2

30

11

5 tygodni
między lutym
przed sem. 6 a
końcem sem. 6

6 tygodni
między
wrześniem
przed sem. 5 a
końcem sem. 5
10

213

223

30

8

142

150

S

13

54

6

45

15

5

30

24

1406

180

1406

180

PWSZ w Krośnie
Kierunek FILOLOGIA
Specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalizacja językowa z językiem hiszpańskim
Tryb niestacjonarny

Plan studiów od roku akademickiego 2018/19 - studia licencjackie

Rok I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Rok II

sem. 1

Egz po
sem/
zalicz

sem. 2

ĆW

ĆW

W

ECTS
godz.

ECTS
godz.

sem. 4

ĆW

W

forma

Rok III

sem. 3

ĆW

W

forma

ECTS
godz.

sem. 5

forma

ECTS
godz.

sem. 6

ĆW

W

ĆW

W

forma

ECTS
godz.

forma

W

Suma
godzin

Suma
ECTS

227

14

ECTS
godz.

forma

A

Moduł kształcenia ogólnego

1

Wprowadzenie do
studiowania (wraz z
przedsiębiorczością)

Z

1

9

1

2

Elementy kultury
współczesnej

Z

18

A

1

18

1

3

Technologie informacyjne

Z

30

P

2

30

2

4

Ochrona własności
intelektualnej

Z

9

1

5

Wykłady tematyczne

Z

9

1

6

Lektorat języka obcego

120

6

7

Wychowanie fizyczne

20

0

8

Praktyka społeczna
(indywidualna - do
uzgodnienia z opiekunem)

12

2

B

Moduł kształcenia podst.PNJA, w tym

442

62

1

Use of English

Z

60

Wa

9

40

Wa

5

18

Wa

2

18

Wa

2

10

Wa

1

10

Wa

1

156

20

2

Reading

Z

10

Wa

3

10

Wa

3

10

Wa

2

10

Wa

1

10

Wa

1

10

Wa

1

60

11

3

Speaking and Listening

Z

18

Wa

3

18

Wa

3

10

Wa

1

10

Wa

1

10

Wa

1

66

9

4

Speaking - Art of Argument

Z

10

Wa

1

10

1

5

Grammar

Z

18

Wa

3

18

Wa

2

10

Wa

1

46

6

6

Writing

Z

10

Wa

3

10

Wa

3

10

Wa

2

60

12

7

Fonetyka praktyczna z
Fonologią

Z

20

Wa

2

10

Wa

1

30

3

8

12

Wa

0

12

Wa

0

24

0

406

41

90

9

9

9

9

A

1

1

E4

30

P

2

30

P

2

Z

10

P

0

10

P

0

30

P

1

30

P

6

1

1

6

1

E2,E4,E6

10

Wa

2

10

Wa

1

10

Wa

1

Kurs wyrównawczy
8

C

Moduł kształcenia kierunkowego

1

Historia, kultura i instytucje
W. Brytanii

E3

2

Historia, kultura i instytucje
USA

E5

3

Literatura angielska (ze
Wstępem do literat.)

45

A

5

45

A

4

20

A

3

20

A

1

40

4

18

P

3

18

P

1

74

7

18

P

2

46

3

18

3

33

4

15

2

10

1

40

4

20

2

10

1

10

1

Moduły do wyboru (D1 + D2) suma ECTS / godz. (min. 30% ECTS)

367

63

Moduł kształcenia specjalnościowego/specjalizacyjnego do wyboru - specjalność/specjalizacja językowo-kulturowa

367

63

E4/E5

10

18

P

3

10

Literatura amerykańska
4

E6

10

18

P

1

Wstęp do językoznawstwa
5

6

Gramatyka opisowa
(morfologia i składnia)

7

Pragmatyka z elementami
semantyki

E2

18

A

3

E2/E3

18

P

3

15

P

1

E4

15

P

2

Socjolingwistyka
8

9

E5
Tłumaczenie ( z gramatyką
kontrastywną)

Z

10

Wa

1

Z

20

P

2

10

Wa

1

10

A

1

10

Wa

1

10

Wa

1

Kurs telekonferencyjny
11
Media w kulturze
13

14

D

D1

1

E6
Proseminarium (Academic
Writing, sources, styles,
ethics)

Praktyczna nauka języka
hiszpańskiego (kurs
zintegrowany)

10

Z

10

60

E4/E6

Wa

5

60

Wa

4

S

P

1

1

60

Wa

4

40

Wa

2

220

15

10

Wa

1

10

Wa

1

20

2

Conversacion en espanol
2

Z

3

Historia i kultura krajów
hiszpańskojęzycznych

E4

10

P

1

28

2

4

Global Communication

Z

18

A

1

18

1

5

Varieties of English (with
elements of Spanish)

Z

18

A

2

18

2

6

Przedmiot do wyboru

Z

18

P

2

18

2

7

Seminarium dyplomowe i
praca dyplomowa

Z

15

S

2

30

45

15

10

5 tygodni
między lutym
przed sem. 6 a
końcem sem. 6

6

30

164

30

9

Praktyka zawodowa w
instytucji lub firmie (15
tygodni)

Suma

P

4 tygodnie między wrześniem przed
sem. 3 a końcem sem. 4

18

236

254
Ogółem

18

30

0

239

239

30

10

311

321

30

10

225

235

1

8

30

6 tygodni
między
wrześniem
przed sem. 5 a
końcem sem. 5

10

229

239

164

S

13

24

1452

180

1452

180

PWSZ w Krośnie
Kierunek FILOLOGIA
Specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalizacja nauczycielska
Tryb niestacjonarny

Plan studiów od roku akademickiego 2018/19 - studia licencjackie
Rok I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Rok II

sem. 1

Egz po
sem/
zalicz

sem. 2

ĆW
W

ECTS
godz.

ECTS
godz.

sem. 4

sem. 5

ĆW

ĆW

ĆW

W

forma

Rok III

sem. 3

ĆW
W

forma

ECTS
godz.

W

forma

ECTS
godz.

forma

sem. 6

ECTS
godz.

Suma godzin

Suma
ECTS

227

14

ĆW

W

W

forma

ECTS
godz.

forma

A

Moduł kształcenia ogólnego

1

Wprowadzenie do
studiowania (wraz z
przedsiębiorczością)

Z

1

9

1

2

Elementy kultury
współczesnej

Z

18

A

1

18

1

3

Technologie informacyjne

Z

30

P

2

30

2

4

Ochrona własności
intelektualnej

Z

9

1

5

Wykłady tematyczne

6

Lektorat języka obcego

7

Wychowanie fizyczne

8

Praktyka społeczna
(indywidualna - do
uzgodnienia z opiekunem)

B

Moduł kształcenia podst.PNJA, w tym

1

Use of English

Z

60

Wa

9

40

Wa

5

18

Wa

2

18

Wa

2

10

Wa

1

10

Wa

1

2

Reading

Z

10

Wa

3

10

Wa

3

10

Wa

2

10

Wa

1

10

Wa

1

10

Wa

3

Speaking and Listening

Z

18

Wa

3

18

Wa

3

10

Wa

1

10

Wa

1

10

Wa

4

Speaking - Art of Argument

Z

5

Grammar

Z

18

Wa

3

18

Wa

6

Writing

Z

10

Wa

3

10

Wa

7

Fonetyka praktyczna z
Fonologią

Z

20

Wa

2

10

Wa

8

12

Wa

0

12

Wa

45

A

5

Z

9

9

9

A

1

30

P

1

1

E4

30

P

2

30

P

2

Z

10

P

0

10

P

0

30

P

6

9

1

120

6

20

0

12

2

442

62

156

20

1

60

11

1

66

9

10

1

1

1

6

1

E2,E4,E6

10

Wa

1

2

10

Wa

1

3

10

Wa

2

46

6

60

12

1

30

3

0

24

0

406

41

90

9

10

Wa

2

10

Wa

1

10

Wa

1

Kurs wyrównawczy
8

C

Moduł kształcenia
kierunkowego

1

Historia, kultura i instytucje
W. Brytanii

2

Historia, kultura i instytucje
USA

3

Literatura angielska (ze
Wstępem do literat.)

E3

45

A

4

18

P

3

E5

E4/E5

10

10

20

A

3

20

A

1

40

4

18

P

3

18

P

1

74

7

18

P

2

46

3

18

3

33

4

15

2

10

1

40

4

20

2

10

1

Literatura amerykańska
4

E6

10

18

P

1

Wstęp do językoznawstwa
5

6

Gramatyka opisowa
(morfologia i składnia)

7

Pragmatyka z elementami
semantyki

E2

18

A

3

E2/E3

18

P

3

15

P

1

E4

15

P

2

10

Wa

1

Socjolingwistyka
8

9

E5
Tłumaczenie ( z gramatyką
kontrastywną)

Z

10

Wa

1

Z

20

P

2

10

A

1

10

Wa

1

10

Wa

1

10

P

1

Kurs telekonferencyjny
11
Media w kulturze
13

14

D

D1

E6
Proseminarium (Academic
Writing, sources, styles,
ethics)

Z

10

S

1

Moduły do wyboru (D1 + D2) suma ECTS / godz. (min. 30% ECTS)

Moduł kształcenia specjalnościowego/specjalizacyjnego do wyboru - specjalność/specjalizacja nauczycielska

1

Emisja głosu

Z

2

Metodyka nauczania j. ang terminologia

Z

3

Metodyka nauczania j. ang organizacja lekcji

E4

4

Współczesne technologie w
nauczaniu

Z

5

Autonomia uczniamaksymalizacja potencjału
ucznia

Z

6

Akwizycja języka

7

Nauczanie j., ang w szkole
podstawowej i przedszkolu

E6

8

Metodyka nauczania j.
obcego - inne zagadnienia

Z

9

A

1

20

Wa

2

10

1

470

63

470

63

9

1

5

P

1

5

1

25

Wa

2

45

4

9

1

9

1

9

P

1

9

Z

25

Wa

2

P

1

9

P

1

9

1

15

Wa

2

40

4

9

Wa

1

9

1

9

Psychologia ogólna

E4

30

1

30

3

60

4

10

Pedagogika ogólna

E4

30

1

30

3

60

4

11

Przedmiot do wyboru

Z

18

P

2

14

Seminarium dyplomowe i
praca dyplomowa

Z

15

S

2

30

16

Praktyka zawodowa i inne
rodzaje praktyki (w sumie 15
tygodni w układzie wymienionym
w p. F; możliwe też praktyki
wakacyjne i zagraniczne)

Z

12

19

19

E

Praktyka zawodowa pedagogiczna, w sumie 150h / 15 tygodni

1

Praktyka zawodowa

4

19

4

3 tyg wrzesień,
przed II rokiem

95

3 tyg wrzesień,
przed III rokiem

S

18

2

13

45

15

4

152

24

30

1555

180

4 tyg luty-m arzec

1 dzień w tygodniu (w sum ie 5 tygodni)

Suma

18

236

30

0

239

30

70

253

30

70

196

30

10

288

30

0

175

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod
(wg planu studiów):

Wprowadzenie do studiowania (wraz z przedsiebiorczoscią)
Introduction to study

Nazwa przedmiotu (j.
ang.):
Kierunek studiów:
Specjalność/specjalizacja:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:

Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:

filologia
filologia angielska
studia I stopnia
praktyczny (P)
studia stacjonarne/niestacjonarne
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do modułu:

kształcenia ogólnego

Status przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy:

polski

Rok studiów, semestr:

rok I, semestr 1 stacjonarne

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:
Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)

- wykład 15 h.
niestacjonarne - wykład 15 h.

Wymagania wstępne /
Przedmioty
wprowadzające:

-

-

Bilans punktów ECTS
1

A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela (z
podziałem na typy zajęć

Wykład

15

15

Konsultacje osobiste, mailowe
z dydaktykiem

2

2

W sumie:
ECTS

17
1

17
1

stacjonarne

Niestacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

oraz całkowita liczba punktów ECTS
osiąganych na tych zajęciach

B. Poszczególne typy zadań do
samokształcenia studenta
(niewymagających bezpośredniego
udziału nauczyciela)
wraz z planowaną średnią liczbą godzin
na każde i sumaryczną liczbą ECTS

Analiza
polecanej
literatury,
13
samodzielne
przeprowadzanie
polecanych podczas zajęć ćwiczeń

13

C. Liczba godzin
praktycznych/laboratoryjnych w ramach
przedmiotu oraz związana z tym liczba
punktów ECTS

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Celem kursu jest uzyskanie przez studenta wiedzy dotyczącej formalnych i praktycznych aspektów
studiowania. Zapoznanie się z regulaminem studiowania, zasadami przyznawania różnych form pomocy
materialnej, możliwościami związanymi z rozwijaniem zainteresowań w ramach kół naukowych,
zainteresowań, czy sekcji AZS. Student poznaje zasady skutecznej komunikacji społecznej w relacjach
student – dydaktyk, student – student. Poznaje podstawowe zasady z zakresu technik czytania ze
zrozumieniem, uczenia się, motywowania oraz radzenia sobie ze stresem związanym z różnymi formami
sprawdzania wiedzy studenta.
Metody dydaktyczne:

WYKŁADY: podające (wykład w oparciu o prezentacje multimedialne), eksponujące, aktywizujące
(dyskusja dydaktyczna), testy, ankiety psychologiczne

Treści kształcenia: Wykłady:
1. Przedstawienie schematu organizacyjnego PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie (władze
uczelni, instytuty, zakłady, kierunki kształcenia). Omówienie regulaminu studiowania
z zaakcentowaniem praw i obowiązków studentów. Przedstawienie zasad przyznawanie różnych form
pomocy materialnej. Zachęcanie studentów do aktywnego udziału w życiu studenckim uczelni (praca w
kołach naukowych, udział w zajęciach zespołu tanecznego, chóru uczelnianego, udział w rajdach,
wyjazdach, juwenaliach itp.)
2. Omówienie zasad komunikowania się w relacji student – dydaktyk (zasada zwracania się z
wykorzystaniem funkcji i stopni naukowych kadry dydaktycznej i pracowników administracji oraz
obsługi) w kontakcie osobistym, telefonicznym czy mailowym.
3. Przedstawienie podstawowych zasad czytania ze zrozumieniem (czytanie globalne, czytanie
ukierunkowane na cel, czytanie skoncentrowane wokół tematu). Omówienie zasad aktywnego
słuchania oraz zasad prowadzenia notatek.
4. Omówienie podstawowych technik zapamiętywania wiedzy i struktur ruchowych. Przedstawienie
mechanizmów kierowania procesami uwagi oraz uczenia się. Analiza czynników sprzyjających
procesowi uczenia się. Ustalenie przez studentów własnego indywidulanego stylu ucznia się.
5. Przedstawienie wpływu motywacji na poziom działania. Omówienie zasad formułowania celów
życiowych motywujących do wytrwałości i konsekwencji w uczeniu się oraz działaniu. Analiza
typowych zachowań studenta w sytuacji stresu psychologicznego i fizjologicznego. Ustalenie
skutecznych metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji * zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 2.11.2011r. w sprawie KRK dla Szkolnictwa Wyższego ( załącznik nr
6).
Efekt
przedmiotu

K_W04

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)
Wiedza:
1. Zna schemat organizacyjny PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie
oraz regulamin studiowania z zaakcentowaniem praw i obowiązków
studentów. Zna zasady przyznawania różnych form pomocy
materialnej. Przyswoił sobie ofertę uczelni w zakresie rozwijania
indywidualnych zainteresowań.

Efekt
kierunkowy
K_W04

K_W05
K_W05

K_W04

2. Zna zasady komunikowania się w relacji student – dydaktyk (zasada
zwracania się z wykorzystaniem funkcji i stopni naukowych kadry
dydaktycznej i pracowników administracji oraz obsługi) w kontakcie
osobistym, telefonicznym czy mailowym. Przyswoił sobie zasady
aktywnego uczestnictwa w wykładach i zajęciach audytoryjnych. Zna
zasady aktywnego słuchania oraz zalety komunikacji dwustronnej.

K_W04

3. Poznał podstawowe zasady czytania ze zrozumieniem (czytanie
globalne, czytanie ukierunkowane na cel, czytanie skoncentrowane
wokół tematu). Przyswoił sobie zasady prowadzenia i korzystania z
notatek.
4. Zna podstawowe techniki zapamiętywania wiedzy i struktur
ruchowych. Potrafi kierować procesami uwagi oraz uczenia się. Potrafi
określić czynniki sprzyjające procesowi uczenia się. Zna własny
indywidulanego styl ucznia się.

K_W04

5. Zna wpływ motywacji na poziom działania. Potrafi formułować cele
życiowe w sposób, który motywuje do wytrwałości i konsekwencji w
uczeniu się oraz działaniu. Dokonuje indywidualnej analizy typowych
zachowań studenta w sytuacji stresu psychologicznego i
fizjologicznego. Zna skuteczne metody radzenia sobie w sytuacjach
trudnych.

K_W04

K_U01

Umiejętności:
1. Posiada umiejętność skutecznej komunikacji bezpośredniej, mailowej
w różnorodnych relacjach interpersonalnych (student – dydaktyk,
student – student).
2. Potrafi zastosować w praktyce zasady aktywnego uczestnictwa w
zajęciach dydaktycznych, czytania ze zrozumieniem, sporządzania i
korzystania z notatek

K_U03

K_K01

K_K03

K_W04

K_W04

K_U01

K_U03

Kompetencje społeczne:
1. Rozumie i wprowadza w życie zasadę uczenia się permanentnego, w
K_K01
sposób świadomy kieruje swoim rozwojem intelektualnym,
emocjonalnym i społecznym
2. Potrafi stawiać sobie cele życiowe w sposób motywujący do wytrwałego K_K03
i konsekwentnego działania,

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp
.

Efekt
przedmiotu

Sposób weryfikacji

Ocena
formująca

Ocena końcowa

1.

K_W04

obecność na zajęciach, w przypadku
nieobecności obowiązek zaliczenia
ustnego lub pisemnego tematu
podanego przez dydaktyka

analiza
aktywności oraz
podsumowanie
ankiet, testów
wykonywanych
podczas zajęć

Zaliczanie
przedmiotu

2.

K_W05
K_U01
K_U03
K_K01
K_K03

obecność na zajęciach, w przypadku
nieobecności obowiązek zaliczenia
ustnego lub pisemnego tematu
podanego przez dydaktyka

3.

K_W04
K_U01
K_U03

obecność na zajęciach, w przypadku
nieobecności obowiązek zaliczenia
ustnego lub pisemnego tematu
podanego przez dydaktyka

4.

K_W04
K_U01
K_U03
K_K01
K_K03

obecność na zajęciach, w przypadku
nieobecności obowiązek zaliczenia
ustnego lub pisemnego tematu
podanego przez dydaktyka

5.
K_W04
K_U01
K_U03
K_K01
K_K03

obecność na zajęciach, w przypadku
nieobecności obowiązek zaliczenia
ustnego lub pisemnego tematu
podanego przez dydaktyka

analiza
aktywności oraz
podsumowanie
ankiet, testów
wykonywanych
podczas zajęć
analiza
aktywności oraz
podsumowanie
ankiet, testów
wykonywanych
podczas zajęć
analiza
aktywności oraz
podsumowanie
ankiet, testów
wykonywanych
podczas zajęć
analiza
aktywności oraz
podsumowanie
ankiet, testów
wykonywanych
podczas zajęć

Zaliczanie
przedmiotu

Zaliczanie
przedmiotu

Zaliczanie
przedmiotu

Zaliczanie
przedmiotu

Kryteria oceny :
w zakresie wiedzy

Efekt
kierunkowy

Na zaliczenie
przedmiotu

100 % obecności na wykładach, wykonanie proponowanych
ćwiczeń ankiety, testy)w przypadku nieobecności obowiązek
zaliczenia ustnego lub pisemnego tematu podanego przez
dydaktyka

K_W04

Na zaliczenie
przedmiotu

100 % obecności na wykładach, wykonanie proponowanych
ćwiczeń ankiety, testy)w przypadku nieobecności obowiązek
zaliczenia ustnego lub pisemnego tematu podanego przez
dydaktyka

K_W05

Na zaliczenie
przedmiotu

100 % obecności na wykładach, wykonanie proponowanych
ćwiczeń ankiety, testy)w przypadku nieobecności obowiązek
zaliczenia ustnego lub pisemnego tematu podanego przez
dydaktyka

K_W04

Na zaliczenie
przedmiotu

100 % obecności na wykładach, wykonanie proponowanych
ćwiczeń ankiety, testy)w przypadku nieobecności obowiązek
zaliczenia ustnego lub pisemnego tematu podanego przez
dydaktyka

K_W04

Na zaliczenie
przedmiotu

100 % obecności na wykładach, wykonanie proponowanych
ćwiczeń ankiety, testy)w przypadku nieobecności obowiązek
zaliczenia ustnego lub pisemnego tematu podanego przez
dydaktyka

K_W04

W zakresie umiejętności
Na zaliczenie
przedmiotu

100 % obecności na wykładach, (wykonanie oraz
przeprowadzenie indywidualnej analizy wyników
proponowanych ćwiczeń ankiety, testy)

Na zaliczenie
przedmiotu

100 % obecności na wykładach, wykonanie oraz
przeprowadzenie indywidualnej analizy wyników
proponowanych ćwiczeń ankiety, testy)

K_U01

K_U03

W zakresie kompetencji społecznych
Na zaliczenie
przedmiotu

100 % obecności na wykładach, analiza indywidualnych potrzeb i K_K01
oczekiwań związanych z procesem studiowania

Na zaliczenie
przedmiotu

100 % obecności na wykładach, analiza poziomu indywidualnej
motywacji do nauki.
K_K03

Kryteria oceny końcowej
Obecność 90 %
Aktywność podczas zajęć, wykonanie pisemnych prac (ankiety, testy) podczas wykładów 10%
Zalecana literatura:
E.Czerniawska, M.Ledzińska Jak się uczyć? ParkEdukacja 2009
G.Dryden, J.Vos Rewolucja w uczeniu się, ISBN W-wa 2004
Literatura uzupełniająca:
E.Czerniawska, M.Ledzińska Psychologia nauczania, PWN W-wa 2011

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod
(wg planu studiów):

Elementy kultury współczesnej.

Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Introduction to Modern Culture

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja

Filologia angielska

Poziom studiów:

Studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:

stacjonarne

Punkty ECTS:

1

Język wykładowy:

Polski

Semestr:

I

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 socjologii 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 pożądanych w życiu zawodowym
sprawności komunikacyjnych, aktywizacja w zakresie uczestnictwa w kulturze współczesnej.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

30 godzin ćwiczeń (stacj), 18 godzin (niestacj)

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

K_W01

K_W01
ma podstawową wiedzę z
zakresu kultury współczesnej
polskiej i obcej, umie
rozpoznać jej przejawy, nurty i
najbardziej charakterystyczne
cechy, zwraca uwagę na nowe
formy kultury audiowizualnej
i przejawy zachowań
społecznych

Test końcowy

K_W02

ma podstawową wiedzę na
temat kultury języka
polskiego, rozumie znaczenie

informacja zwrotna
w czasie zajęć

K_W02

1

zachowania dobrych wzorów
językowych ze względu na
potrzeby językowego procesu
komunikacji w dyskursie
publicznym, zawodowym i
emocjonalnym
K_W03

ma wiedzę na temat
oczekiwanych w życiu
zawodowym kompetencji
społecznych i kulturowokomunikacyjnych, zna i
rozumie reguły etykiety,
rozumie mechanizmy
kontaktów

K_W04

informacja zwrotna
w czasie zajęć

K_W04

student ma wiedzę na temat
pożądanych społecznie i
utrwalonych w polskiej
kulturze wzorców zachowań
obowiązujących w różnych
okolicznościach oficjalnych,
zawodowych i towarzyskich;
szczególnie w aspekcie
komunikacyjnym

K_W04

informacja zwrotna
w czasie zajęć

K_U01

K_U02
potrafi wykorzystywać
zdobytą wiedzę z zakresu
form komunikacji i kultury
języka w życiu codziennym i
w przyszłej pracy zawodowej i
aktywności społecznej.

informacja zwrotna
w czasie zajęć

K_U02

potrafi analizować i oceniać
przejawy współczesnej
kultury, rozpoznawać strategie
komunikacyjne

K_U03

Praca interpretacyjna

K_U03

słuchacz potrafi zachować się
stosownie do obowiązujących
w polskim obyczaju
towarzyskim i zawodowym
reguł; umie wykorzystać
posiadaną kompetencję
kulturowo-komunikacyjne w
różnych okolicznościach życia
studenckiego, w kontaktach
służbowych, ogólnych i
prywatnych.

K_U06

informacja zwrotna
w czasie zajęć

K_K01

student wykazuje gotowość
szerzenia wzorów dobrego
zachowania (kultury osobistej)
i językowej poprawności
(kultury języka) student
wykazuje troskę o zachowanie

K_K02

informacja zwrotna
w czasie zajęć
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dziedzictwa narodowego i
odpowiedni poziom kultury
osobistej w środowisku
własnym i zewnętrznym.
K_K02

student stara się uczestniczyć
w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów
i form

K_K03

Dowód uczestnictwa
w wydarzeniu
kulturalnym

K_K03

rozumie rolę estetyki
komunikatu werbalnego oraz
kulturowych standardów
grzeczności w utrzymaniu
relacji społecznych

K_K04

informacja zwrotna
w czasie zajęć

K_ K04

troszczy się o odpowiedni
poziom stosunków
międzyludzkich w miejscu
pracy, potrafi porozumiewać
się i współpracować w grupie

K_K05

informacja zwrotna
w czasie zajęć

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
1
Stacjonarne
Całkowita liczba punktów ECTS: (A + B)

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

Niestacjonarne

30

w sumie:
ECTS
Lektura
interpretacja tekstu
kultury
udział w
wydarzeniu
kulturalnym

30

18

1

0,5
12

0,5
w sumie:
ECTS
C. Liczba godzin zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne w ramach przedmiotu oraz związana z
tym liczba punktów ECTS:

w sumie:
ECTS

5

5

0,16

0,16
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KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod (wg
planu studiów):

Technologie informacyjne

Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Information

Kierunek studiów:

Technologies filologia

Specjalność/specjalizacja:

filologia angielska

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:
Koordynator przedmiotu:

Praktyczny
Studia stacjonarne/niestacjonarne
Nauki technicznych
Nauki techniczne
informatyka

Maria Tokarska

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Kształcenia ogólnego
Przynależność do modułu:
Status przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy: Rok

polski

studiów, semestr:

I; 1

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

stacjonarne – ćw. praktyczne 30 h
stacjonarne – ćw. praktyczne 30 h

Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)
Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu obsługi sprzętu
komputerowego z zakresu szkoły średniej
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Bilans punktów ECTS

A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela z
podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba
punktów ECTS osiąganych na tych zajęciach

Ćwiczenia laboratoryjne

30

30

W sumie:
ECTS

B. Poszczególne typy zadań do
samokształcenia studenta (niewymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z
planowaną średnią liczbą godzin na każde i
sumaryczną liczbą

Przygotowanie ogólne
Przygotowanie do ćwiczeń
laboratoryjnych
Przygotowanie do kolokwium
zaliczeniowego
Praca na platformie e-learningowej
Praca w sieci

30
1.0
5

30
1.0
5

10

10
5
5
5

5
5
5

ECTS

30
1.0

30
1.0

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych
Praca praktyczna samodzielna

20
20

20
20

ECTS

40
2.0

40
2.0

w sumie:

C. Liczba godzin
praktycznych/laboratoryjnych w ramach
przedmiotu oraz związana z tym liczba
punktów

Niestacjonarne

2 zaliczenie
(A + B)

stacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aplikacjami biurowymi. Nauczenie studentów
swobodnego posługiwania się zestawem komputerowym oraz oprogramowaniem i metodami technologii
informacyjnej, zdobycie praktycznej wiedzy potrzebnej do korzystania z technologii informacyjnej w toku
studiów.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne,
Treści kształcenia
Ćwiczenia (audytoryjne/laboratoryjne/ projektowe, warsztaty itp):

1. Podstawy technik informatycznych - użytkowanie komputera – charakterystyka sprzętu,
system operacyjny, środowisko użytkownika, techniki uruchamiania programów użytkowych,
system plików.
2. Przetwarzanie tekstu – budowa logiczna tekstu, formatowanie tekstu, układ strony, style,
osadzanie obiektów, równania, grafika, praca z tabelami, korespondencja seryjna.
3. Arkusz kalkulacyjny – arkusze, komórki, formatowanie, typy danych, stałe, adresy, formuły,
funkcje i automatyzacja, prezentacja graficzna danych – tworzenie i edycja wykresów.
4. Usługi w mediach informacyjnych – ftp, email, http, https, komunikatory, praca zdalna
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5. Korzystania z platformy Moodle.
6. Zaliczenie ćwiczeń, poprawa sprawdzianów
Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty

EK 1 – Poznanie terminologii z zakresu technologii informacyjnej
EK 2 – Poznanie podstawowych programów komputerowych funkcjonujących w organizacjach:
edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej
EK 3 – Nabycie umiejętności pracy w sieci lokalnej i w Internecie, w tym w zakresie wyszukiwania
informacji specjalistycznych
Efekt
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Efekt
kierunkowy

Wiedza:
K_W01
1. Student posiada podstawową wiedzę na temat sprzętu komputerowego
2. Wykazuje się znajomością systemu operacyjnego Windows oraz pakietu K_W02
Office.
Umiejętności
1. Student posiada umiejętność tworzenia dokumentów w edytorze tekstu,
arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji multimedialnych, biegle posługuje się
Internetem (wyszukiwanie informacji specjalistycznych, potrafi porozumiewać K_U1
się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej lub innych kanałów
komunikacyjnych z osobami dysponującymi potrzebnymi informacjami.

……

…..

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Lp.

1
2

Efekt
przedmiotu

W01

W02

Sposób weryfikacji

kolokwium zaliczeniowe

sprawdzian wiedzy

ćwiczenia praktyczne

sprawdzian
umiejętności

ćwiczenia praktyczne, projekt
indywidualny

zaliczenie
poszczególnych części
programowych (edytor
tekstu, arkusz
kalkulacyjny, program
graficzny, Inetrenet, email, zadanie elearningowe)

3

U01

Ocena formująca –
przykładowe sposoby
jej wystawienia
poniżej

Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
kolokwium
końcowe
ocena końcowa na
podstawie ocen
cząstkowych z
poszczególnych
części
programowych

Kryteria oceny:
w zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0
Na ocenę 5,0

Student uzyskał od 50 do 60% poprawnych odpowiedzi z kolokwium
końcowego
Student uzyskał powyżej 90% poprawnych odpowiedzi z kolokwium
końcowego

Efekt
kształcenia

W01
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Na ocenę 3,0
Na ocenę 5,0

Student uzyskał od 50 do 60% poprawnych odpowiedzi z kolokwium
końcowego
Student uzyskał powyżej 90% poprawnych odpowiedzi z kolokwium
końcowego

W02

w zakresie umiejętności

Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Student wykonał podstawowe formatowanie tekstu w Wordzie,
dokonał prostych obliczeń na arkuszu kalkulacyjnym, przygotował
prostą prezentacje w programie Power Point korzystając z
informacji znajdujących się w Internecie oraz umieścił ją na
platformie Moodle. Przy pracach tych korzystał ze wskazówek i
pomocy nauczyciela.
Student samodzielnie i dokładnie wykonał formatowanie tekstu,
wstawienia grafiki, tabeli, właściwie użył korespondencji seryjnej w
programie Wordzie, dokonał prostych obliczeń matematycznych na
arkuszu kalkulacyjnym, wstawił wykres, przygotował prezentacje
w programie Power Point korzystając z informacji znajdujących
się w Internecie oraz umieścił ją na platformie Moodle.

U01

Kryteria oceny końcowej:
- aktywność za zajęciach oraz obecność na konsultacjach 20%,
- samodzielne wykonanie ćwiczeń 5%,
- kolokwia 80 %
Zalecana literatura:
Literatura podstawowa:

1.
2.
3.
4.
5.

Sikorski W. Podstawy technik informatycznych. Seria ECDL. Wyd. Mikom, Warszawa 2006
Nowakowski Z., Użytkowanie komputerów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007

Kopertowska M. Przetwarzanie tekstów. Seria ECDL. Wyd. Mikom, Warszawa 2006
Kopertowska M. Arkusze kalkulacyjne. Seria ECDL. Wyd. Mikom, Warszawa 2006
Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjna. Seria ECDL. Wyd. Mikom, Warszawa
2006
6. Wojciechowski A. Usługi w sieciach informatycznych , Seria ECDL. Wyd. Mikom, Warszawa
2006
Literatura uzupełniająca:

1. Grover C., Word 2007 PL : nieoficjalny podręcznik, Wyd. „Helion”, Gliwice 2007
2. Langer M., Po prostu Excel 2007 PL, Wyd. „Helion”, Gliwice 2008
3. Howil W., Moodle. Stwórz własny serwis e-learningowy. Wyd. Helion, Gliwice 2011
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KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod
(wg planu studiów):

Ochrona własności intelektualnej

Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Protection of Intellectual Property

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja

Filologia angielska

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:

Stacjonarne/niestacjonarne

Punkty ECTS:

1

Język wykładowy:

polski

Rok akademicki:

od 2018/2019

Semestr:

III

Koordynator przedmiotu:

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 dotyczącymi własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa
autorskiego. Przybliżenie zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną związaną z naruszeniem prawa autorskiego.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według planu
studiów:

stacjonarne – ćw. 15 godzin, niestacjonarne 9 godzin

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu przedmiotu

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

W01

w zakresie wiedzy:
Zna i rozumie podstawowe
pojęcia i zasady prawa
własności intelektualnej.

U01

w zakresie umiejętności:

K01

Student rozumie potrzebę
wzbogacania i
aktualizowania posiadanej
wiedzy.
w zakresie kompetencji
społecznych:
Rozumie
konieczność
przestrzegania etycznych
wzorów postępowania w
zawodzie.

Powiązanie z
KEU

K_W05

K_U09

K_K04

Forma zajęć
dydaktycznych

ćwiczenia

ćwiczenia

ćwiczenia

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się

Sprawdzian pisemny,
Odpowiedź ustna
Sprawdzian pisemny,
Odpowiedź ustna

Sprawdzian pisemny,
Odpowiedź ustna

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
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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
konsultacje

15

9
2

w sumie:
ECTS
przygotowanie ogólne
praca w bibliotece

15
0,5
2
6

11
0,5
6
6

w sumie:
ECTS

8
0,5

12
0,5

Ćwiczenia i konsultacje
Samodzielne przygotowanie

15
8

11
12

23
1

23
1

B. Formy aktywności studenta w
ramach samokształcenia wraz z
planowaną liczbą godzin na każdą
formę i liczbą punktów ECTS:
C. Liczba godzin zajęć
kształtujących umiejętności
praktyczne w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba
punktów ECTS:

w sumie:
ECTS

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod
(wg planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Wykłady tematyczne
Thematic Lectures

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:

stacjonarna / niestacjonarna

Punkty ECTS:

1

Język wykładowy:

Polski

Rok akademicki:

od 2018/2019

Semestr:

1

Dr Piotr Łopatkiewicz
Elementy wchodzące w skład programu studiów
Koordynator przedmiotu:

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą w zakresie: dziejów architektury Polski i regionu,
historii najnowszej, wybranych aspektów współczesnej literatury, lub cywilizacyjnych zagrożeń i szans dla środowiska.
Wypracowanie umiejętności rozumienia i interpretacji wybranych 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.
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Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według planu
studiów:

- wykład: 15 h (studia stacjonarne)
- wykład 9 h (studia niestacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu przedmiotu

K_W01

K_U01

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

Powiązanie z
KEU

w zakresie wiedzy:
student zna i rozumie w podstawowym
stopniu wybrane fakty i zjawiska związane z

K_W06

interpretować: zjawiska w zakresie dziedzictwa
architektonicznego
człowieka,
zjawiska
zachodzące we współczesnej historii Polski,
zjawiska zachodzące w literaturze najnowszej,
lub zjawiska zachodzące w środowisku
przyrodniczym oraz identyfikować zagrożenia
związane z dziedzictwem kulturalnym i
środowiskiem.

Sposób weryfikacji i
oceny efektów uczenia
się

Wykład

Ocena z kolokwium
pisemnego
ograniczonego
czasowo

K_U09

Wykład

Ocena z kolokwium
pisemnego
ograniczonego
czasowo

K_K03

Wykład

historią architektury Polski i regionu, procesy
zachodzące w obrębie historii najnowszej,
procesy zachodzące w obrębie literatury
najnowszej, lub cywilizacyjne zagrożenia dla
środowiska

w zakresie umiejętności:
student potrafi samodzielnie planować
i organizować własne uczenie się przez całe
życie i w zakresie tym właściwie

Forma zajęć
dydaktycznych

w zakresie kompetencji społecznych:
K_K01

student
jest
gotów
do
świadomej odpowiedzialności za zachowane
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu,
kraju oraz Europy, rozumie ponadto potrzebę
przekazywania społeczeństwu informacji i
opinii dotyczących szeroko rozumianej
humanistyki, kultury oraz osiągnięć techniki
inżynierskiej

Ocena zaangażowania
w dyskusjach

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

1

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

Wykład

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

w sumie:
ECTS
Przygotowanie do kolokwium
zaliczeniowego
w sumie:
ECTS

Stacjonarne

Niestacjonarne

15

9

15
0,7 pkt.

9
0,3 pkt.

10
10
0,3

16
16
0,7

C. Liczba godzin zajęć kształtujących
umiejętności praktyczne w ramach
przedmiotu oraz związana z tym liczba
punktów ECTS:
10

KARTA PRZEDMIOTU
1. Informacje ogólne
Lektorat języka obcego - Niemiecki

Nazwa przedmiotu i kod (wg
planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

German

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia Angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:

praktyczny (P)

Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

studia stacjonarne / studia niestacjonarne
Obszar nauk humanistycznych

Koordynator przedmiotu:

Kierownik Studium Języków Obcych: mgr Anna Świst

Dziedzina nauk humanistycznych
Nauczanie języka obcego (język niemiecki)

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do modułu:

Moduł kształcenia ogólnego

Status przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy: Rok

j.polski/j.obcy

studiów, semestr:

I i II, semestry: 1, 2, 3, 4

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne, 120 h

Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)

-

Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

Znajomość języka obcego na poziomie
średniozaawansowanym lub zaawansowanym

3. Bilans punktów ECTS
Niestacjonarne

6

stacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego
udziału nauczyciela) z podziałem na typy zajęć
oraz całkowita liczba punktów ECTS osiąganych
na tych zajęciach

B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia
studenta (niewymagających bezpośredniego
udziału nauczyciela) wraz z planowaną średnią
liczbą godzin na każde i sumaryczną liczbą ECTS

Ćwiczenia praktyczne

120

120

W sumie:

120

120

ECTS
przygotowanie ogólne
praca na platformie e-learningowej
przygotowanie na kolokwia i na egzamin

4

4

20
20
20

20
20
20

60

60

ECTS

2

2

Ćwiczenia praktyczne Samokształcenie

120
60
180
6

120
60
180
6

w sumie:

C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych
w ramach przedmiotu oraz związana z tym
liczba punktów ECTS

w sumie:
ECTS

4. Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie kompetencji językowych na poziomie B2.

Metody dydaktyczne:

metody podające:
opowiadanie, opis, prelekcja, anegdota, objaśnienie lub wyjaśnienie
metody aktywizujące:
metoda przypadków, metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne,
psychologiczne), dyskusja, film

metody programowane:
z użyciem komputera
metody praktyczne:
ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów, symulacja.

Treści kształcenia:

ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO

1. Czasy gramatyczne
2. Czasowniki modalne
3. Formy czasownikowe - bezokolicznik, rzeczownik odsłowny, imiesłowy
4. Zdania złożone, łączniki zdań

5. Przymiotniki, przysłówki, stopniowanie przymiotników i przysłówków
6. Strona bierna
7. Mowa zależna
8. Okresy warunkowe
9. Rzeczowniki, przedimki
10. Struktury emfatyczne, inwersja
11. Kwantyfikatory, określniki, zaimki
12. Pytania, krótkie odpowiedzi
13. Przyimki czasu, miejsca, ruchu
14. Przyimki występujące z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i zwroty
przyimkowe
15. Słowotwórstwo
16. Zestaw zwrotów idiomatycznych
17. Kolokacje
18. Czasowniki nieregularne

ZAKRES MATERIAŁU LEKSYKALNEGO

1. Podróże, wakacje, turystyka
2. Praca i zatrudnienie
3. Sport i czas wolny
4. Ubrania i wygląd zewnętrzny
5. Ludzie i ich zachowanie, relacje miedzy nimi
6. Uczucia i opinie
7. Zdrowie i ciało człowieka
8. Problemy społeczne, katastrofy
9. Jedzenie, restauracje i gotowanie
10. Sklepy i zakupy
11. Miasta i budynki
12. Pojazdy i transport
13. Prawo i przestępczość
14. Technika, maszyny, komputery, wynalazki
15. Pieniądze i świat biznesu
16. Wykształcenie i nauka
17. Rozrywka i sztuka, książki, film, teatr, muzyka
18. Świat naturalny, zwierzęta i rośliny
19. Ekologia, środowisko i jego ochrona, zanieczyszczenia
5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekt
przedmiotu)

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum
wymagań)
Wiedza:

K_W01

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne,
pozwalające na podejmowanie działań
komunikacyjnych. Zna podstawowe słownictwo,
które pozwoli mu poruszać się w środowisku
uczelnianym i zawodowym. Zna struktury,
pozwalające mu na łączenie wypowiedzi w
klarowną i spójną całość.

Efekt
kierunkowy

K_W02

Ma podstawową wiedzę na temat istoty więzi społecznych,
komunikacji społecznej, roli mediów istruktury instytucji w
społeczeństwie, tradycyjnych i nowych form i gatunków
medialnych oraz tekstów kultury, jak i dynamiki dyskursu
publicznego wynikającej z wzajemnych powiązań tekstów i
kontekstów
kultury oraz tożsamości ich użytkowników

K_W04

Umiejętności

K_U01

K_U02

K_U13

Ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodne
z wymaganiami dla poziomu C1, zaś w zakresie drugiego języka
obcego zgodne z wymaganiami dla poziomu B1 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku
obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.
Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów,
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B1
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:
Pisanie: Student potrafi pisać zrozumiałe, spójne teksty na tematy
mu znane. Potrafi sporządzić notatkę z prostego wykładu, napisać
tekst prezentacji o tematyce ogólnej.
Czytanie: Czyta ze zrozumieniem teksty popularnonaukowe,
dotyczące rożnych dziedzin.
Mówienie: Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi na różne
tematy. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz
podać argumenty za i przeciw. Potrafi
dokonać prostej prezentacji.
Słuchanie: Student potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi,
wykłady i prezentacje pod warunkiem, że temat jest mu w miarę
znany. Rozumie większość programów o tematyce
popularnonaukowej.
Kompetencje społeczne

MHiLJO_K01

K_K02

1. Potrafi pracować w grupie dla osiągania wspólnych celów
wykazując inicjatywę, elastyczność, dobrą organizację pracy oraz
dyscyplinę czasową , umie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów społecznych i czynnie włączać się w życie organizacji,
rozumie dynamikę i twórczy charakter komunikacji językowej i
jej społeczną funkcję oraz rolę estetyki komunikatu werbalnego
oraz kulturowych standardów grzeczności w utrzymaniu relacji
społecznych

K_K02

2. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, określając
jej priorytety a jednocześnie mając

K_K03

świadomość potrzeby kreatywnego podejścia do zadań, potrafi
stworzyć atmosferę motywującą do
pracy czy nauki
3. Uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez odbiór dzieł
literackich oraz innych form sztuki, jest świadomy i
akceptuje rolę nowych technologii w komunikacji społecznej oraz
życiu kulturalnym

K_K03

K_K06

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Lp.

Efekt modułu

Sposób weryfikacji

K_W01

sprawdzian wiedzy
- sprawdzian umiejętności
-zaliczenie projektu
(indywidualne,
grupowe)
- zaliczenie ćwiczeń
praktycznych
- prezentacja ustna

1
K_W02

2

3

K_U_01 K_U_02
MHiLJO_U_03

K_K_01
K_K_02
K_K_03

Ocena formująca
- przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej

- ocena z testu
- ocena
wypowiedzi
ustnej lub
pisemnej
- ocena
aktywności
studenta na
ćwiczeniach
- ocena
- sprawdzian wiedzy
- ocena z testu
- sprawdzian umiejętności umiejętności
- ocena
wypowiedzi
-zaliczenie projektu
wypowiedzi
ustnej
(indywidualne,
ustnej lub
grupowe)
pisemnej
- ocena
- zaliczenie ćwiczeń
aktywności
praktycznych
studenta na
- prezentacja ustna
ćwiczeniach
- ocena
-zaliczenie projektu
ocena
umiejętności
(indywidualne,
wypowiedzi
wypowiedzi
grupowe)
ustnej
ustnejlub
- prezentacja ustna
pisemnej

Ocena
końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
- egzamin
pisemny
ograniczony
czasowo
- egzamin
ustny bez
dostępu do
podręczników
- egzamin
pisemny
ograniczony
czasowo
- egzamin
ustny bez
dostępu do
podręczników
- ocena
wypowiedzi
ustnej lub
pisemnej

Kryteria oceny
w zakresie wiedzy

Efekt
kształcenia
1

K_W_01

Student posiada podstawową wiedzę
teoretyczną i praktyczną z gramatyki i
słownictwa na poziomie B1

Na ocenę 3,0

K_W_02
K_W_01

Student posiada wiedzę teoretyczną i
praktyczną

Na ocenę 5,0

K_W_02

z gramatyki i słownictwa na poziomie B1
w zakresie umiejętności
Student zna słownictwo i struktury
gramatyczne na poziomie B1 w stopniu
dostatecznym i potrafi się nimi posługiwać w
Na ocenę 3,0
mowie i w piśmie (opanował ponad 50% treści
programowych), rozumie lub częściowo
rozumie większość wypowiedzi języku
angielskim, popełnia jednak błędy językowe.
Student zna słownictwo i struktury
gramatyczne na poziomie B1 w stopniu bardzo
dobrym i potrafi się nimi posługiwać w mowie
Na ocenę 5,0
i w piśmie (opanował 90% treści
programowych lub więcej). Student jest
samodzielny językowo i rzadko popełnia
błędy
językowe.
Rozumie
wszystkie
w zakresie kompetencji społecznych
wypowiedzi w języku ang. na poziomie B1
Potrafi komunikować się w języku ang.
popełniając przy tym błędy językowe, pracuje
Na ocenę 3,0
w zespole, stara się wykorzystywać nowe
technologie i podręczniki do samokształcenia
i pracy własnej
Potrafi komunikować się w języku ang. nie
popełniając lub popełniając sporadycznie
błędy językowe, aktywnie pracuje w grupie,
chętnie przejmuje inicjatywę i zachęca innych
Na ocenę 5,0
do działanie, efektywnie wykorzystuje nowe
technologie i podręczniki do samokształcenia
i pracy własnej

K_U_01
K_U_02
K_U_03

K_U_01
K_U_02
K_U_03

K_K_01
K_K_02
K_K_03

K_K_01
K_K_02
K_K_03

Kryteria oceny końcowej
Semestr I
Aktywny udział w
ćwiczeniach 25%
Przygotowanie do
ćwiczeń 25%
Terminowe przygotowanie poszczególnych zadań i
projektów 20% Pozytywne oceny z kolokwiów cząstkowych
i wypowiedzi ustnych 30% Razem: 100%

Semestr II

2

Aktywny udział w ćwiczeniach 25%
Przygotowanie do ćwiczeń 25%
Terminowe przygotowanie poszczególnych zadań i projektów 20%
Pozytywne oceny z kolokwiów cząstkowych i wypowiedzi ustnych 30%

Razem: 100%

Semestr III
Aktywny udział w ćwiczeniach 25%
Przygotowanie do ćwiczeń 25%
Terminowe przygotowanie poszczególnych zadań i projektów 20%
Pozytywne oceny z kolokwiów cząstkowych i wypowiedzi ustnych 30%

Razem: 100%
Semestr IV
Aktywny udział w ćwiczeniach 15%
Przygotowanie do ćwiczeń 15%
Terminowe przygotowanie poszczególnych zadań i projektów 20%
Pozytywne oceny z kolokwiów cząstkowych i wypowiedzi ustnych 20%

Egzamin pisemny i ustny 30%
Razem: 100%

Ocena końcowa
Student, który uzyskał punktów: 0-50 uzyskuje ocenę

2,0 (ndst)

51-60
uzyskuje
ocenę
Literatura
podstawowa:

3,0 (dst)

61-70
uzyskuje
ocenę
„Deutch
fur dich”
cz.1 i 2, Jadwiga Śmiechowska,

3,5 (+dst)

Literatura uzupełniająca:
71-80 uzyskuje ocenę

4,0 (db)

81-90 uzyskuje ocenę

4,5 (+db)

“Sicher!”
Hueber,ocenę
Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb
91-100
uzyskuje
5,0 (bdb)
“Menschen” - B1, B2, wyd. Hueber

Uwaga: Warunkiem koniecznym zaliczenia modułu jest zaliczenie wszystkich rodzajów zajęć i egzaminu.
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KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod
(wg planu studiów):

Wychowanie fizyczne

Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Physical education

Kierunek studiów:

filologia

Specjalność/specjalizacja:

filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:

praktyczny (P)
studia stacjonarne

Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

obszar nauk o kulturze fizycznej
dziedzina nauk o kulturze fizycznej

Koordynator przedmiotu:

mgr Grzegorz Sobolewski

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do modułu:

ogólny

Status przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy: Rok

polski

studiów, semestr:

I, 1, 2

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

stacjonarne - ćw. praktyczne

Interesariusze i instytucje partnerskie:
(nieobowiązkowe)
Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

brak przeciwwskazań lekarskich do podejmowania aktywności fizycznej

4

2

A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba
punktów ECTS osiąganych na
tych zajęciach:
B. Poszczególne typy zadań do
samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego
udziału nauczyciela) wraz z planowaną średnią liczbą godzin na
każde i sumaryczną liczbą ECTS:

obecność na ćwiczeniach

C. Liczba godzin praktycznych /
laboratoryjnych w ramach
przedmiotu oraz związana z tym
liczba punktów ECTS:

w sumie:
ECTS

Niestacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS:
(A + B)

Stacjonarne

Bilans punktów ECTS

60

-

60
2,0

w sumie:
ECTS
udział w ćwiczeniach

60

w sumie:
ECTS

60
2,0

-

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:

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

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia sprawnościowe.

Treści kształcenia:

Ćwiczenia:
W ramach zajęć wychowania fizycznego studenci mają do wyboru zajęcia z pływania, aerobiku, tenisa stołowego, kulturystyki, zespołowych
gier sportowych (piłka siatkowa, koszykowa, nożna-odmiana halowa,
unihokej) oraz łyżwiarstwa i turystyki pieszej, tańców, form obozów
letnich – wodnych i obozów zimowych narciarskich, a dla osób czasowo
niezdolnych do wyżej wymienionych zajęć organizowane są zajęcia
korekcyjno-wyrównawcze.
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Efekty kształcenia, sposoby weryfikacji i kryteria oceny
Efekt
przedmiotu
_W01
_W02
_W03
_U04
_U05
_K06

Efekt
kierunkowy

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)
w zakresie wiedzy
zna zasady bezpiecznego korzystania z obiektów sportowych i sprzętu sportowego
zna zasady przygotowania organizmu do wysiłku fizycznego
zna znaczenie higieny osobistej po zajęciach sportowych
w zakresie umiejętności
posiada umiejętność włączania się w prozdrowotny styl życia z wyborem aktywności na całe życie
potrafi przeprowadzić rozgrzewkę
w zakresie kompetencje społeczne
dostrzega potrzebę ciągłej aktywności ruchowej przez całe życie

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Efekt
przedmiotu

Sposób weryfikacji

Ocena formująca

Ocena końcowa

_W01

Frekwencja i aktywność na zajęciach

frekwencja

zaliczenie

_W02

Frekwencja i aktywność na zajęciach

frekwencja

zaliczenie

_W03

Frekwencja i aktywność na zajęciach

frekwencja

zaliczenie

_U04

Aktywność na zajęciach

aktywność

zaliczenie

_U05

Samodzielne prowadzenie rozgrzewki

zaliczenie prowadzenia

zaliczenie

aktywność

zaliczenie

_K06

Frekwencja i aktywność na zajęciach

Kryteria oceny
w zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0

Student opuścił 3 zajęcia w ciągu semestru

Na ocenę 5,0

Student nie opuścił żadnych zajęć w ciągu semestru
w zakresie umiejętności

Na ocenę 3,0

Student samodzielnie przeprowadził rozgrzewkę zgodnie z zasadami

Na ocenę 5,0

Student samodzielnie przeprowadził rozgrzewkę zgodnie z zasadami,
oraz wykazał inwencję w doborze ćwiczeń

w zakresie kompetencji społecznych
Na ocenę 3,0

Efekt
kształcenia
_W01
_W02
_W03
Efekt
kształcenia
_U04
_U05
Efekt
kształcenia

Student opuścił 3 zajęcia w ciągu semestru
_K06

Na ocenę 5,0

Student nie opuścił żadnych zajęć w ciągu semestru

6

Kryteria oceny końcowej:

Frekwencja na zajęciach – 40 %
Aktywność na zajęciach – 40 %
Prowadzenie rozgrzewki – 20 %

Literatura podstawowa:

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin:
Konsultacje – 5 godzin
W sumie:

5 godzin
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KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod
(wg planu studiów):

Praktyka społeczna

Nazwa przedmiotu (j. ang.):

College Work Experience

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja

Filologia angielska

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

Praktyczny

Forma studiów:

studia stacjonarne / niestacjonarne

Punkty ECTS:

2

Język wykładowy:

Polski

Rok akademicki:

2018/2019

Semestr:

4i6

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 Angielskiej, 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 ZFA 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
studia niestacjonarne – 12 godzin

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu przedmiotu

K_K01

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

Powiązanie z
KEU

Student potrafi oceniać i
selekcjonować informacje.

K_K01

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się

ocena
dokumentacji
(dokument
potwierdzający odbycie
1

K_K02

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

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

K_K03

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

K_K03

K_K04

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

K_K04

K_K05

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

K_K05

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

2

Stacjonarne

Niestacjonarne

w
sumie:
ECTS

20
2

12
2

20
2

12
2

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

2

KARTA PRZEDMIOTU

1. Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg

PNJA (Use of English)

planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

USE OF ENGLISH

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:
Koordynator przedmiotu:

praktyczny (P)
studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
językoznawstwo
Dorota Mihułka

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu
kształcenia podstawowego
Przynależność do modułu:
obowiązkowy
Status przedmiotu:
Język wykładowy:

angielski

Rok studiów, semestr:

I, II, III ; 1-6

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

stacjonarne – warsztaty 240 h,
niestacjonarne – warsztaty 155 h
University of Miskolc (HU)

Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)
Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

-

3. Bilans punktów ECTS

3

Całkowita liczba punktów ECTS

20
(A + B)

stacjonarne

Niestacjonarne

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba punktów ECTS
osiąganych na tych zajęciach

Warsztaty
Konsultacje

240
8

155
6

W sumie:

231

152

ECTS

8

5

4

B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną
liczbą ECTS

C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS

przygotowanie do zajęć
praca w bibliotece
praca w sieci
praca na platformie e-learningowej
przygotowanie do egzaminu końcowego

140
50
30
30
50

180
20
40
60
80

w sumie:

300

380

ECTS
Ćwiczenia warsztatowe, praca na platformie e-learningowej, konsultacje, praca w
sieci

10
340

13
252

11

10

ECTS

4. Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Celem kursu, obejmującego 6 semestrów, jest sukcesywne integrowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu
praktycznego użycia języka angielskiego prowadzące do zaawansowanej kompetencji językowej i komunikacyjnej studentów. Ćwiczenia poświęcone są rozwijaniu i doskonaleniu czterech podstawowych sprawności
językowych jak i sprawności cząstkowych (ćwiczenia poszerzające zakres słownictwa oraz systematyzujące i
utrwalające dotychczas zdobytą wiedzę gramatyczną). Rok I, II i III jest poświęcony intensywnemu ćwiczeniu
poszczególnych sprawności i ich integrowaniu do stopnia umożliwiającego osiągnięcie najwyższego poziomu
językowego określonego symbolem C1 – C2 w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Metody dydaktyczne:
Metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie, prezentacja multimedialna
Metody aktywizujące: ćwiczenia praktyczne, dyskusja dydaktyczna, praca z podręcznikiem kursowym,
praca indywidualna, w parach oraz w grupach, prezentacje przygotowane przez studentów
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Treści kształcenia
Ćwiczenia :
I. Zagadnienia i konstrukcje gramatyczne :
(Poszczególne zagadnienia gramatyczne są sukcesywnie wprowadzane począwszy od I roku studiów,
a następnie rozszerzane i ćwiczone na kolejnych latach studiów. Część zagadnień jest uzupełnieniem
kursu gramatyki prowadzonym na roku I i II, dającym studentom możliwość dodatkowego ćwiczenia
poznanych struktur w kontekście.)
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Rok I
czasy gramatyczne (teraźniejsze, przeszłe, przyszłe)
konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne
przymiotnik i przysłówki
okresy warunkowe typu I, II, III oraz okresy warunkowe mieszane
zdania czasowe
wyrażenia’ I wish’, ‘if only’
‘used to’ vs ‘would’
zdania przydawkowe ograniczające i opisowe (defining vs non-defining clauses)
tworzenie pytań (pytania pośrednie, o podmiot)

−
−
−
−
−
−
−

Rok II
czasowniki modalne
strona bierna
question tags
kauzatywne użycie czasownika ‘have’ i ‘get’
zaimki (dzierżawcze, względne, wzajemne, emfatyczne, zwrotne)
zaimki nieokreślone: some, any, few, little, another, other, etc.
liczebniki – główne, porządkowe, godziny, daty, ułamki

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Czasy gramatyczne (teraźniejsze, przeszłe, przyszłe)
zdania przydawkowe
imiesłów czynny i bierny- konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne
mowa zależna
czasowniki modalne
okresy warunkowe typu I, II, III oraz okresy warunkowe mieszane
struktury przymiotnikowe – porównywania
‘there is’ vs ‘it is’
przedimki

−
−
−
−
−
−
−
−

szyk i zgodność wyrazów w zdaniu
inwersja stylistyczna i w krótkich odpowiedziach ‘So do I’, etc.
dopełnienie bliższe i dalsze w szyku zdania
okoliczniki w szyku zdania
emfaza
przedimki
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
tryb łączący (the subjunctive)

Rok III

II.
−
−
−

Zagadnienia tematyczne:
Człowiek –wygląd, charakter, osobowość
Dieta, zdrowie
Wiek człowieka-dzieciństwo, dorastanie, dojrzałość
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Umysł i ciało
Style życia, spędzanie wolnego czasu
Muzyka i sport
Podróżowanie
Zakupy, pieniądze, konsumpcjonizm, reklama
Przestępstwo i kara
Pogoda
Miasto i wieś
Edukacja
Kino, film, telewizja, teatr, książka
Sztuki piękne
Media
Współczesne technologie informacyjne, Internet
Środowisko naturalne i jego ochrona
Cenzura
Fauna i flora
Zjawiska paranormalne

III. Zagadnienia leksykalne:
(Poszczególne zagadnienia są wprowadzane stopniowo podczas roku I, a następnie sukcesywnie rozszerzane i ćwiczone na roku II i III.)
−
−
−
−
−
−

Związki frazeologiczne
Wyrażenia frazalne
Słowotwórstwo (przyrostki i przedrostki)
Rejestry językowe
Rzeczowniki i przymiotniki złożone
Eufemizmy
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5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji

Efekty kształcenia

Efekt
przedmiotu
K_W01

K_W03

K_U01

K_U12
K_U13

K_K01
K_K01

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Efekt
kierunkowy

Wiedza:
1. posiada podstawową wiedzę leksykalną i językoznawczą umożliwiającą K_W01
rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych wypowiedziach ustnych i tekstach pisanych o różnorodnej tematyce, wyrażonych w
standardowej odmianie języka angielskiego
2. posiada znajomość specjalistycznego słownictwa konieczną do rozumienia K_W03
wybranych tekstów specjalistycznych z zakresu studiów filologicznych np. z dziedziny literatury, historii, językoznawstwa, dydaktyki, itp.
Umiejętności
1. potrafi zrozumieć wypowiedzi na żywo lub w postaci nagrania na tematy K_U01
konkretne i abstrakcyjne z nieobcych sobie dziedzin. Potrafi czytać ze zrozumieniem różnorodne teksty i wyselekcjonować potrzebne informacje;
2. potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie w języku angielskim, z
wyraźną, naturalną wymową i intonacją w szerokim zakresie tematów oraz K_U12
sytuacji komunikacyjnych
3. posiada umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodne z
wymaganiami dla poziomu C1/C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształce- K_U13
nia
Kompetencje społeczne
1. prowadzi w stopniu podstawowym autorefleksję i formułuje wnioski doty- K_K01
czące doskonalenia własnych umiejętności, zwłaszcza ciągłego doskonalenia znajomości języka angielskiego;
2. posiada podstawowe zrozumienie konieczności uczenia się języka ojczyste- K_K01
go i angielskiego przez całe życie;
3. potrafi prowadzić samodoskonalenie językowe w stopniu podstawowym.
K_K01

K_K01
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Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.

Efekt
przedmiotu

Sposób weryfikacji

1

K_W01
K_W03

kolokwium, zadanie e-learningowe, test zaliczeniowy

2

K_U01
K_U12

kolokwium, zadanie e-learningowe, test zaliczeniowy

K_U13
3

K_K01

efekt trudny do weryfikacji

Ocena formująca
– przykładowe
sposoby jej wystawienia poniżej

Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
np. ocena prac pi- np. końcowy
semnych
test zaliczeniowy
np. ocena prac pi- np. końcowy
semnych
test zaliczeniowy
----

----

Kryteria oceny
w zakresie wiedzy

Efekt
kształcenia

Na ocenę 3,0
1. posiada podstawową wiedzę leksykalną i językoznawczą umożli- K_W01
wiającą rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych wypowiedziach ustnych i tekstach pisanych o różnorodnej
tematyce, wyrażonych w standardowej odmianie języka angielskiego
2. posiada podstawową znajomość specjalistycznego słownictwa ko- K_W03
nieczną do rozumienia wybranych tekstów specjalistycznych z zakresu studiów filologicznych - np. z dziedziny literatury, historii,
językoznawstwa, dydaktyki, itp.
Na ocenę 5,0
1. posiada rozszerzoną wiedzę leksykalną i językoznawczą umożliwia- K_W01
jącą rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych wypowiedziach ustnych i tekstach pisanych o różnorodnej
tematyce, wyrażonych w standardowej odmianie języka angielskiego
2. posiada rozszerzoną znajomość specjalistycznego słownictwa ko- K_W03
nieczną do rozumienia wybranych tekstów specjalistycznych z zakresu studiów filologicznych - np. z dziedziny literatury, historii,
językoznawstwa, dydaktyki, itp.
w zakresie umiejętności
Na ocenę 3,0
1. potrafi zrozumieć wypowiedzi na żywo lub w postaci nagrania na K_U01
tematy konkretne i abstrakcyjne z nieobcych sobie dziedzin. Potrafi
czytać ze zrozumieniem różnorodne teksty i wyselekcjonować potrzebne informacje;
2. potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie w języku angiel- K_U12
skim, z wyraźną, naturalną wymową i intonacją w szerokim zakresie tematów oraz sytuacji komunikacyjnych;
3. posiada umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego K_U13
zgodne z wymaganiami dla poziomu C1/C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
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Na ocenę 5,0

1. potrafi zrozumieć wypowiedzi na żywo lub w postaci nagrania na K_U01
tematy konkretne i abstrakcyjne z różnorodnych dziedzin. Potrafi
skutecznie zastosować strategie czytania i rozumienia tekstu w celu
pozyskania potrzebnych informacji;
2. posiada doskonale opanowaną umiejętność efektywnego porozu- K_U12
miewania się w języku angielskim, z wyraźną, naturalną wymową i
intonacją w szerokim zakresie tematów oraz sytuacji komunikacyjnych;
3. posiada umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego K_U13
zgodne z wymaganiami dla poziomu C1/C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.
w zakresie kompetencji społecznych

Na ocenę 3,0

1. prowadzi w stopniu podstawowym autorefleksję i formułuje wnio- K_K01
ski dotyczące doskonalenia własnych umiejętności, zwłaszcza ciągłego doskonalenia znajomości języka angielskiego;
2. posiada podstawowe zrozumienie konieczności uczenia się języka
ojczystego i angielskiego przez całe życie;
3. potrafi prowadzić samodoskonalenie językowe w stopniu podstawowym
1. prowadzi autorefleksję i formułuje wnioski dotyczące doskonalenia K_K01
własnych umiejętności, zwłaszcza ciągłego doskonalenia znajomości języka angielskiego; poszukuje optymalnych rozwiązań;
2. rozumie konieczność i potrzebę uczenia się języka ojczystego i angielskiego przez całe życie;
3. potrafi prowadzić samodoskonalenie językowe w stopniu zaawansowanym

Na ocenę 5,0

Kryteria oceny końcowej
kolokwia – 40%
zadania e-learningowe – 10%
końcowy test zaliczeniowy – 50%
Przedmiot jest częścią składową egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego na końcu każdego roku
akademickiego

Zalecana literatura
Podstawowa:
Norris, R.2008. Ready for FCE. Macmillan
O’Connell, S. 2004. Focus on Advanced English C.A.E. Longman
Newbrook, J. and J. Wilson. 2002. New Proficiency Gold. Longman.
Uzupełniająca:
Alexander, L.G. 1991. Longman English Grammar Practice. Longman
Bywater, F.V. 1990. A Proficiency Course In English. Nelson
Evans, V. 1998. CPE Use of English Examination Practice. Express Publishing
Evans, V. 2008. FCE Use of English 1. Express Publishing
Evans, V. 2008. FCE Use of English 2. Express Publishing
Graver, B. D. 1993. Advanced English Practice. OUP
Harrison, M. 2001. CPE Practice Tests. OUP
Harrison, M. 2002. New Proficiency Testbuilder. Macmillan
Jakeman, V. and N. Kenny. 2002. Proficiency Practice Tests Plus. Longman
Milton, J and V. Evans. 1998. A Good Turn of Phrase – Advanced Idiom Practice. Express Publishing
Obee, B. 2001. Practice Tests for the revised CPE 1. Express Publishing
O’Connell, S. 2003. Focus on Advanced English C.A.E. Practice Tests with Guidance. Longman
Pit Corder, S. 1960. An Intermediate English Practice Book. Longman
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Scott-Barrett, F. 2002. New Proficiency Use of English. Longman
Side, R and G. Wellman. 1999. Grammar and vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency.
Longman
Skipper, M. 2002. Advanced Grammar and Vocabulary. Express Publishing
Swan, M. 1989. Basic English Usage. OUP
Thomas, B.J. 1997. Advanced Vocabulary and Idiom. Nelson
Thomson, A. J. and A.V. Martinet. 1990. A Practical English Grammar. OUP
Thomson, A. J. and A.V. Martinet. 1990. A Practical English Grammar. Exercises 1 and 2. OUP
Vince, M. 2003. Advanced Language Practice. Macmillan
Vince, M. 2003. First Certificate Language Practice. Macmillan
Wellman, G. 1989. The Heinemann English Wordbuilder. Heinemann

11

KARTA PRZEDMIOTU

1. Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod (wg

Praktyczna nauka języka angielskiego (rozumienie
tekstu pisanego)

planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Practical English (reading and vocabulary)

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

praktyczny (P)
studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
praktyczna nauka języka

Koordynator przedmiotu:
Dorota Rygiel

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu
kształcenia podstawowego
Przynależność do modułu:
Status przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy:

angielski

Rok studiów, semestr:

I, II, III semestry: I-VI

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

stacjonarne - ćw. warsztatowe 90 h,
niestacjonarne – ćw. warsztatowe 60 h

Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)

Högskolan Dalarna, University of Pécs, Universidad de Huelva, University
of Jaen, University of Utrecht, Universidade de Minho, Universita de Bologna, Presovská Univerzita v Presove, Univerzita Pavla Jozefa Safarika v
Kosicach, University of Miscolc, Mehmet Akif Ersoy University, Universidad de Valladolid

Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

-

3. Bilans punktów ECTS

1

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na
typy zajęć oraz całkowita liczba punktów
ECTS osiąganych na tych zajęciach

Ćwiczenia
Konsultacje

90
30

60
30

W sumie:
ECTS

120
4

90
3

Niestacjonarne

Stacjonarne - 11
Niestacjonarne - 11

stacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

2

B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną
liczbą ECTS

przygotowanie ogólne
praca w bibliotece
praca w sieci
praca na platformie e-learningowej

120
9
21
60

140
15
25
60

w sumie:

210
7

240
8

270

270

11

11

ECTS
C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS (ta

Ćwiczenia plus praca na platformie i nad
projektem końcowym (wraz z konsultacjami)
ECTS

4. Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Zajęcia mają na celu rozwinięcie i usprawnienie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz analizy tekstów
pochodzących z wielu źródeł włączając teksty autentyczne (czasopisma brytyjskie i amerykańskie). Teksty te
dotyczą różnorodnej tematyki: poruszają problemy polityczne, ekonomiczne, poglądowe, religijne, rasowe,
poprawności politycznej, etc. co pozwala studentom nie tylko na kontakt z żywym językiem ale także na rozwój wiedzy ogólnej o krajach anglojęzycznych. Studenci poprzez dobór różnorodnych technik i typów ćwiczeń
doskonalą sprawność czytania ze zrozumieniem. Celem zajęć jest również poszerzenie zasobu słownictwa
związanego tematycznie z analizowanymi tekstami z uwzględnieniem poprawności gramatycznej, naturalnych
związków frazeologicznych oraz właściwych dla kontekstu rejestrów językowych.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia, praca w parach i grupach, dyskusja, czytanie i analiza tekstów
Treści kształcenia:
Ćwiczenia
Zajęcia będą obejmować następującą tematykę: edukacja, pieniądze, praca, reklama, rozwój techniki, jedzenie,
zakupy, hobby, mass media, rodzina, sport, zdrowie, zwierzęta, ekologia, przestępstwa, podróżowanie
5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmiotu

K_W01

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Wiedza:
Student ma: uporządkowaną podstawową wiedzę leksykalną i językoznawczą
umożliwiającą rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach
pisanych o różnorodnej tematyce, wyrażonych w standardowej odmianie języka angielskiego

Efekt
Kierunkowy
K_W01

3

K_UO1

K_UO6

Umiejętności
Student potrafi:
• czytać ze zrozumieniem różnorodne teksty (poziom FCE - CPE w zależności od roku) i wyselekcjonować potrzebne informacje
• analizować i syntetyzować informację, tworzyć argumentację
• potrafi formułować wnioski np. o przybliżonym znaczeniu nieznanych
słów i wyrażeń z kontekstu

K_UO1

K_UO6

4

Kompetencje społeczne
• rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i
wiedzy

K_K02

•

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.

Efekt przedmiotu

Sposób weryfikacji

Ocena formująca – przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej

Ocena końcowa
przykładowe sposoby
jej wystawienia poniżej
zaliczenie testu - demonstracja nabytych
umiejętności w praktyce

1

K_W01

Np. ćwiczenia w czytaniu

np. ocena formujących testów
w czytaniu

2

K_UO1

np. wypowiedź studenta na
zajęciach

np. ocena wypowiedzi studenta

np. ocena prezentacji

np. przygotowanie do zajęć

np. opinia na temat przygotowania do zajęć

np. końcowa opinia na
temat przygotowania
do zajęć i pracy w
grupie

K_UO6
3

K_K02

Kryteria oceny
w zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0

posiada uporządkowaną podstawową wiedzę leksykalną i językoznawczą
umożliwiającą rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach pisanych, wyrażonych w standardowej odmianie języka angielskiego

Na ocenę 5,0

posiada uporządkowaną dobrze opanowaną wiedzę leksykalną i językoznawczą umożliwiającą rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach pisanych o różnorodnej tematyce, wyrażonych w standardowej odmianie języka angielskiego

Efekt
kształcenia
K_W01

K_W01

w zakresie umiejętności
Na ocenę 3,0

•

potrafi odpowiedzieć prawidłowo na min.60% pytań sprawdzających rozumienie tekstu
potrafi formułować wnioski np. o przybliżonym znaczeniu nieznanych słów i wyrażeń z kontekstu

K_UO1

• potrafi odpowiedzieć prawidłowo na min.90% pytań sprawdzających rozumienie tekstu
• posiada dobrze opanowaną zdolność argumentowania, potrafi
formułować wnioski np. o przybliżonym znaczeniu nieznanych słów i
wyrażeń z kontekstu

K_UO1

•

Na ocenę 5,0

K_UO6

K_UO6

w zakresie kompetencji społecznych
5

Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

•

ma podstawową zdolność rozumienia potrzeby rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy

•

potrafi współdziałać i pracować w grupie

•
•

świadomie rozwija posiadane przez siebie umiejętności i wiedzę
posiada dobrze opanowaną umiejętność współdziałania i pracy w
grupie, przyjmując różne role

K_K02

K_K02

Kryteria oceny końcowej (podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta)
Aktywność na zajęciach i obecność na konsultacjach 10%
Opinia eksperta zewnętrznego 10%
Ocena z testów sprawdzających 80%
Literatura:
Barr, P., Clegg, J., Wallace, C. 1981. Advanced Reading Skills. Harlow: Longman
Bell J., Gower R. 2005 Advanced Expert. London: Longman
Burgess, S. 2001 Gold – First Certificate. Pearson Education.
Capel, A. and W. Sharp. 2002. Objective Proficiency. CUP
Greenall, S. Swan, M. 1986. Effective Reading. Cambridge: Cambridge University Press
Grellet, F. 1981. Developing Reading Skills. Cambridge: Cambridge University Press
Gude, K. and M. Duckworth. 1994. Proficiency Masterclass. OUP
Jones, L. 2002. New Progress to Proficiency. CUP
McCarthy, M. and F. O’Dell. 1998. English Vocabulary in Use –Upper-intermediate and Advanced. CUP
Side, R and G. Wellman. 1999. Grammar and vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Longman
Stephens, M. 2002. New Proficiency – Reading. Longman
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KARTA
PRZEDMIOTU

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod (wg

PNJA (rozumienie ze słuchu i
konwersacja)

planu studiów):

Practical English (listening and speaking)

Nazwa przedmiotu (j. ang.):
Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia Angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia
praktyczny (P)

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
językoznawstwo

Koordynator przedmiotu:
Jack Lala

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do modułu:

podstawowego

Status przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy:

angielski

Rok studiów,

I, II, III – sem.1,2,4,5,6

semestr:

stacjonarne –ćw. warsztatowe 105 h
niestacjonarne –ćw. warsztatowe 66 h
-

Forma i wymiar
zajęć według planu
Interesariusze
i
instytucje
partnerskie
studiów:
(nieobowiązkowe)
Wymagania wstępne /
Przedmioty
wprowadzające:

-

1

Bilans punktów ECTS
9
(A + B)

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału z podziałem na typy zajęć oraz
całkowita liczba punktów ECTS osiąganych
na tych zajęciach

Ćwiczenia audytoryjne
Konsultacje

105
10

66
4

W sumie:
ECTS
praca w bibliotece (listening lab)
praca w sieci
praca na platformie e-learningowej

115
4
45
65
45

70
2
30
90
80

w sumie:

155
5

200
7

270

270

9

9

B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną
liczbą

ECTS
C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS

Ćwiczenia audytoryjne plus praca w bibliotece (listening lab), praca w sieci, praca na
platforformie e-learningowej
ECTS

stacjonarne

Niestacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:

Kurs rozwija umiejętność wyrażania się w języku angielskim poprzez mówienie(dyskusje, prezentacje, międzynarodowa komunikacja) oraz umiejętność rozumienia
tekstu słuchanego.
Metody dydaktyczne: praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)
Ćwiczenia:
1. słuchanie nagrań o różnorodnej tematyce na poziomie B2-C1
2. ćwiczenia w mówieniu obejmującą między innymi następujące tematy: rodzina, praca, dom, pogoda, środowisko, stereotypy, zdrowie, jedzenie, czas wolny itd.

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia

Efekt
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Efekt
kierunkowy

2

K_W01
K_W02

Wiedza:
1. Ma uporządkowaną podstawową wiedzę leksykalną i językoznawczą umożliwiającą rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych wypowiedziach ustnych i tekstach pisanych o różnorodnej tematyce, wyrażonych
w standardowej odmianie języka angielskiego.

K_W01
K_W02

3

FA_U10

FA_U13

FA_K01

Umiejętności
1. potrafi
• porozumiewać się płynnie i spontanicznie w języku angielskim, z wy- FA_U10
raźną, naturalną wymową i intonacją w szerokim zakresie tematów
oraz sytuacji komunikacyjnych
• uczestniczyć w dyskusji na znane sobie tematy wykorzystując merytoryczne argumentowanie.
2. potrafi
• przygotować i przedstawić w formie ustnej analizę wybranego probleFA_U13
mu językowego, kulturowego, historycznego czy dydaktycznego
• dokonać streszczenia oraz syntezy informacji pochodzących z wielu
źródeł.
Kompetencje społeczne
1. Ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i przyswajania

nowej wiedzy w swojej dziedzinie. Potrafi prowadzić autorefleksję i
formułować wnioski dotyczące doskonalenia własnych umiejętności,
poszukiwać optymalnych rozwiązań. Rozumie konieczność i potrzebę
uczenia się języka ojczystego i angielskiego przez całe życie
Potrafi prowadzić samodoskonalenie językowe.

FA_K01

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.

Efekt
przedmiotu

Sposób weryfikacji

1

A1_K_W01

Through tests and communication in class

2

A1_K_W02

Through tests and communication in class

3

Ocena formująca
– przykładowe
sposoby jej wystawienia poniżej

Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
np. ocena z prezen- np. ocena protacji ustnej
jektu końcowego
np. wstępna ocena np. ocena umieumiejętności
jętności

Through tests and communication in class

Kryteria oceny (oceny 3,0 powinny być równoważne z efektami kształcenia, choć mogą być bardziej szczegółowo opisane):
w zakresie wiedzy
Efekt
kształcenia
Na ocenę 3,0
Posiada znajomość słownictwa potrzebną do zrozumienia tekstu słu- K_W01
chanego i tworzenia wypowiedzi ustnych na danym poziomie
K_W02
Na ocenę 5,0

Posiada dobrą znajomość słownictwa potrzebną do zrozumienia tekstu
słuchanego i tworzenia wypowiedzi ustnych na danym poziomie

K_W01
K_W02

w zakresie umiejętności
Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Posiada umiejętność zrozumienia tekstu słuchanego jak również pro- FA_U10
wadzenia konwersacji na codzienne tematy oraz tworzenia spójnych i
gramatycznie poprawnych wypowiedzi ustnych – według wymogów
FA_U13
poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Posiada umiejętność zrozumienia tekstu słuchanego o wyższym stop- FA_U10
niu trudności jak również prowadzenia płynnej konwersacji na codzienne tematy oraz tworzenia spójnych i gramatycznie poprawnych
4

wypowiedzi ustnych z wykorzystaniem bogatego słownictwa i różno- FA_U13
rodnych struktur gramatycznych – według wymogów poziomu C1
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
w zakresie kompetencji społecznych
Na ocenę 3,0
Na ocenę 5,0

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności
Potrafi pracować w grupie
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, systematycznie i rzetelnie je pogłębiając.
Potrafi pracować w grupie i skutecznie przyczyniać się do jej efektywnej pracy

K_K01
K_K05
K_K01
K_K05

Kryteria oceny końcowej:
Ocena z testów rozumienia ze słuchu – 40%
Ocena z testów ustnych – 40%
Ocena z prezentacji – 20%
Zalecana literatura
Ćwiczenia w słuchaniu na poziomie B2-C1 oraz materiały opracowane przez nauczyciela

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod

Speaking - Art of Argument

(wg planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Speaking - Art of Argument

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:

Stacjonarne/niestacjonarne

Punkty ECTS:

1

Język wykładowy:

angielski

Rok akademicki:

2018/2019

Semestr:

3

Koordynator przedmiotu:

Dr Colin Swatridge

Elementy wchodzące w skład programu studiów
1

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Kurs rozwija umiejętność argumentowania w wypowiedziach ustnych, która można wykorzystać również w
wypowiedziach pisemnych (rozprawka, list, praca licencjacka, artykuł). Treści programowe obejmują ćwiczenia
rozwijające umiejętność przedstawiania swojego punktu widzenia, przekonywania rozmówcy do swoich racji,
jasnego przedstawiania wniosków.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

Warsztaty – 15 (stacjonarne) / 9 (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

K_W01

Student ma świadomość kompleksowej
natury języka i jego złożoności (np.
istnienia różnych rejestrów języka,
zależności między doborem słownictwa
a typem słuchacza/rozmówcy,
pragmatycznych uwarunkować użycia
języka etc.)

K_W01

warsztaty

Bieżąca kontrola
na zajęciach,
aktywność w
dyskusji.

K_U01

Student potrafi analizować i użytkować
informacje zawarte w wypowiedziach
rozmówcy.

K_U02

warsztaty

Bieżąca kontrola
na zajęciach,
aktywność w
dyskusji.

K_U02

Student posiada umiejętność
merytorycznego argumentowania,
krytycznego podejścia do poglądów
zawartych w wypowiedziach,
przedstawiania kontrargumentów lub
zgadzania się
przedmówcą, formułowania wniosków
wynikających z treści wypowiedzi.;
potrafi porozumiewać się, dyskutować,
brać udział w debacie na temat
zagadnień studiowanych w ramach
filologii angielskiej.

K_U04

warsztaty

Bieżąca kontrola
na zajęciach,
aktywność w
dyskusji.

K_U03

Student wykazuje się odpowiednią do
poziomu studiów pierwszego stopnia
praktyczną i teoretyczną znajomością
języka angielskiego; posiada
umiejętności językowe zgodne z
wymaganiami określonymi przez ESOKJ
jako poziom C1

K_U05

warsztaty

Bieżąca kontrola
na zajęciach,
aktywność w
dyskusji.,
okresowe testy i
prace kontrolne,
egzamin

K_U04

Student potrafi samodzielnie
przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku angielskim na wybrany
temat.

K_U06

warsztaty

Bieżąca kontrola
na zajęciach,
aktywność w
dyskusji..

K_U5

Student potrafi pracować w grupie.

K_U08

warsztaty

Bieżąca kontrola
na zajęciach,
2

aktywność w
dyskusji.
K_U6

Student potrafi samodzielnie rozwijać
umiejętność argumentowania w j.
angielskim oraz rozumie potrzebę
rozwoju umiejętności posługiwania się
merytorycznymi/logicznymi
argumentami.

K_U09

warsztaty

K_K01

Student potrafi oceniać i selekcjonować
informacje pochodzące ze słyszanych
wypowiedzi w języku angielskim

K_K01

warsztaty

K_K05

warsztaty

K_K02

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

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
9
Całkowita liczba punktów ECTS: (A + B)

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

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

Bieżąca kontrola
na zajęciach,
aktywność w
dyskusji.

Bieżąca kontrola
na zajęciach,
aktywność w
dyskusji.
Bieżąca kontrola
na zajęciach,
aktywność w
dyskusji.

Stacjonarne

Niestacjonarne

Warsztaty

15

9

w sumie:

15

9

ECTS

1
(niepełny)

1 (niepełny)

Przygotowanie do zajęć
(przygotowanie argumentów
do dyskusji)

5

8

Przygotowanie prezentacji

5

8

w sumie:

10

16

ECTS

1
(niepełny)

1 (niepełny)

warsztaty

15

9

samokształcenie

10

16
3

w sumie:

25

25

ECTS

1

1

KARTA PRZEDMIOTU

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

GRAMATYKA
PRAKTYCZNA

Nazwa przedmiotu (j. ang.):

PRACTICAL GRAMMAR

Kierunek studiów:
Specjalność/specjalizacja:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

Filologia
filologia angielska
studia I stopnia
praktyczny (P)
studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
językoznawstwo

Koordynator przedmiotu:
Ewa Rusek

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do modułu:

kształcenia odstawowego

Status przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy:

Angielski I, II; 1, 2, 3

Rok studiów, semestr:

stacjonarne - ćw. praktyczne 75 h
niestacjonarne - ćw. praktyczne 46 h

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:
Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)

4

Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

brak

Bilans punktów ECTS
Całkowita liczba punktów ECTS

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba punktów ECTS
osiąganych na tych zajęciach
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(A + B)

Ćwiczenia projektowe
Konsultacje dotyczące projektu końcowego
:
W sumie:
ECTS

sta
cj
on
ar
ne

75
5

Ni
estacj
on
ar
ne
46
5

80
3

51
2

5

B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną
liczbą ECTS

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

15
15
30
15
15

15
30
30
30
15

w sumie:

90

120

3
50

4
50

2

2

ECTS
C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS (ta

Ćwiczenia plus praca na platformie i nad
projektem końcowym (wraz z konsultacjami)
ECTS

Opis przedmiotu
Zajęcia poświęcone są zdobywaniu wiedzy z zakresu praktycznej znajomości gramatyki języka angielskiego i
mają na celu zapewnienie uzyskania szerokiej kompetencji językowej umożliwiającej zarówno swobodną komunikację z użytkownikami języka jak i przygotowanie do pisania pracy dyplomowej. Przykłady wybranych
technik testujących: transformacja zdania z podanym wyrazem lub narzuconym początkiem, uzupełnianie luk w
tekście lub pojedynczych zdaniach, transformacja wyrazów (np. zmiana kategorii gramatycznej lub użycie właściwej formy czasownika), test wielokrotnego wyboru służący sprawdzeniu znajomości związków składniowych i frazeologicznych, rozsypanki wyrazowe.
Metody dydaktyczne: praktyczne (studiowanie zagadnień w kontekście, ćwiczenia pisemne, praca indywidualna i w grupach).
Treści kształcenia:
Ćwiczenia
1) Czasy teraźniejsze.
2) Czasy przeszłe.
3) Sposoby wyrażania przyszłości.
4) Zdania warunkowe.
5) Struktury typu unreal past.
6) Czasowniki modalne.
7) Typy zdań.
8) Mowa zależna.
9) Strona bierna.
10) Wzory łączenia czasowników (verb patterns).

2. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Efekt
Kierunkowy
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K_W04

Wiedza:
1. student posiada uporządkowany zasób środków językowych koniecznych do tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych
2. student posługuje się słownictwem specjalistycznym w opisie zjawisk
gramatycznych

K_W04
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Umiejętności
• student potrafi rozpoznawać struktury gramatyczne i stosować je w
odpowiednich kontekstach, zgodnie z wymaganiami poziomu na po- K_U04
szczególnych latach studiów

K_U04

Kompetencje społeczne
• Student rozumie konieczność samokształcenia i doskonalenia swoich
umiejętności językowych

K_K02

K_K02

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.
1

Efekt przedmiotu
wiedza

2
umiejętności

3

kompetencje

Sposób weryfikacji

Ocena formująca

Ocena końcowa

ćwiczenia praktyczne
(transformacje, uzupełnianie luk, testy wyboru, dopasowywanie funkcji gramatycznej)

ocena aktywności studenta test gramatyczny
i poprawności odpowiedzi

praca własna studenta – porównanie i komentarz wyniprzygotowanie zadanych ków pracy studentów
do domu materiałów,
praca w parach

Ocena radzenia sobie z
różnymi typami ćwiczeń sprawdzających
umiejętności studenta
(test)
Postawa studenta na zaję- informacja zwrotna nauczycie- -ciach i jego postępy w na- la odnośnie postępów poczyuce
nionych w trakcie zajęć

Kryteria oceny
w zakresie wiedzy

Na ocenę 3,0

Efekt
kształcenia
posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu struktur i form K_W04
gramatycznych; płynnie posługuje się terminologią dotyczącą zagadnień
gramatycznych.

Na ocenę 5,0

posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu struktur i form gramatycznych;
osiąga poziom opanowania gramatyki języka angielskiego zapewniający
nie tylko sprawną komunikację w mowie i piśmie ale też wysoką precyzyjność stosowanych form
w zakresie umiejętności

Na ocenę 3,0

potrafi rozwiązywać wszelkie typy zadań z zakresu wymaganych struktur
gramatycznych, przy czym dopuszczalne są pewne trudności w przypadku
bardziej skomplikowanych, analitycznych zadań.

K_U04

K_U06
potrafi wyszukać i wskazać konkretne informacje w literaturze przedmiotu.
K_U10
Na ocenę 5,0

- twórczo wykorzystuje poznane reguły i struktury gramatyczne
- potrafi zadbać o utrwalenie nabytej wiedzy np. poprzez rozpoznawanie
struktur gramatycznych w czytanych tekstach.
- wykorzystuje poznane struktury w tworzonych przez siebie wypowiedziach.

K_U04
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w zakresie kompetencji społecznych
Na ocenę 3,0

Osiąga samodzielność w zdobywaniu wiedzy gramatycznej.
K_K02
Potrafi zidentyfikować problemy, dokonać samooceny i naprawić własne
błędy.
Wykazuje się zaradnością w zastąpieniu nie opanowanych jeszcze przez
siebie struktur tymi dobrze znanymi przez co zachowuje płynność komunikacji.

Na ocenę 5,0

Rozumie konieczność nabywania coraz to nowych struktur gramatycznych
poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami ustnymi i pisemnymi
(formalnymi i nieformalnymi).
Ma silnie rozwinięta postawę ciekawości językowej i otwartości na nowy
materiał językowy.
Podejmuje autonomiczne działania w kierunku doskonalenia znajomości
zagadnień gramatycznych.

Kryteria oceny końcowej (podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta)
Obecność na min. 80% zajęć
Aktywność na zajęciach, zaliczenie dwóch testów w semestrze.

Zalecana literatura
Podstawowa:
Foley, M., Hall, D., Longman Advanced Learners' Grammar. Pearson Education Ltd., 2003.
Vince, M., Advanced Language Practice. Macmillan, 2009.
Side, R., Wellman, G., Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Cambridge, 2000
Uzupełniająca
Evans, V., FCE Use of English 1. Express Publishing, 2008.
Evans, V., FCE Use of English 2. Express Publishing, 2008.
Hewings, M., Advanced Grammar in Use. Cambridge, 2005

KARTA PRZEDMIOTU

1. Informacje ogólne
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Nazwa przedmiotu i kod (wg

PNJA- pisanie

planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Practical English - Writing

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

praktyczny (P)

studia stacjonarne/niestacjonarne
nauki humanistyczna
nauki humanistyczne
językoznawstwo

Koordynator przedmiotu:
Krzysztof Kasprzyk

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do modułu:

kształcenia kierunkowego

Status przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy:

angielski

Rok studiów, semestr:

I,II,III 1,2,3,4,5,6,

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

stacjonarne - ćw. Praktyczne 90 h
niestacjonarne - ćw. praktyczna 60 h

Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)

-

Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

-

Bilans punktów ECTS

10

Całkowita liczba punktów ECTS

12
(A + B)

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba punktów ECTS
osiąganych na tych zajęciach

Ćwiczenia warsztatowe

90

Ni
es
ta
cj
on
ar
ne
60

Konsultacje

30

30

W sumie:
ECTS

120

4

90
3

praca na platformie e-learningowej
przygotowanie prac pisemnych
praca nad projektem końcowym

35
150
15

35
170
20

w sumie:

200

225

8

9

B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną
liczbą ECTS

sta
cj
on
ar
ne

ECTS
C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS

Ćwiczenia warsztatowe
Konsultacje
Praca na platformie e-learningowej
Przygotowanie prac pisemnych
Praca nad projektem końcowym
ECTS

299

299

10

10

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się językiem pisanym w zakresie
różnorodnych form (np. zdania, paragrafy, opisy, recenzje, wypracowania, raporty) i stylów (formalny, nieformalny, akademicki). Studenci uwrażliwiani są na potrzebę logicznego organizowania tekstów oraz znaczenie spójności i płynności wypowiedzi. Rok trzeci poświęcony jest poznaniu konwencji języka akademickiego i
wymagań stawianych tekstom akademickim, poznaniu podstawowych zasad poprawnego redagowania tekstu,
cytowania, parafrazowania oraz dokumentowania źródeł.
Metody dydaktyczne: aktywizujące (metoda przypadków itp.), praktyczne (ćwiczenia, metoda projektu)
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Treści kształcenia :
Ćwiczenia warsztatowe
* podstawowe formy, gatunki i style pisania
* zasady kompozycji tekstu, topic sentence i akapit, style – formalny,
nieformalny,
* zasady interpunkcji
* budowa i tworzenie eseju (opis, narracja, wypracowanie dyskursywne,
opiniujące, raport, artykuł, recenzja)
* gatunki stylu naukowego
* funkcje, parametry, wyróżniki stylu naukowego
* znajomość wymogów formalnych tekstu akademickiego (układ tekstu,
kompozycja, logiczna argumentacja)
* charakterystyczne zwroty używane w wypowiedziach formalnych
* struktura i organizacja tekstu naukowego
* stawianie tezy/hipotezy, sposoby jej udowadniania/zaprzeczania,
metody i narzędzia badawcze, interpretacja, jakościowa i ilościowa
analiza wyników badań
* zasady cytowania, opracowania przypisów, bibliografii, załączników,
itp.
* analiza różnych form wypowiedzi w tekście naukowym
* wyodrębnianie błędów stylistycznych

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmiotu
K_W02

K_W05

K_U11

K_K01
K_K02

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)
Wiedza:
1. posiada uporządkowany zasób środków językowych koniecznych do
tworzenia wypowiedzi pisemnych na różnorodne tematy, włączając
tematy abstrakcyjne i styl akademicki

Efekt
kierunkowy
K_W02

2. posiada podstawową wiedzę na temat roli kontekstu społecznego i kulturowe- K_W05
go w tekstach pisanych oraz ich elementach składowych tworzonych w języku
standardowym i niestandardowym
Umiejętności:
posiada umiejętność pisania w różnych stylach i gatunkach z uwzględnieniem stylu K_U11
akademickiego, potrafi dokonać streszczenia oraz syntezy informacji pochodzących z wielu źródeł, prawidłowo komponuje i organizuje tekst, potrafi
umiejętnie posługiwać się słownikiem
Kompetencje społeczne
1. ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i przyswajania nowej
K_K01
wiedzy w swojej dziedzinie
2.potrafi współpracować w grupie dla osiągania wspólnych celów wykazując
inicjatywę, elastyczność, dobrą organizację pracy oraz dyscyplinę czasową

K_K02

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
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Lp
.

Efekt
przedmiotu

Sposób weryfikacji

1

K_W02
K_W05

np. prace pisemne

2

K_U11

np. projekt indywidualny lub grupowy
(praca pisemna)

3

K_K01
K_K02

Opinia eksperta zewnętrznego

Ocena formująca –
przykładowe sposoby
jej wystawienia poniżej

Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
np. wstępna ocena np. końcowa
prac pisemnych
ocena wystawiona
na
podstawie
ocen cząstkowych prac
pisemnych
np. wstępna ocena Np. końcowa
projektu
ocena projektu
-------Ocena oparta
na
ocenie
eksperta

Kryteria oceny:
w zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

1. posiada uporządkowany zasób środków językowych koniecznych do tworzenia wypowiedzi pisemnych na różnorodne tematy,
włączając tematy abstrakcyjne i styl akademicki

Efekt
kształcenia
K_W02

2. posiada podstawową wiedzę na temat roli kontekstu społecznego K_W05
i kulturowego w tekstach pisanych oraz ich elementach składowych tworzonych w języku standardowym i niestandardowym
1. posiada uporządkowany bogaty zasób środków językowych ko- K_W02
niecznych do tworzenia wypowiedzi pisemnych na różnorodne tematy,
włączając tematy abstrakcyjne i styl akademicki
2. posiada bogatą wiedzę na temat roli kontekstu społecznego i kultu- K_W05
rowego w tekstach pisanych oraz ich elementach składowych tworzonych w języku standardowym i niestandardowym
w zakresie umiejętności

Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

posiada umiejętność pisania w różnych stylach i gatunkach z uwzględ- K_U11
nieniem stylu akademickiego, potrafi dokonać streszczenia oraz syntezy informacji pochodzących z wielu źródeł, prawidłowo komponuje i
organizuje tekst, potrafi umiejętnie posługiwać się słownikiem
posiada dobrze rozwiniętą umiejętność pisania w różnych stylach i ga- K_U11
tunkach z uwzględnieniem stylu akademickiego, potrafi dokonać
streszczenia oraz syntezy informacji pochodzących z wielu źródeł,
prawidłowo komponuje i organizuje tekst, wykazując się kreatywnym
podejściem do formy i naturalnością języka; potrafi umiejętnie posługiwać się słownikiem
w zakresie kompetencji społecznych
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Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i przyswajania no- K_K01
wej
wiedzy w swojej dziedzinie
potrafi współpracować w grupie dla osiągania wspólnych celów wyka- K_K02
zując inicjatywę, elastyczność, dobrą organizację pracy oraz dyscyplinę
czasową
1.ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i przyswajania
nowej wiedzy w swojej dziedzinie i aktywnie dąży do samodoskonalenia

K_K01
K_K02

2.potrafi skutecznie i z zaangażowaniem współpracować w grupie dla
osiągania wspólnych celów wykazując inicjatywę, elastyczność, dobrą organizację pracy oraz dyscyplinę czasową
Kryteria oceny końcowej
Ocena z prac pisemnych 80%,
ocena z projektu 20%

Zalecana literatura (w podziale na literaturę podstawową i uzupełniającą):
LITERATURA PODSTAWOWA
1. Morley J., Doyle P. Pole Ian. University Writing Course. Express Publishing 2007
2. Jordan, R.R. Academic Writing Course. Study Skills in English. Pearson Education Limited, Harlow 1999.
3. Evans, V. Successful Writing Upper-Intermediate. Express Publishing 2006
4. Evans, V. Successful Writing Proficiency. Express Publishing 2006
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA/ ŹRÓDŁA UZUPEŁNIAJĄCE
5. Oshima A., Hogue A. Writing academic English. Pearson Longman 2006
6. Hinkel, Eli. Teaching Academic ESL Writing. Practical Techniques in Vocabulary and Grammar.
London: Lawrence Erlbaum Foundation 2004

KARTA
PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu i kod (wg
planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Fonetyka praktyczna z
fonologią
Practical Phonetics and Phonology

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:
Koordynator przedmiotu:

praktyczny (P)
studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
językoznawstwo
Teresa Przyprawa
1

Informacje ogólne
Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do modułu:

podstawowego

Status przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy:

angielski

Rok studiów, semestr:

I, 1-2

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

stacjonarne - ćw. warsztatowe 40 h
niestacjonarne – ćw. warsztatowe 30 h
-

Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)
Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

-

2

Bilans punktów ECTS

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba punktów ECTS
osiąganych na tych zajęciach

Ćwiczenia warsztatowe
Konsultacje

40
5

30
5

W sumie:
ECTS

45
1

35
1

B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną
liczbą ECTS

Praca ze słownikiem/podręcznikiem
Praca z nagraniem/komputerem
Praca w laboratorium językowym
Praca nad projektem
Praca w sieci

20
20
5
3
2

25
25
5
3
2

w sumie:

50
2

60
2

50

40

2

2

ECTS
C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS

Ćwiczenia, praca w laboratorium językowym, konsultacje
ECTS

Niestacjonarne

3
(A + B)

stacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest wykształceniu u studentów umiejętności poprawnej wymowy w języku angielskim (British English – RP/BBC English), wyeliminowanie niepoprawnych nawyków fonetycznych, zapoznanie studentów z transkrypcją fonetyczną, z podstawowymi różnicami pomiędzy polskim i angielskim systemem fonetycznym oraz z podstawowymi akcentami używanymi w krajach angielskiego obszaru językowego.
Metody dydaktyczne: podające (objaśnienie, wprowadzenie), praktyczne (ćwiczenia), aktywizujące
(analiza przypadków)
Treści kształcenia
Ćwiczenia
1. Transkrypcja fonetyczna
2. Artykulacja dźwięków (z uwzględnieniem różnic między systemem fonetycznym polskim i angielskim)
3. Rozwijanie praktycznej kompetencji studentów, ze szczególnym uwzględnieniem:
- spółgłosek, samogłosek, dwudźwięków
- form mocnych i słabych
- akcentowania wyrazów
- wymowy ‘słów pułapek’
- procesów asymilacji i elizji
- frazowania, pauzowania i logicznego interpretowania tekstu
4. Akcenty w wybranych krajach angielskiego obszaru językowego

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
3

Efekty kształcenia
Efekt
przedmiotu
K_W01

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)
Wiedza:
1. posiada podstawową wiedzę z zakresu fonetyki i fonologii

Efekt
kierunkowy
K_W01

K_W02

2. posiada znajomość podstawowych procesów zachodzących podczas wymawiania wyrazów, fraz i zdań w języku angielskim oraz zapisu fonetycznego
(IPA)

K_W02

K_W02

3. posiada znajomość podstawowych ‘słów-pułapek’ w języku angielskim oraz
znajomość wymowy słownictwa przedstawionego w ramach przedmiotu

K_W02

K_W05

4. posiada podstawową wiedzę o różnicach w wymowie między wybranymi
krajami angielskiego obszaru językowego

K_W05

K_U02

Umiejętności
1. potrafi samodzielnie zanalizować określone dane językowe (np. rozpoznać
zjawiska fonetyczne występujące w danym tekście) lub przedstawić je w formie graficznej (np. w formie transkrypcji fonetycznej)

K_U2

K_U09

2. potrafi zrozumieć proste teksty mówione z silnymi akcentami i rozpoznać
podstawowe akcenty

K_U09

K_U13

3. potrafi poprawnie wymawiać wyrazy i zwroty poznane w trakcie trwania

K_U13

kursu oraz potrafi porozumiewać się w języku angielskim z wyraźną i naturalną wymową i intonacją w szerokim zakresie tematów i sytuacji komunikacyjnych

K_K03

Kompetencje społeczne
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, określając jej priorytety,
potrafi stworzyć atmosferę motywującą do pracy czy nauki

K_K03

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.

Efekt
przedmiotu

Sposób weryfikacji

1

K_W01

np. test pisemny

K_W02

np. test ustny

K_W05

np. ćwiczenia w słuchaniu

K_U02

np. ćwiczenie pisemne np.

K_U09

ćwiczenie w słuchaniu np.

K_U13

prezentacja

2

Ocena formująca
– przykładowe
sposoby jej wystawienia poniżej

Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
np. ocena z testu np. ocena z testu
pisemnego
pisemnego
np. ocena z testu np. ocena z testu
cząstkowego
końcowego
np. ocena z ćwi- np. ocena z testu
czeń w słuchaniu
końcowego
np. ocena ćwicze- np. ocena testu
nia pisemnego
końcowego
np. ocena ćwicze- np. ocena z testu
nia w słuchaniu
np. ocena prezenta- np. ocena z testu
cji
4

3

K_K03

np. projekt, zadania domowe

np. ocena projektu

np. ocena projektu

Kryteria oceny
w zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0

Wiedza:
1. posiada podstawową wiedzę z zakresu fonetyki i fonologii
2. posiada znajomość podstawowych procesów zachodzących podczas
wymawiania wyrazów, fraz i zdań w języku angielskim oraz zapisu
fonetycznego (IPA)

Efekt
kształcenia
K_W01

K_W02

3. posiada znajomość podstawowych ‘słów-pułapek’ w języku angielskim oraz podstawową znajomość wymowy słownictwa przedstawio- K_W02
nego w ramach przedmiotu

Na ocenę 5,0

4. posiada podstawową wiedzę o różnicach w wymowie między wybranymi krajami angielskiego obszaru językowego
Wiedza:
1. posiada uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu fonetyki i
fonologii
2. posiada znajomość podstawowych procesów zachodzących podczas
wymawiania wyrazów, fraz i zdań w języku angielskim oraz zapisu
fonetycznego (IPA)

K_W05
K_W01

K_W02

3. posiada znajomość skomplikowanych ‘słów-pułapek’ w języku K_W02
angielskim oraz dobrą znajomość wymowy słownictwa przedstawionego w ramach przedmiotu
4. posiada uporządkowaną wiedzę o różnicach w wymowie między K_W05
wybranymi krajami angielskiego obszaru językowego
w zakresie umiejętności
Na ocenę 3,0

1. potrafi samodzielnie zanalizować określone dane językowe (np.
rozpoznać zjawiska fonetyczne występujące w danym tekście) lub
przedstawić je w formie graficznej (np. w formie transkrypcji fonetycznej)

K_U02

K_U09
2. potrafi zrozumieć proste teksty mówione z silnymi akcentami i rozpoznać podstawowe akcenty
K_U13

3. potrafi poprawnie wymawiać wyrazy i zwroty poznane w trakcie

Na ocenę 5,0

trwania kursu oraz potrafi porozumiewać się w języku angielskim z
wyraźną i naturalną wymową i intonacją w szerokim zakresie tematów
i sytuacji komunikacyjnych
1. potrafi samodzielnie zanalizować określone dane językowe o wyższym stopniu trudności (np. rozpoznać i skomentować zjawiska fonetyczne występujące w danym tekście) lub przedstawić je w formie
graficznej (np. w formie transkrypcji fonetycznej)
2. potrafi zrozumieć proste oraz bardziej skomplikowane teksty mówione z silnymi akcentami i rozpoznać podstawowe akcenty

3. potrafi poprawnie wymawiać skomplikowane wyrazy i zwroty poznane w trakcie trwania kursu oraz potrafi porozumiewać się płynnie
w języku angielskim z wyraźną i naturalną wymową i intonacją w

K_U02

K_U09

K_U13
5

szerokim zakresie tematów i sytuacji komunikacyjnych
w zakresie kompetencji społecznych
Na ocenę 3,0

przygotowuje się do swojej pracy, określając jej priorytety, potrafi K_K03
stworzyć
atmosferę
motywującą
do
pracy
czy
nauki

Na ocenę 5,0

przygotowuje się do swojej pracy systematycznie i z zaangażowaniem,
potrafi stworzyć atmosferę motywującą do pracy czy nauki

K_K03

Kryteria oceny końcowej:
testy ustne:
60%
testy pisemne: 30%
ocena z projektu: 10%
Zalecana literatura:
Podstawowa:
1. Mańkowska, A.Nowacka, M. Kłoczowska, M. 2009. How Much Wood Would a Woodchuck Chuck, English
Pronunciation Practice Book. Konsorcjum Akademickie
2. Ponsonby, M.1981. How Now, Brown Cow? Prentice Hall
Uzupełniająca:
1. Roach, P. 1991. English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP
2. Sobkowiak, W. 2001. English Phonetics for Poles. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
3. Słowniki wymowy

KARTA
PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod (wg

Kurs wyrównawczy

planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Remedial course

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

praktyczny (P)
studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
językoznawstwo

Koordynator przedmiotu:

Ewa Rusek
1

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do modułu:

kształcenia podstawowego

Status przedmiotu:

obowiązkowy (dla wyznaczonych studentów)

Język wykładowy:

angielski

Rok studiów, semestr:

I, 1-2

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

stacjonarne – warsztaty 40 h
niestacjonarne – warsztaty 24 h

Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)

-

Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

-

2

Bilans punktów ECTS

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału , z podziałem na typy zajęć
oraz całkowita liczba punktów ECTS osiąganych na tych zajęciach

ćwiczenia warsztatowe
konsultacje

40
5

24
5

W sumie:
ECTS
Praca z tekstem
Rozwiązywanie testów gramatycznych
praca w bibliotece
praca w sieci

45

29

20
10
15
20

25
15
5
30

w sumie:

65

75

45

29

B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną
liczbą ,

Niestacjonarne

0
(A + B)

stacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

ECTS
C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ,

Ćw. warsztatowe plus konsultacje
ECTS

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Zajęcia przeznaczone są dla studentów pierwszego roku, których poziom wiedzy i umiejętności językowych
nie wystarcza do tego, by poradzili sobie na egzaminie końcowym z PNJA. Nieznajomość struktur gramatycznych i braki w słownictwie, trudności z rozumieniem tekstu pisanego i słuchanego to dziedziny na których
skupia się opisywany przedmiot. Ostatecznym celem zajęć jest wyrównanie poziomu znajomości języka angielskiego wśród studentów pierwszego roku.
Metody dydaktyczne
Metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie,
Metody aktywizujące: ćwiczenia praktyczne, dyskusja dydaktyczna, praca z tekstem, praca indywidualna,
w parach oraz w grupach
Treści kształcenia
Treści zgodne z podręcznikiem realizowanym na przedmiocie Use of English ujęte w prosty sposób i poparte
licznymi przykładami.

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Efekt
kierunkowy

3

K_W02

Wiedza:
- student posiada uporządkowany podstawowy zasób środków językowych
koniecznych do tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych
- student posiada znajomość słownictwa koniecznego do rozumienia wybranych tekstów.

K_W02

4

K_W03

K_U01

K_K01

K_W03
Umiejętności
-student potrafi czytać ze zrozumieniem i selekcjonować potrzebne informacje
K_U01
-student potrafi rozpoznawać struktury gramatyczne i stosować je w odpowiednich kontekstach, zgodnie z wymaganiami poziomu na pierwszym roku
studiów
Kompetencje społeczne
Student rozumie konieczność samokształcenia i doskonalenia swoich umiejęt- K_K01
ności językowych

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp. Efekt
Sposób weryfikacji
przedmiotu

1

K_W02

Praca pisemna, test, wypowiedź ustna

2

K_W03
K_U01

Praca pisemna, test
Praca pisemna, test, wypowiedź ustna

3

K_K01

Testy i prace pisemne

Ocena formująca
– przykładowe
sposoby jej wystawienia poniżej

Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
np. ocena z pracy pisemnej

np. ocena z pracy pisemnej
np. ocena z pracy pisemnej

Kryteria oceny
w zakresie wiedzy
Na
zaliczenie
- student posiada uporządkowany podstawowy zasób środków języprzedmiotu
kowych koniecznych do tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych
- student posiada znajomość słownictwa koniecznego do rozumienia
wybranych tekstów.

Efekt
kształcenia
K_W02

K_W03

w zakresie umiejętności
Na
zaliczenie -student potrafi czytać ze zrozumieniem i selekcjonować potrzebne K_U01
przedmiotu
informacje
-student potrafi rozpoznawać struktury gramatyczne i stosować je w
odpowiednich kontekstach, zgodnie z wymaganiami poziomu na
pierwszym roku studiów
w zakresie kompetencji społecznych
Na
zaliczenie przygotowuje się do swojej pracy, określając jej priorytety, potrafi K_K01
przedmiotu
stworzyć
atmosferę
motywującą
do
pracy
czy
nauki

5

Kryteria oceny końcowej
obecność , aktywność i przygotowanie do zajęć 50%,
testy i prace pisemne 50%

Zalecana literatura
Thomas, B. J., Intermediate Vocabulary. Longman, 1986.
Vince, M. First Certificate Language Practice. Macmillan, 2009.
Norris, R. Ready for FCE.Macmillan, 2009.

1

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg
planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

HISTORIA, KULTURA I INSTYTUCJE WIELKIEJ
BRYTANII
HISTORY, CULTURE AND INSTITUTIONS OF GREAT BRITAIN

Kierunek studiów:

filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:

praktyczny (P)

studia stacjonarne / niestacjonarne

Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

nauki humanistyczne (wg wykazu)
nauki humanistyczne (wg wykazu)
kulturoznawstwo

Koordynator przedmiotu:

Ewa Newerle-Wolska

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do modułu:

kształcenia kierunkowego

Status przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy: Rok

angielski I, 2, i II, 3

studiów, semestr:

stacjonarne – ćwiczenia
praktyczne, wykład, 120 h
niestacjonarne – ćwiczenia
praktyczne, wykład, 90 h

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:
Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)
Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

Bilans punktów ECTS
2

A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela z
podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba
punktów ECTS osiąganych na tych zajęciach

Ćwiczenia audytoryjne
Konsultacje dot. projektów / prezentacji

B. Poszczególne typy zadań do
samokształcenia studenta (niewymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z
planowaną średnią liczbą godzin na każde i
sumaryczną liczbą ECTS

C. Liczba godzin
praktycznych/laboratoryjnych w ramach
przedmiotu oraz związana z tym liczba
punktów ECTS

niestacjonar
ne

9
(A + B)

stacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

100
20

90
5

przygotowanie ogólne (wł. z egzaminem)
praca w bibliotece / z książką
praca w sieci
praca na platformie e-learningowej
praca nad (mini) projektami / prezentacjami

120
4
30
30
30
40
40

95
3
40
30
40
40
40

w sumie

170

190

ETCS
Ćwiczenia audytoryjne, konsultacje
dotyczące (mini) projektów / prezentacji,
praca na platformie e-learningowej

5
180

6
155

6

5

w sumie
ETCS

ECTS

3

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Kurs, łączący historię oraz współczesną wiedzę n/t kultury i instytucji W. Brytanii, zapoznaje studentów z
organizacją i mechanizmami działania ważniejszych instytucji (zarówno politycznych jak i społecznych)
państwa demokratycznego oraz historycznymi uwarunkowaniami działania tychże instytucji. Kurs zawiera też
elementy socjologii dotyczące klas społecznych, rasy i tożsamości narodowej, oraz analizuje rolę rodziny i
kobiet we współczesnym społeczeństwie brytyjskim (z uwzględnieniem procesów historycznych dotyczących
w/w zagadnień.) Szczególny nacisk jest też położony na kulturę codzienną oraz obyczaje i postawy
Brytyjczyków wynikające z ich bogatej tradycji i historii. Dodatkowo kurs zawiera elementy tzw. kultury
wysokiej (architektura, malarstwo, teatr i kino.) Celem kursu jest wyrobienie umiejętności dostrzegania i
analizowania zdarzeń mających miejsce we współczesnych społeczeństwach, jak i ich krytyczna ocena i
interpretacja. Ponadto studenci powinni nie tylko rozumieć wpływ historii na współczesność lecz także umieć
interpretować różne zjawiska w szerszym historycznym kontekście. Uczestnicy kursu powinni rozwinąć
zainteresowanie historią i kulturą wielkiej Brytanii co będzie skutkowało chęcią samodzielnego poszerzenia
wiadomości na ten temat.
Metody dydaktyczne: podające (wykład), problemowe (konwersatorium), eksponujące (film,
prezentacja multimedialna), praktyczne ([mini]projekty / prezentacje przygotowane przez studentów)
Treści kształcenia:
HISTORIA: Prehistoria: Celtowie i Rzymianie; Anglosasi i Chrześcijaństwo; Inwazja Normanów i rządy
Francuzów; Anglia Tudorów; Wojna domowa; Podboje i Imperium; Rewolucja przemysłowa; Wielka Brytania
a wojna; Wielka Brytania XX-go wieku; Wielka Brytania dzisiaj
KULTURA I INSTYTUCJE: Monarchia, Parlament; Rząd; Partie polityczne; Wielka Brytania a Unia Europejska,
Brytyjska Wspólnota Narodów; System edukacji;
(do wyboru) Elementy geografii; Ikony/symbole; Tożsamość narodowa; Klasy społeczne; Mniejszości
rasowe/etniczne, rasizm, dyskryminacja; Sytuacja kobiet we współczesnej W. Brytanii i ich walka o
równouprawnienie; Współczesna rodzina; Irlandia Północna; Media; Religia.
Architektura; Zwyczaje, obrzędy, przesądy; Historia malarstwa; Historia teatru; Historia kina; Legendy; Słynni
Brytyjczycy; Media; Festiwale i inne wydarzenia kulturalne; Tradycyjna kuchnia i typowe potrawy W.
Brytanii; Dobre/złe maniery
Wpływ kultury brytyjskiej we współczesnym świecie;
Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmiotu

FA_W01
FA_W02,

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Wiedza:
Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę:
- z zakresu historii Wysp Brytyjskich oraz pozostałych krajów
anglojęzycznych
- o uwarunkowaniach historycznych mających wpływ na pozycję Wielkiej

Efekt
Kierunko
wy
K_W01
K_W02,

4

FA_W05
FA_W06

FA_U01,

FA_U05

FA_U06

FA_K01,
FA_K05

Brytanii we współczesnym świecie
- o powiązaniach historii i kultury Wielkiej Brytanii
- o instytucjach kultury i współczesnym życiu kulturalnym Wielkiej Brytanii
- o kulturowych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach
funkcjonowania instytucji politycznych, administracyjnych, społecznych,
gospodarczych i in. Wielkiej Brytanii
Umiejętności
Student potrafi:
- syntetyzować informację, tworzyć spójną argumentację z wykorzystaniem
różnych źródeł informacji (biblioteki, Internet, korpusy, interakcja społeczna,
itp.), biorąc pod uwagę różne punkty widzenia i wykazując niezależność/
krytyczność myślenia i oceny, w szczególności w odniesieniu do użycia
języka w różnych kontekstach, także nieakademickich
- pozyskać z różnych źródeł (książki, publikacje, internetowe bazy danych) i
krytycznie ocenić informacje dotyczące historii, geografii i kultury
- zidentyfikować elementy kultury i nawiązania literackie w różnych
dziedzinach życia i określić ich znaczenie
- przygotować i przedstawić prezentację wybranych zagadnień kultury i historii
Student posiada umiejętność:
- wykorzystania wiedzy kulturowo-historycznej do refleksji nad jakością pracy
instytucji kultury i mediów
Kompetencje społeczne
Student:
- rozumie konieczność śledzenia bieżących wydarzeń politycznych i
społecznych w kontekście własnej pracy zawodowej
- rozumie wpływ kultury na kształt języka i dyskursu oraz jest świadomy roli
elementów kultury w procesie nauki i pracy z językiem angielskim
- rozumie potrzebę znajomości historii krajów anglosaskich

K_W05
K_W06

K_U01,

K_U05

K_U06

K_K01
K_K05

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.

Efekt
przedmiotu

Sposób weryfikacji

Ocena formująca –
przykładowe sposoby jej
wystawienia poniżej

Ocena końcowa
przykładowe sposoby
jej wystawienia
poniżej
np. ocena z testu
końcowego

1

K_W01
K_W02
K_W05
K_W06

np. test pisemny

np. ocena z quizu

2

K_U01
K_U05
K_U06

np. projekt indywidualny,
prezentacja

np. wstępna ocena projektu /
prezentacji

np. końcowa ocena
projektu /

3

K_K05

np. ocena eksperta
zewnętrznego

-

np. ocena końcowa
oparta na opinii
eksperta

Kryteria oceny
w zakresie wiedzy

Efekt
kształcenia

5

Na ocenę 3,0

Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę:
- z zakresu historii Wysp Brytyjskich oraz pozostałych krajów
anglojęzycznych

K_W01,
K_W02,

6

- o uwarunkowaniach historycznych mających wpływ na pozycję Wielkiej
Brytanii we współczesnym świecie
Posiada podstawową wiedzę:
- o powiązaniach historii i kultury Wielkiej Brytanii
- o instytucjach kultury i współczesnym życiu kulturalnym Wielkiej
Brytanii
- o kulturowych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach
funkcjonowania instytucji politycznych, administracyjnych, społecznych,
gospodarczych i in. Wielkiej Brytanii
Na ocenę 5,0

Student ma uporządkowaną rozszerzoną wiedzę:
- z zakresu historii Wysp Brytyjskich oraz pozostałych krajów
anglojęzycznych
- o uwarunkowaniach historycznych mających wpływ na pozycję Wielkiej
Brytanii we współczesnym świecie
Posiada bogatą wiedzę:
- o powiązaniach historii i kultury Wielkiej Brytanii
- o instytucjach kultury i współczesnym życiu kulturalnym Wielkiej
Brytanii
- o kulturowych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach
funkcjonowania instytucji politycznych, administracyjnych, społecznych,
gospodarczych i in. Wielkiej Brytanii

K_W05

K_W06

K_W01,
K_W02,

K_W05

K_W06

w zakresie umiejętności
Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Umiejętności
Student potrafi:
- syntetyzować informację, tworzyć spójną argumentację z wykorzystaniem
różnych źródeł informacji (biblioteki, Internet, korpusy, interakcja społeczna,
itp.), biorąc pod uwagę różne punkty widzenia i wykazując niezależność/
krytyczność myślenia i oceny, w szczególności w odniesieniu do użycia
języka w różnych kontekstach, także nieakademickich
- pozyskać z różnych źródeł (książki, publikacje, internetowe bazy danych) i
krytycznie ocenić informacje dotyczące historii, geografii i kultury
- zidentyfikować elementy kultury i nawiązania literackie w różnych
dziedzinach życia i określić ich znaczenie
- przygotować i przedstawić prezentację wybranych zagadnień kultury i
historii
Student posiada umiejętność:
- wykorzystania wiedzy kulturowo-historycznej do refleksji nad jakością pracy
instytucji kultury i mediów
Umiejętności
Student potraf sprawnie i skutecznie:
- syntetyzować informację, tworzyć spójną argumentację z wykorzystaniem
różnych źródeł informacji (biblioteki, Internet, korpusy, interakcja społeczna,
itp.), biorąc pod uwagę różne punkty widzenia i wykazując niezależność/
krytyczność myślenia i oceny, w szczególności w odniesieniu do użycia
języka w różnych kontekstach, także nieakademickich
- pozyskać z różnych źródeł (książki, publikacje, internetowe bazy danych) i
krytycznie ocenić informacje dotyczące historii, geografii i kultury
- zidentyfikować elementy kultury i nawiązania literackie w różnych
dziedzinach życia i określić ich znaczenie
- przygotować i przedstawić prezentację wybranych zagadnień kultury i
historii
Student posiada umiejętność:
- skutecznego wykorzystania wiedzy kulturowo-historycznej do
refleksji nad jakością pracy instytucji kultury i mediów

K_U01,

K_U05

K_U06

K_U01,

K_U05

K_U06

7

w zakresie kompetencji społecznych

8

Na ocenę 3,0

Student:
- rozumie konieczność śledzenia bieżących wydarzeń politycznych i
społecznych w kontekście własnej pracy zawodowej
- rozumie wpływ kultury na kształt języka i dyskursu oraz jest świadomy roli
elementów kultury w procesie nauki i pracy z językiem angielskim
- rozumie potrzebę znajomości historii krajów anglosaskich

K_K01

K_K05

Na ocenę 5,0

Student:
- rozumie konieczność śledzenia bieżących wydarzeń politycznych i
społecznych w kontekście własnej pracy zawodowej oraz poszerza tę wiedzę
we własnym zakresie
- rozumie wpływ kultury na kształt języka i dyskursu oraz jest świadomy roli
elementów kultury w procesie nauki i pracy z językiem angielskim
- rozumie potrzebę znajomości historii krajów anglosaskich oraz uzupełnia i
poszerza te wiedze we własnym zakresie
Kryteria oceny końcowej (podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta)
aktywność na zajęciach i/lub aktywność w systemie e-learning: 20%
ocena z projektu / prezentacji / zadania pisemnego: 25%
ocena z testów: 55%
Zalecana literatura:
S. Scharma, A History of Britain (vols 1-3)
R. Blocklehurst, The Usborne History of Britain
D. Christopher, British Culture: an Introduction
J. Hollowell (ed.) Britain Since 1945
W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej
D. Coleman, J. Salt, The British Population: Patterns, Trends and Processes
J. Oakland, A Dictionary of British Institutions: a Student’s Guide
E. Cashmore, Dictionary of Race and Ethnic Relations
Informacje dodatkowe:

K_K01

K_K05

Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin:
indywidualne konsultacje – 2 h
przygotowanie ćwiczeń i materiałów e-learningowych - 10 h
ocena pracy na platformie, w tym zadań pisemnych – 15 h
przygotowanie prezentacji multimedialnych oraz innych materiałów – 20 h
przygotowanie i ocena testów śródsemestralnych – 8 h
przygotowanie i ocena egzaminu – 5 h
W sumie: 60 h
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KARTA PRZEDMIOTU

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg
planu studiów):

Historia, kultura i instytucje USA

Nazwa przedmiotu (j. ang.):

United States History and Culture

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:
Koordynator przedmiotu:

praktyczny (P)
studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
kulturoznawstwo
Jack Lala

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do modułu:

kształcenia kierunkowego

Status przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy:

angielski

Rok studiów, semestr:

II-III, 4-5

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

stacjonarne - ćw. audytoryjne 60 h
niestacjonarne - ćw. audytoryjne 40 h

Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)

St. Mary’s University College, Belfast, Northern Ireland; Philology
University of Miskolc, Miskolc, Hungary; Philology
University of Primorska, Koper Slovenia; English Studies
Universidad de Jaen, Jaen, Spain;Philology
Universidad de Cadiz, Cadiz, Spain; Philology
Universidad do Minho, Braga, Portugal; English Studies
Pavol Jan Sefarik Universytet, Kosice, Slovakia;Philology/British
and American Studies

Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

-

1

Bilans punktów ECTS
4
(A + B)

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału z podziałem na typy zajęć oraz
całkowita liczba punktów ECTS osiąganych
na tych zajęciach

Ćwiczenia audytoryjne
Konsultacje
Wykład telekonferencyjny:

50
5
10

30
5
10

W sumie:
ECTS

65
2

45
1,5

B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną
liczbą ECTS

przygotowanie ogólne
praca w bibliotece
praca w sieci
praca nad projektem końcowym

20
10
20
10

30
10
25
10

60
2
120

75
2,5
120

4

4

stacjonarne

w sumie:
ECTS

C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów

Niestacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

ćwiczenia plus praca w bilbliotece , praca
w sieci i nad projektem końcowym (wraz z
konsultacjami)
ECTS

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego poruszania się w tematyce związanej z historią i kulturą Stanów Zjednoczonych . Kurs umożliwia studentom zrozumienie roli, jaką Stany Zjednoczone odgrywają w kulturze i polityce międzynarodowej. W planie kursu jest również badanie wpływu historycznych i współczesno-politycznych wydarzeń, a także informacji na temat społeczeństwa na obecny stan
Stanów Zjednoczonych.
Metody dydaktyczne: podające (wykład, wykład telekonferencyjny), eksponujące (film), praktyczne
(ćwiczenia, projekt))

2

Treści kształcenia :

1. America’s Cultural Identity
2. American Exceptionalism and The American Dream
3. A Nation Divided
4. The Constitution and Federal System
5. Slavery and the Civil War
6. Manifest Destiny and the Frontier Thesis
7. The Civil War and Jim Crow America
8. Populism and Progressivism
9. America at War: 1917 to 1945
10. The Cold War and Vietnam
11. American Liberalism
12. The Rights Revolution
13. Neo-Conservatism
14. America in the 21st Century
15. The Women’s Movement and Feminism
16. Bury My Heart at Wounded Knee: The American Indian
17. The American Southwest

3

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty
Efekt
przedmiotu)

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

K_W01

1. Ma uporządkowaną podstawową wiedzę
K_W01
• z zakresu historii StanówZjednoczonychich oraz pozostałych krajów
anglojęzycznych.
• uwarunkowaniach historycznych mających wpływ na pozycję Stanów
Zjednoczonych we współczesnym świecie
K_W05
2. Posiada wiedzę podstawową o
• powiązaniach historii i USA
• instytucjach kultury i współczesnym życiu kulturalnym USA
3. Ma podstawową wiedzę o kulturowych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji politycznych, administracyjnych, K_W06
społecznych, gospodarczych USA

K_W05

K_W06

K_U01

K_U05
K_U06

K_K05

Efekt
kierunkowy

Umiejętności
1. potrafi
K_U01
• syntetyzować informacje, tworzyć spójną argumentację z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (biblioteki, Internet, korpusy, interakcja społeczna itp.), biorąc pod uwagę różne punkty widzenia i wykazując niezależność/ krytyczność myślenia i oceny, w szczególności w
odniesieniu do użycia języka w różnych kontekstach, także nieakademickich
• pozyskać z różnych źródeł (książki, publikacje, internetowe bazy danych) i krytycznie ocenić informacje dotyczące historii, geografii, kultury i literatury
2. potrafi zidentyfikować elementy kultury i nawiązania literackie w różnych
dziedzinach życia i określić ich znaczenie
3. posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy kulturowo-historycznoliterackiej do refleksji nad jakością pracy instytucji kultury i mediów
Kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę znajomości historii i kultury krajów anglosaskich

K_U05
K_U06

K_K05

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.

Efekt
przedmiotu

Sposób weryfikacji

Ocena formująca
– przykładowe
sposoby jej wystawienia poniżej

1

K_W01
K_W05
K_W06

np. test pisemny

np. ocena z quizu

Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
np. ocena z testu
końcowego
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2

3

K_U01
K_U05
K_U06
K_K05

np. projekt

np. wstępna ocena
projektu

np.
końcowa
ocena projektu

np. ocena eksperta zewnętrznego

-

np. ocena końcowa oparta na
opinii eksperta
zewnętrznego

Kryteria oceny :
w zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

1. Ma uporządkowaną podstawową wiedzę
• z zakresu historii USA
• uwarunkowaniach historycznych mających wpływ na pozycję
USA we współczesnym świecie
2. Posiada wiedzę podstawową o
• powiązaniach historii i kultury USA
• instytucjach kultury i współczesnym życiu kulturalnym USA
3. Ma podstawową wiedzę o kulturowych, prawnych i ekonomicznych
uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji politycznych, administracyjnych, społecznych, gospodarczych i in.USA
1. Ma uporządkowaną rozszerzoną wiedzę
• z zakresu historii USA
• uwarunkowaniach historycznych mających wpływ na pozycję
USA we współczesnym świecie
2. Posiada bogatą podstawową o
• powiązaniach historii i kultury USA
• instytucjach kultury i współczesnym życiu kulturalnym USA
3. Ma bogatą wiedzę o kulturowych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji politycznych, administracyjnych, społecznych, gospodarczych i in. USA

Efekt
kształcenia
K_W01

K_W05

K_W06
K_W01

K_W05

K_W06

w zakresie umiejętności
Na ocenę 3,0

1. potrafi
K_U01
• syntetyzować informacje, tworzyć spójną argumentację z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (biblioteki, Internet,
korpusy, interakcja społeczna itp.), biorąc pod uwagę różne
punkty widzenia i wykazując niezależność/ krytyczność myślenia i oceny, w szczególności w odniesieniu do użycia języka w różnych kontekstach, także nieakademickich
• pozyskać z różnych źródeł (książki, publikacje, internetowe
bazy danych) i krytycznie ocenić informacje dotyczące historii, geografii, kultury i literatury
2. potrafi zidentyfikować elementy kultury i nawiązania literackie w K_U05
różnych dziedzinach życia i określić ich znaczenie
3. posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy kulturowo- K_U06
historyczno-literackiej do refleksji nad jakością pracy instytucji kultury i mediów

Na ocenę 5,0

1. potrafi sprawnie i skutecznie
K_U01
• syntetyzować informacje, tworzyć spójną argumentację z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (biblioteki, Internet,
korpusy, interakcja społeczna itp.), biorąc pod uwagę różne
punkty widzenia i wykazując niezależność/ krytyczność my5

ślenia i oceny, w szczególności w odniesieniu do użycia języka w różnych kontekstach, także nieakademickich
pozyskać z różnych źródeł (książki, publikacje, internetowe
bazy danych) i krytycznie ocenić informacje dotyczące historii, geografii, kultury i literatury

•

2. potrafi zidentyfikować elementy kultury i nawiązania literackie w
K_U05
różnych dziedzinach życia i określić ich znaczenie
3. Posiada umiejętność skutecznego wykorzystywania wiedzy kultu- K_U06
rowo-historyczno-literackiej do refleksji nad jakością pracy instytucji kultury i mediów
w zakresie kompetencji społecznych
Na ocenę 3,0

Rozumie potrzebę znajomości historii i kultury USA

K_K05

Na ocenę 5,0

Rozumie potrzebę znajomości historii i kultury USA i poszerza tę
wiedzę również we własnym zakresie

K_K05

Kryteria oceny końcowej
aktywny udział w zajęciach i prezentacja 10%
wykonanie ćwiczeń grupowych 20%,
ocena z projektu 20%,
egzamin 50 %
Zalecana literatura :

Tindall & Shi America: A Narrative History, vol. 1&2
Zinn, Howard A Peoples’ History of the United States
Selected Readings in American History and Culture

KARTA PRZEDMIOTÓW
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg
planu studiów):

Literatura angielska (ze wstępem do
literaturoznawstwa)
English Literature with Introduction to Literature

Nazwa przedmiotu (j. ang.):
Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

praktyczny (P)
studia stacjonarne

Koordynator przedmiotu:

nauki humanistyczne (wg wykazu)
nauki humanistyczne (wg wykazu)
literaturoznawstwo (wg wykazu)
1

Ogólna charakterystyka przedmiotu
kształcenia kierunkowego
Przynależność do modułu:
Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Język wykładowy:

Angielski

Rok studiów, semestr:

II,III 3-5

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

stacjonarne - wykład 30 h, ćw. praktyczne 90 h
niestacjonarne - wykład 20 h, ćw. praktyczne 54 h
-

Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)
Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

-

2

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba punktów ECTS
osiąganych na tych zajęciach

B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną
liczbą ECTS

Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Konsultacje dotyczące projektu końcowego

30
70
20
20

20
34
15
15

W sumie:
ECTS
przygotowanie ogólne
praca w bibliotece
praca na platformie e-learningowej
praca nad projektem końcowym

140
5
5
20
25
10

84
3
30
5
50
30

w sumie:

60
2

115
4

Praca na platformie i nad projektem końcowym (wraz z konsultacjami) – 30 godz.

30

30

ECTS

1

1

ECTS
C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS

Niestacjonarne

7
(A + B)

stacjonarne

Bilans punktów ECTS
Całkowita liczba punktów ECTS

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego poruszania się w tematyce//kompetencji w zakresie nauki o literaturze i historii literatury angielskiej od średniowiecza do XVII 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
Metody dydaktyczne: podające (wykład), problemowe (konwersatorium), eksponujace (pokaz, film),
praktyczne (ćwiczenia, metoda projektów)
Treści kształcenia:
Wykłady:
1.

Definicja pojęcia literatura. Gatunki literackie.

2.

Periodyzacja historii literatury angielskiej; wprowadzenie do kultury i literatury staroangielskiej

3.

Literatura jako element kultury. Tekst literacki i pojęcie interpretacji.

4.

Formowanie się kultury anglosaskiej

5.

Epika, podstawowe pojęcia i konwencje.

6.

Tradycja poezji bohaterskiej w literaturze anglosaskiej

7.

Liryka, podstawowe pojęcia i konwencje.

8.

Tradycja poezji elegijnej w literaturze anglosaskiej
3

9.

Poetyka, podstawowe figury poetyckie.

10. Staroangielska poezja religijna
11. Książka w średniowieczu.
12. Proza staroangielska i kultura monastyczna
13. Wprowadzenie do kultury i literatury wieków średnich
14. Tradycja romansu średniowiecznego
15. William Langland i moralna alegoria średniowieczna
ROK II Ćwiczenia (audytoryjne/laboratoryjne/ projektowe, warsztaty itp):

O LD ENG LISH LITERAT URE
1. THE HEROIC TRADITION
Beowulf, Cantos I, II, III, XI, XII, XIII, XXII, XXIII, XXIV
‘The Battle of Maldon’
2. THE ELEGIAC TRADITION
‘Deor’s Lament’ , ‘The Wanderer’
3. THE EARLY RELIGIOUS TRADITION

‘The Dream of the Rood’ , ‘The Story of Caedmon’ from Bede’s Ecclesiastical History of the
English Nation M I D D L E E N G L I S H L I T E R A T U R E
1. MEDIEVAL LYRICS AND BALLADS
‘Cuckoo Song’, ‘Alison’, ‘The Pearl’ , ‘Sir Patrick Spence’, ‘Barbara Allen’
2. THE ALLITERATIVE TRADITION. ALLEGORY AND

ROMANCE William Langland, Piers Plowman, Sir Gawain and the Green
Knight,
Thomas Malory, Le Morte Darthur,
Geoffrey Cahucer
The Canterbury Tales: opening of ‘The General Prologue’ in the original; ‘The Prologue’, ‘The
Knight’s Tale’, ‘The Miller’s Tale’, ‘The Nun’s Priest’s Tale’, ‘The Pardoner’s Tale’, ‘The Wife of
Bath’s
Prologue and Tale’ in Nevill Coghill's translation Penguin Books 1977.
3. MEDIEVAL DRAMA
‘The Second Shepherd’s Play’ from the Wakefield mystery cycle, Everyman

RENAISSANCE LIT ERATURE
1. TUDOR SONNETS AND
LYRICS
SIR THOMAS WYATT
‘My galley charged with
forgetfulness...’, ‘They flee from
me’, ‘I find no peace’
HENRY HOWARD, EARL OF
SURREY
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‘Vow to Love Faithfully’ (H), ‘Give
place, ye lovers, here before...’
2 . ELIZABETHAN LYRICS
AND SONNETS
SIR PHILIP SIDNEY
An Apology for Poetry, From Astrophel
and Stella, Sonnets 1, 31, From Arcadia,
‘My True Love’
EDMUND SPENSER
From ‘Amoretti’, Sonnets 1, 34, 75
WILLIAM SHAKESPEARE Sonnets 2,
18, 55, 116, 130, 138
ELIZABETHAN DRAMA AND
THEATRE Macbeth
METAPHYSICAL POETRY
JOHN DONNE
Song (‘Go and catch a falling star’), 'The Good Morrow
', 'Valediction: Forbidding Mourning'
‘The Flee’, Holy Sonnets: 10 (‘Death be not proud…’,
14 (‘Batter my heart…’),
GEORGE HERBERT:
'The Collar', 'The Pearl'
ANDREW MARVELL:
'The Garden' , 'To His Coy Mistress', 'The Definition of
Love'
RESTORATION AND THE AGE OF REASON
1. JOHN MILTON:
Paradise Lost; sonnet ‘On His Blindness’
ROK III Ćwiczenia (audytoryjne/laboratoryjne/ projektowe, warsztaty itp):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Literatura angielskiego oświecenia
Satyra i jej funkcje
John Dryden, Alexander Pope, Jonathan Swift
Literatura angielskiego romantyzmu
Cechy liryki romantycznej
William Blake, William Wordswoth, S.T. Coleridge, John Keats, P.B. Shelley
Rozwój powieści, typy powieści
Samuel Richardson, Daniel Defoe, Henry Fielding, Jane Austen, Charlotte Bronte
Powieść wiktoriańska
Charles Dickens, Thomas Hardy
Poezja wiktoriańska
Robert Browning, Alfred Tennyson
English Modernism
T.S. Eliot, W.B. Yeats
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Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmiotu

FA_K_W01

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Efekt
kierunkowy

Wiedza:
Student:
1. ma uporządkowaną podstawową wiedzę językową umożliwiającą Roz
mienie złożonych wypowiedzi ustnych i tekstów pisanych w standardowej
odmianie języka angielskiego; wiedzę na temat istoty teorii języka oraz relacji pomiędzy teorią a danymi językowymi; wiedzę z zakresu historii lite-

K_W01
K_W02
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FA_K_W02

FA_K_U03

ratury angielskiej i amerykańskiej, historii i kultury Wysp Brytyjskich,
Stanów Zjednoczonych i wybranych innych krajów anglojęzycznych oraz
wiedzę o uwarunkowaniach historycznych i społecznych mających wpływ
na pozycję Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych we współczesnym
świecie
2. 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 angielskiej i amerykańskiej,
podstawowe teorie interpretacji dzieła literackiego, wybrane ważne postaci
historyczne i ich wpływ na bieg historii oraz ma świadomość współczesnych
wydarzeń i procesów polityczno-historycznych i kulturowych w krajach
anglosaskich.
3. ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowoterminologicznego stosowanego w literaturoznawstwie
4. ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie literatury angielskiego obszaru językowego
5. ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literatury angielskiej
okresu średniowiecza i renesansu. Zna tendencje i prądy literackie tej epoki,
podstawowe formy literackie; zna głównych autorów oraz ich twórczość
6. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach literaturoznawstwa angielskiego obszaru językowego
7. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstu
Umiejętności
K_U03
1. potrafi samodzielnie lub pod kierunkiem przeczytać i zinterpretować dostępne informacje, aby napisać w języku angielskim i polskim krótki projekt badawczy a następnie przedstawić syntetycznie jego wyniki w formie
sprawozdania z badań, używając odpowiedniego stylu i rejestru oraz sposobu odniesienia się do źródeł (stosując w praktyce zasady prawa autorskiego)
2. potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstu oraz przeprowadzić jego analizę i
interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia jego
znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego
3. posiada umiejętność przygotowania w języku angielskim typowych prac
pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia
i kultury

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp. Efekt
Sposób weryfikacji
przedmiotu

1

FA_K_W01

2

FA_K_W02

projekt indywidualny, zadanie e-learningowe,
egzamin
Zadanie e-learningowe, egzamin

Ocena formująca
– przykładowe
sposoby jej wystawienia poniżej
ocena z prezentacji
ustnej
np. wstępna ocena
umiejętności

Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
ocena projektu
końcowego
ocena umiejętności
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Kryteria oceny
w zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0

Posiada podstawową wiedzę na temat literatury angielskiej omawianego okresu; ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w literaturoznawstwie;
ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie literatury angielskiego
obszaru językowego; ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literatury angielskiej okresu średniowiecza i renesansu. Zna
tendencje i prądy literackie tej epoki, podstawowe formy literackie;
zna głównych autorów oraz ich twórczość; ma podstawową wiedzę o
głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach literaturoznawstwa angielskiego obszaru językowego; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstu

Na ocenę 5,0

Posiada rozszerzona wiedzę na temat literatury angielskiej omawianego okresu; ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego w literaturoznawstwie; ma
uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie literatury angielskiego obszaru językowego; ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie
literatury angielskiej okresu średniowiecza i renesansu. Zna tendencje i
prądy literackie tej epoki, podstawowe formy literackie; zna głównych
autorów oraz ich twórczość; ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach literaturoznawstwa
angielskiego obszaru językowego; zna i rozumie podstawowe metody
analizy i interpretacji tekstu

Efekt
kształcenia
FA_K_W01

w zakresie umiejętności
Na ocenę 3,0

Potrafi poprawnie zinterpretować fragment literatury; potrafi samodzielnie lub pod kierunkiem przeczytać i zinterpretować dostępne informacje, aby napisać w języku angielskim i polskim krótki projekt
badawczy a następnie przedstawić syntetycznie jego wyniki w formie
sprawozdania z badań, używając odpowiedniego stylu i rejestru oraz
sposobu odniesienia się do źródeł (stosując w praktyce zasady prawa
autorskiego; potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstu oraz przeprowadzić jego analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia jego znaczeń, miejsca w procesie historycznokulturowym i oddziaływania społecznego; posiada umiejętność przygotowania w języku angielskim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury

Na ocenę 5,0

Potrafi poprawnie zinterpretować fragment literatury i umiejscowić tę
interpretację w kontekście rozwoju kultury i literatury angielskiej;
potrafi samodzielnie lub pod kierunkiem przeczytać i zinterpretować
dostępne informacje, aby napisać w języku angielskim i polskim krótki
projekt badawczy a następnie przedstawić syntetycznie jego wyniki w
formie sprawozdania z badań, używając odpowiedniego stylu i rejestru
oraz sposobu odniesienia się do źródeł (stosując w praktyce zasady
prawa autorskiego; potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstu oraz przeprowadzić jego analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych
metod, w celu określenia jego znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego; posiada umiejętność

K_U03
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przygotowania w języku angielskim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury
w zakresie kompetencji społecznych
Na ocenę 3,0
Na ocenę 5,0
Kryteria oceny końcowej
Aktywność za zajęciach oraz obecność na konsultacjach 10%
Prezentacja ustna 10%
Praca na platformie e-learnigowej – 30 %
Egzamin 50%
Zalecana literatura (w podziale na literaturę podstawową i uzupełniającą):
Michael Alexander, A History of English Literature
Anthony Burgess, English Literature
David Daiches, A Critical History of English Literature, vol. I
Emile Legouis, Emile Cazamian, English Literature
Przemysław Mroczkowski, Historia literatury angielskiej
Andrew Sanders, The Short Oxford History of English Literature
Derek Brewer, The World of Chaucer
J.A. Burrow, Medieval Writers and Their Work. Middle English Literature and its Backgrounds1100-1500.
The Cambridge Companion to Old English Literature, ed. Malcolm Godden and Michael Lapidge
S. S. Hussey, Chaucer: An Introduction. 2nd ed.
Derek, Pearsall, Old English and Middle English Poetry. The Routledge History of English Poetry
The Cambridge Companion to Shakespeare Study, ed. Stanley Wells
M. H. Abrams, A Glossary of Literary Terms.
The Oxford Companion to English Literature, ed. Margaret Drabble.

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
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Nazwa przedmiotu i kod (wg

LITERATURA
AMERYKAŃSKA

planu studiów):

Nazwa przedmiotu (j. ang.):

AMERICAN LITERATURE

Kierunek studiów:

filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:

praktyczny (P)
studia stacjonarne / niestacjonarne

Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

nauki humanistyczne (wg wykazu)
nauki humanistyczne (wg wykazu)
literatura (wg wykazu)

Koordynator przedmiotu:

Ewa Newerle-Wolska

Ogólna charakterystyka przedmiotu
kształcenia kierunkowego
Przynależność do modułu:
obowiązkowy
Status przedmiotu:
Język wykładowy:

angielski

Rok studiów, semestr:

III, 5,6

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

stacjonarne – ćwiczenia praktyczne, wykład, 75 h
niestacjonarne – ćwiczenia praktyczne, wykład, 46 h

Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)

A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela z
podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba
punktów ECTS osiąganych na tych zajęciach

3
(A + B)

niestacjonar
ne

Bilans punktów ECTS
Całkowita liczba punktów ECTS

stacjonarne

Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

Historia literatury amerykańskiej (wykład)
Konwersatorium: interpretacja utworów
literackich, dyskusja n/t adaptacji
filmowych dzieł lit.

15
60

10
36

w sumie

75

46
11

ETCS

2

1,5

12

B. Poszczególne typy zadań do
samokształcenia studenta (niewymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z
planowaną średnią liczbą godzin na każde i
sumaryczną liczbą ECTS

C. Liczba godzin
praktycznych/laboratoryjnych w ramach
przedmiotu oraz związana z tym liczba
punktów ECTS

praca w bibliotece
praca w sieci
czytanie utworów literackich
praca na platformie e-learningowej
zapoznanie z filmową adaptacją wybranych
dzieł lit.
przygotowanie ogólne (włącznie z egz.)

30

45

w sumie
ETCS

30
1

45
1,5

Ćwiczenia audytoryjne, praca na platformie
oraz konsultacje dotyczące
indywidualnych zadań na platformie elearningowej

120

120

3

3

ECTS

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
zapoznanie studentów z historią literatury amerykańskiej z uwzględnieniem podłoża historyczno-kulturowego
oraz wskazanie na powiązania literatury z historią, kulturą i procesami społecznymi zachodzącymi w zarówno
w Stanach Zjednoczonych jak i na całym świecie. Studenci utrwalą podstawowe środki ekspresji literackiej i
nauczą się rozpoznawać je w dziele literackim oraz będą rozumieć ich funkcję. Studenci rozwiną zarówno
umiejętność interpretacji utworów literackich jak i samodzielność w krytycznej ocenie dzieła literackiego.
Ponadto nauczą się szukania dodatkowych informacji dotyczących dzieła literackiego w takich źródłach jak
biblioteka, media i Internet, jak również krytycznego korzystania z tychże źródeł. Uczestnicy kursu potrafią
prowadzić dyskusję na temat dzieła literackiego oraz sprawnie argumentować posługując się odpowiednimi
cytatami z tekstu. Studenci powinni też rozwinąć zainteresowanie literaturą co będzie skutkowało chęcią
samodzielnego sięgnięcia po lekturę
Metody dydaktyczne: podająca (wykład), problemowe (konwersatorium), aktywizujące (analiza i
interpretacja prozy, poezji, filmu), eksponujące (film)
Treści kształcenia:
HISTORIA LITERATURY: 1. Purytanizm (wpływ purytanizmu na kształtowanie postaw społecznych,
politycznych i moralnych; analiza wybranych utworów literackich); 2. Filozoficzne i naukowe podłoże
Oświecenia (piśmiennictwo polityczne; kształtowanie się mitu amerykańskiego); 3. Romantyzm (kulturalne i
ekonomiczne zmiany w Ameryce w pierwszej połowie XIX w.; cechy romantyzmu amerykańskiego;
Transcendentalizm; nurt symboliczny w powieści); 4. Gilded Age [wiek ’pozłacany’], druga polowa XIX w. (
sytuacja społeczno-ekonomiczna; realizm i naturalizm w powieści; poezja); 5. Początek XX w. - Modernizm
(podłoże społeczno-ekonomiczne; charakterystyka Modernizmu, nowe kierunki w poezji i prozie; „Stracone
pokolenie”, literatura „Wielkiego kryzysu”; I Wojna światowa); 6. II Wojna światowa w poezji i prozie; 7.
Druga polowa XX w. (wydarzenia polityczne, kulturalne i społeczne oraz ich wpływ na zmiany w mentalności
amerykańskiej; nowe formy, tematy i treści w literaturze powojennej); 7. Główne nurty w poezji i prozie końca
XX w. z uwzględnieniem literatury mniejszości etnicznych i rasowych oraz literatury kobiecej; 8. Rozwój
dramatu w XX w.
KONWERSATORIUM: wybrane utwory literackie (proza, poezja) oraz adaptacje filmowe dzieł literackich w
różnych okresach literackich, tematy: Miłość; Kobieta : mężczyzna; Małżeństwo i rodzina; Głosy kobiet;
Afroamerykanie i inne mniejszości; Upływ czasu: młodość, starość; Życiowa filozofia; Piękno, sztuka,
przyroda, poezja; Życie i śmierć; Bóg i religia; Amerykański patriotyzm; Wojna i pokój
Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
13

Efekt
przedmiotu

FA_W01

FA_W02
FA_W03

FA_U02

FA_U10
FA_U12

FA_K05

FA_K06

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Efekt
Kierunko
wy

Wiedza:
Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę:
- z zakresu historii literatury amerykańskiej oraz procesów
historyczno/społeczno/ kulturowych na tle których się rozwijała.
Student zna:
- wybrane dzieła należące do kanonu literatury amerykańskiej.
- podstawową terminologię literacką oraz charakterystykę gatunków, form i
nurtów literackich
Umiejętności
Student potrafi:
- w sposób twórczy eksperymentować z formami i konwencjami języka i tekstu
w kontekście różnych mediów i produktów kultury z uwzględnieniem
specyfiki odbiorcy tekstów
- analizować formę i treść dzieła literackiego uwzględniając przy tym różne
ujęcia estetyczne i teoretyczne, a także kontekst historyczno-społecznokulturowy
Student posiada umiejętność:
- krytycznego spojrzenia na i odniesienia się do różnych analiz i interpretacji
jednego dzieła literackiego
Kompetencje społeczne
Student:
- jest świadomy zróżnicowania form literackich i ich funkcji w kulturze a także
znaczenia dzieła w historii i kulturze danego kraju / społeczności
- ma świadomość znaczenia dziedzictwa literackiego i odpowiedzialności
jednostki za podtrzymanie tradycji literackich
- uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez odbiór dzieł literackich oraz
inspirowanych nimi innych form sztuki

K_W01

K_W02
K_W03

K_U02

K_U10

K_U12

K_K05

K_K06

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.

Efekt
przedmiotu

Sposób weryfikacji

Ocena formująca –
przykładowe sposoby jej
wystawienia poniżej

1

K_W01
K_W02
K_W03

np. wypowiedź pisemna

2

K_U02
K_U10
K_U12

np. udział w dyskusji i
krytycznej analizie
utworów literackich lub/i
praca pisemna
np. praca w grupie

3

K_K05
K_K06

np. praca w grupie;
ocena eksperta
zewnętrznego

---

np. wstępna ocena
umiejętności dyskutowania o
utworze lit. i filmowym z
zastosowaniem analizy i
interpretacji dzieła lit. i film.

Ocena końcowa
przykładowe sposoby
jej wystawienia
poniżej
np. ocena (punktowa)
udziału w dyskusjach i
krytycznej analizie
utworów literackich
np. końcowa ocena
udziału w dyskusjach

np. ocena końcowa
oparta na ocenie
eksperta

Kryteria oceny
14

w zakresie wiedzy

Efekt

15

kształcenia
Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę:
- z zakresu historii literatury amerykańskiej oraz procesów
historyczno/społeczno/ kulturowych na tle których się rozwijała.
Student zna:
- wybrane dzieła należące do kanonu literatury amerykańskiej.
- podstawową terminologię literacką oraz charakterystykę gatunków, form
i nurtów literackich
Student ma uporządkowaną rozszerzoną wiedzę:
- z zakresu historii literatury amerykańskiej oraz procesów
historyczno/społeczno/ kulturowych na tle których się rozwijała.
Student zna:
- wybrane dzieła należące do kanonu literatury amerykańskiej oraz inne
wybitne utwory
- biegle terminologię literacką oraz charakterystykę gatunków, form i
nurtów literackich
w zakresie umiejętności
Student potrafi:
- eksperymentować z formami i konwencjami języka i tekstu w kontekście
różnych mediów i produktów kultury z uwzględnieniem specyfiki
odbiorcy tekstów
- analizować formę i treść dzieła literackiego uwzględniając przy tym
różne ujęcia estetyczne i teoretyczne, a także kontekst historycznospołeczno- kulturowy
Student posiada umiejętność:
- krytycznego spojrzenia na i odniesienia się do różnych analiz i
interpretacji jednego dzieła literackiego
Student potrafi:
- w sposób twórczy eksperymentować z formami i konwencjami języka i
tekstu w kontekście różnych mediów i produktów kultury z
uwzględnieniem specyfiki odbiorcy tekstów
- biegle analizować formę i treść dzieła literackiego uwzględniając przy
tym różne ujęcia estetyczne i teoretyczne, a także kontekst historycznospołeczno- kulturowy
Student posiada biegłą umiejętność:
- krytycznego spojrzenia na i odniesienia się do różnych analiz i
interpretacji jednego dzieła literackiego

K_W01

K_W02
K_W03

K_W01

K_W02
K_W03

K_U02

K_U10

K_U12

K_U02

K_U10

K_U12

w zakresie kompetencji społecznych
Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Student:
- jest świadomy zróżnicowania form literackich i ich funkcji w kulturze a
także znaczenia dzieła w historii i kulturze danego kraju / społeczności
- ma świadomość znaczenia dziedzictwa literackiego i odpowiedzialności
jednostki za podtrzymanie tradycji literackich
- uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez odbiór dzieł literackich oraz
inspirowanych nimi innych form sztuki
Student:
- jest głęboko świadomy zróżnicowania form literackich i ich funkcji w
kulturze a także znaczenia dzieła w historii i kulturze danego kraju /
społeczności
- ma głęboką świadomość znaczenia dziedzictwa literackiego i
odpowiedzialności jednostki za podtrzymanie tradycji literackich
- aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez
odbiór dzieł literackich oraz inspirowanych nimi innych form sztuki

K_K05

K_K06

K_K05

K_K06
16

Kryteria oceny końcowej (podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta)
-aktywność na zajęciach (udział w dyskusji (analiza i interpretacja utworów literackich)/test zaliczeniowy: 60%
-aktywność na platformie e-learningowej (w tym ocena z zadań pisemnych): 40%
Zalecana literatura
podstawowa:
N. Baym (ed.), The Norton Anthology of American Literature, t. I, II
I. Gates, N.Y. McKay (eds), The Norton Anthology of African American Literature
S. Barnet (ed.), An Introduction to Literature
S. Bradley, R. C. Beaty, E. Hudson Long (eds), The American Tradition in Literature
A. Salska (ed.), Historia literatury amerykańskiej, t., I, II
uzupełniająca
Serafin, S., Bendrixen, A., ed., Encyclopedia of American Literature
Z. Lewicki (ed.), A Handbook of American Literature for Students of English
Z. Mazur (ed.), The College Anthology of American Literature
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KARTA
PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod (wg

WSTĘP DO
JĘZYKOZNAWSTWA

planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

INTRODUCTION TO LINGUISTICS

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

praktyczny (P)
studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne (wg wykazu)
nauki humanistyczne (wg wykazu)
językoznawstwo (wg wykazu)

Koordynator przedmiotu:
Alicja Witalisz

Ogólna charakterystyka przedmiotu
kształcenia kierunkowego
Przynależność do modułu:
Status przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy:

Angielski

Rok studiów, semestr:

I, 2

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

stacjonarne - ćw. audytoryjne 30 h,
niestacjonarne - ćw. audytoryjne 18 h
Huelva University; Jaen University; Bologna University; Bamberg University; University of Minho

Praktyczna znajomość języka angielskiego

Bilans punktów ECTS
Całkowita liczba punktów ECTS

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na
typy zajęć oraz całkowita liczba punktów
ECTS osiąganych na tych zajęciach

3
(A + B)

Niestacjonarne

Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

stacjonarne

Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)

Ćwiczenia audytoryjne
Konsultacje
Egzamin

20
5
2

18
5
2

W sumie:
ECTS

27
1

25
1
18

B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną
liczbą ECTS

praca w bibliotece
praca w sieci
praca na platformie e-learningowej
przygotowanie do egzaminu

20
7
10
15

20
7
10
15

w sumie:

52

52

2
30

2
30

1

1

ECTS
C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS

20 godz. ćwiczeń
10 godz. praca na platformie
ECTS

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu: Celem kursu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień dotyczących języków
naturalnych, rozwoju języka, rozwoju pisma, historii języka angielskiego, najważniejszych szkół lingwistycznych oraz gałęzi językoznawstwa. Kurs przygotowuje studentów do bardziej specjalistycznych zajęć językoznawczych, takich jak morfologia, składnia, semantyka czy gramatyka historyczna.
Metody dydaktyczne: problemowe (konwersatorium), aktywizujące (metoda analizy przypadków), eksponujące (film), podające (wykład interaktywny)
Treści kształcenia
Ćwiczenia
1. Definition of language. Language Structure and Use. Language functions. Arbitrariness.
2. Properties of human and animal languages.
3. Writing systems.
4. Language history and change. Proto-Indo European language family. Historical comparative linguistics.
Cognates. Comparative reconstruction.
5. The shaping of English – historical background. Types of language changes.
6. Lexical borrowings in BrE and AmE from other languages.
7. Varieties of English. English as a world language. Accents, dialects, pidgins, creoles.
8. Introduction to Semantics
9. Introduction to Pragmatics
10. Introduction to English morphology
11. Introduction to English syntax
12. Contemporary linguistic theories: Structuralism, Generative-transformational grammar, Cognitive linguistics
Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Efekt
Kierunkowy

2

FA23_K_W01

FA23_K_W03

Wiedza:
1) Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat istoty teorii języ- K_W01
ka oraz relacji pomiędzy teorią a danymi językowymi na przykładzie podstawowych teorii (strukturalnej, pragmatycznej czy kognitywnej)
2) Student posiada znajomość specjalistycznego słownictwa konieczną do roK_W03
zumienia wybranych tekstów specjalistycznych z zakresu językoznawstwa

3

FA23_K_U02

FA23_K_U03

FA23_K_U06

FA23_K_K01
FA23_K_K05

Umiejętności
1) Student potrafi samodzielnie pozyskać określone dane językowe – fonetyczne, morfoskładniowe, leksykalne, semantyczne lub pragmatyczne –
K_U02
przy użyciu odpowiednich metod
2) Student potrafi pod kierunkiem zaplanować w czasie i przeprowadzić prosty
projekt lub badanie językoznawcze, a następnie przedstawić synte- tycznie K_U03
jego wyniki w formie pisemnej, prezentacji elektronicznej lub wi- deo
3) Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy językoznawczej do
K_U06
refleksji nad jakością tekstów dostępnych w przestarzeni publiczej

Kompetencje społeczne
1) Student potrafi prowadzić autorefleksję i formułować wnioski dotyczące K_K01
doskonalenia własnych umiejętności językowych, rozumie konieczność i potrzebę uczenia się języka ojczystego i angielskiego przez całe życie
K_K05
2) Student jest odpowiedzialny za słowo i za zachowanie tożsamości językowej; rozumie potrzebę znajomości historii krajów anglosaskich

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.

Efekt przedmiotu

Sposób weryfikacji

1

FA23_K_W01
FA23_K_W03

zadania e-learningowe
egzamin

2

FA23_K_U02
FA23_K_U03
FA23_K_U06

Zadania problemowe
zajęciach; ćwiczenia
learningowe

3

FA23_K_K01

--

Ocena końcowa
przykładowe sposoby
jej wystawienia poniżej
ocena aktywności na zaję- egzamin
ciach; ocena postepów w zadaniach e-learningowych
Ocena formująca – przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej

na Ocena postepów w zadaniach e- egzamin
e- learningowych oraz rozwiązań do problemów omawianych na zajęciach
---

FA23_K_K05
Kryteria oceny
w zakresie wiedzy

Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Efekt
kształcenia
Student posiada podstawową wiedzę na temat istoty teorii języka oraz FA23_K_W01
relacji pomiędzy teorią a danymi językowymi na przykładzie podstawowych teorii (strukturalnej, pragmatycznej czy kognitywnej)
Student posiada podstawową znajomość specjalistycznego słownictwa FA23_K_W03
konieczną do rozumienia wybranych tekstów specjalistycznych z zakresu
językoznawstwa
Student posiada rozszerzoną wiedzę na temat istoty teorii języka oraz rela- FA23_K_W01
cji pomiędzy teorią a danymi językowymi na przykładzie podstawowych
teorii (strukturalnej, pragmatycznej czy kognitywnej)
Student posiada rozszerzoną znajomość specjalistycznego słownictwa FA23_K_W03
konieczną do rozumienia wybranych tekstów specjalistycznych z zakresu
językoznawstwa
w zakresie umiejętności
4

Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Student potrafi częściowo samodzielnie pozyskać określone dane językowe – fonetyczne, morfoskładniowe, leksykalne, semantyczne lub pragmatyczne – przy użyciu odpowiednich metod
Student potrafi pod kierunkiem i z pomocą zaplanować w czasie i przeprowadzić prosty projekt lub badanie językoznawcze, a następnie przedstawić syntetycznie jego wyniki w formie pisemnej, prezentacji elektronicznej lub wideo
Student posiada ograniczoną umiejętność wykorzystania wiedzy językoznawczej do refleksji nad jakością tekstów dostępnych w przestarzeni
publiczej
Student potrafi całkiem samodzielnie pozyskać określone dane językowe –
fonetyczne, morfoskładniowe, leksykalne, semantyczne lub pragmatyczne
– przy użyciu odpowiednich metod
Student potrafi pod kierunkiem i bez pomocy zaplanować w czasie i przeprowadzić prosty projekt lub badanie językoznawcze, a następnie przedstawić syntetycznie jego wyniki w formie pisemnej, prezentacji elektronicznej lub wideo
Student posiada umiejętność samodzielnego wykorzystania wiedzy językoznawczej do refleksji nad jakością tekstów dostępnych w przestarzeni
publiczej
w zakresie kompetencji społecznych

FA23_K_U02

FA23_K_U03

FA23_K_U06

FA23_K_U02

FA23_K_U03

FA23_K_U06

Na ocenę 3,0

Student częściowo potrafi prowadzić autorefleksję i formułować wnioski FA23_K_K01
dotyczące doskonalenia własnych umiejętności językowych, rozumie konieczność i potrzebę uczenia się języka ojczystego i angielskiego przez
całe życie

Na ocenę 5,0

Student samodzielnie potrafi prowadzić autorefleksję i formułować wnio- FA23_K_K01
ski dotyczące doskonalenia własnych umiejętności językowych, rozumie
konieczność i potrzebę uczenia się języka ojczystego i angielskiego przez
całe życie
FA23_K_K05
Student jest odpowiedzialny za słowo i za zachowanie tożsamości językowej; rozumie potrzebę znajomości historii krajów anglosaskich

Kryteria oceny końcowej (podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta)
aktywność za zajęciach oraz obecność na konsultacjach 20%,
wykonanie zadań na platformie e-learningowej 30%
ocena z egzaminu 50%
Zalecana literatura
Podstawowa:
C. Hall, An Introduction to Language and Linguistics. London, 2005.
G. Yule, The Study of Language. Cambridge, 1985 (lub późniejsze wydania).
D. Crystal, The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. Cambridge: CUP, 1995.
Uzupełniająca:
G. Finch, Linguistics Terms and Concepts. Palgrave, 2000.
J. Lyons, Language and Linguistics. Cambridge, 1981.
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KARTA
PRZEDMIOTU

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg

Gramatyka opisowa (morfologia, składnia)

planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Descriptive Grammar (morphology, syntax)

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:

praktyczny (P)

Forma studiów:

studia stacjonarne / studia niestacjonarne

Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:
Koordynator przedmiotu:

nauki humanistyczne (wg wykazu)
nauki humanistyczne (wg wykazu)
językoznawstwo (wg wykazu)
Alicja Witalisz

Ogólna charakterystyka przedmiotu
kształcenia kierunkowego
Przynależność do modułu:
obowiązkowy
Status przedmiotu:
Język wykładowy:

Angielski

Rok studiów, semestr:

I/II, 2/3

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

stacjonarne - ćw. praktyczne 50 h,
niestacjonarne - ćw. praktyczne 33 h
Huelva University (morfologia i składnia); Jaen Univeristy (morfologia i
składnia); Bologna University; Bamberg University; University of Minho

Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)
Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

Praktyczna znajomość języka angielskiego / Introduction to Linguistics

Bilans punktów ECTS
1

A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela z
podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba
punktów ECTS osiąganych na tych zajęciach

Ćwiczenia audytoryjne
Konsultacje
Egzamin

36
10
4

33
13
4

W sumie:
ECTS

50
2

50
2

Niestacjo
narne

4
(A + B)

stacjonarn
e

Całkowita liczba punktów ECTS

2

B. Poszczególne typy zadań do
samokształcenia studenta (niewymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z
planowaną średnią liczbą godzin na każde i
sumaryczną liczbą ECTS

praca w bibliotece
praca w sieci
praca na platformie e-learningowej
przygotowanie do egzaminu

30
10
18
20

30
10
18
20

w sumie:

78

78

2
54

2
51

2

2

ECTS
C. Liczba godzin
praktycznych/laboratoryjnych w ramach
przedmiotu oraz związana z tym liczba
punktów ECTS

36/33 godz. ćwiczeń
18 godz. praca na platformie
ECTS

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu: Celem kursu jest przedstawienie studentom podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu trzech
gałęzi językoznawstwa: morfologii, składni i semantyki. Zagadnienia dotyczące morfologii i składni języka
angielskiego będą przedstawione w świetle gramatyki transformacyjno-generatywnej. Kurs obejmuje także
procesy słowotwórcze zachodzące we współczesnej angielszczyźnie. Kurs ma także na celu zapoznać
studentów drugiego roku z podstawymi zagadnieniami z zakresu semantyki. Nie jest to jednak kurs wyłącznie
teoretyczny. Ćwiczenia praktyczne wykorzytane na zajęciach pozwolą studentom na łatwiejsze zrozumienie
omawianych zagadnień teoretycznych. Kurs uczy metody opisu struktury i funkcji wyrazów w zdaniu,
rozpoznawania strukturalnej dwuznaczności, dostarcza stosownej terminologii, a zdobyta wiedza przekłada
się na umiejętności praktyczne, potrzebne podczas zajęć Reading Comprehension czy Translation.
Metody dydaktyczne: problemowe (konwersatorium), aktywizujące (metoda analizy przypadków),
podające (wykład interaktywny)

3

Treści kształcenia
Ćwiczenia
Morfologia:
1. Morph, alomorph, morpheme
2. Complementary distribution
3. Types of morphemes: bases and affixes; types of affixes
4. Free and bound morphemes
5. Paradigms and zero allomorph
6. Superfixes
7. Inflection and derivation, inflectional and derivational affixes
8. Types of morphemic word: simple, complex, compound and complex-compound
9. Concatinative and non-concatinative word-formation processes
Syntax:
10. Sentence structure: constituents
11. Sentence structure: functions; types of dependencies
12. Sentence structure: categories
13.The Verb Phrase: categories of verbs

4

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmiotu

FA23_K_W01

FA23_K_W03

FA23_K_U02

FA23_K_U03

FA23_K_U06

FA23_K_K01

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Efekt
Kierunko
wy

Wiedza:
1) Student ma uporządkowaną wiedzę na temat sposobów pomnażania K_W01
słownictwa w językach naturalnych, zmian językowych, budowy składniowej
zdania w języku angielskim
2) Student posiada znajomość specjalistycznego słownictwa konieczną do
K_W03
rozumienia wybranych tekstów specjalistycznych z zakresu morfologii, składni
i semantyki angielskiej
Umiejętności
1) Student potrafi samodzielnie pozyskać określone dane językowe –
morfoskładniowe, leksykalne i semantyczne – przy użyciu odpowiednich
K_U02
metod
2) Student potrafi pod kierunkiem zaplanować w czasie i przeprowadzić prosty
projekt lub badanie językoznawcze, a następnie przedstawić syntetycznie K_U03
jego wyniki w formie pisemnej lub prezentacji
3) Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy językoznawczej do
refleksji nad jakością tekstów dostępnych w przestarzeni publiczej
K_U06
Kompetencje społeczne
1) Student potrafi prowadzić autorefleksję i formułować wnioski dotyczące K_K01
doskonalenia własnych umiejętności językowych, rozumie konieczność i
potrzebę uczenia się języka ojczystego i angielskiego przez całe życie

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.

Efekt
przedmiotu

Sposób weryfikacji

1

FA23_K_W01
FA23_K_W03

zadania e-learningowe
egzamin

2

FA23_K_U02
FA23_K_U03
FA23_K_U06

Zadania problemowe
zajęciach; ćwiczenia
learningowe

3

FA23_K_K01

--

Ocena końcowa
przykładowe sposoby
jej wystawienia
poniżej
ocena
aktywności
na Egzamin plus ocena
zajęciach; ocena postepów w pracy na zajęciach i
zadaniach e-learningowych
platformie elearningowej
Ocena formująca –
przykładowe sposoby jej
wystawienia poniżej

na Ocena postepów w zadaniach ee- learningowych
oraz
proponowanych rozwiązań do
problemów omawianych na
zajęciach
--

Egzamin plus ocena
pracy na zajęciach i
platformie
elearningowej
--

Kryteria oceny
5

w zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat sposobów
pomnażania słownictwa w językach naturalnych, zmian językowych,
budowy składniowej zdania w języku angielskim.
Student w stopniu podstawowym posiada znajomość specjalistycznego
słownictwa konieczną do rozumienia wybranych tekstów
specjalistycznych z zakresu morfologii, składni i semantyki angielskiej

Efekt
kształcenia
FA23_K_W01

FA23_K_W03

Student ma uporządkowaną rozszerzoną wiedzę na temat sposobów FA23_K_W01
pomnażania słownictwa w językach naturalnych, zmian językowych,
budowy składniowej zdania w języku angielskim.
Student posiada rozległą znajomość specjalistycznego słownictwa
FA23_K_W03
konieczną do rozumienia wybranych tekstów specjalistycznych z zakresu
morfologii, składni i semantyki angielskiej
w zakresie umiejętności

Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Student z pomocą prowadzącego potrafi pozyskać określone dane
językowe – morfoskładniowe, leksykalne i semantyczne – przy użyciu
odpowiednich metod
Student potrafi pod kierunkiem i z pomocą zaplanować w czasie i
przeprowadzić prosty projekt lub badanie językoznawcze, a następnie
przedstawić syntetycznie jego wyniki w formie pisemnej, prezentacji
elektronicznej lub wideo
Student posiada ograniczoną umiejętność wykorzystania wiedzy
językoznawczej do refleksji nad jakością tekstów dostępnych w
przestarzeni publiczej
Student potrafi całkiem samodzielnie pozyskać określone dane językowe –
morfoskładniowe, leksykalne i semantyczne – przy użyciu odpowiednich
metod
Student potrafi pod kierunkiem i bez pomocy zaplanować w czasie i
przeprowadzić prosty projekt lub badanie językoznawcze, a następnie
przedstawić syntetycznie jego wyniki w formie pisemnej lub prezentacji
Student posiada umiejętność samodzielnego wykorzystania wiedzy
językoznawczej do refleksji nad jakością tekstów dostępnych w
przestarzeni publiczej

FA23_K_U02

FA23_K_U03

FA23_K_U06

FA23_K_U02

FA23_K_U03

FA23_K_U06

w zakresie kompetencji społecznych
Na ocenę 3,0

Student w ograniczonym zakresie potrafi prowadzić autorefleksję i FA23_K_K01
formułować wnioski dotyczące doskonalenia własnych umiejętności
językowych, rozumie konieczność i potrzebę uczenia się języka
ojczystego i angielskiego przez całe życie

Na ocenę 5,0

Student samodzielnie potrafi prowadzić autorefleksję i formułować FA23_K_K01
wnioski dotyczące doskonalenia własnych umiejętności językowych,
rozumie konieczność i potrzebę uczenia się języka ojczystego i
angielskiego przez całe życie

Kryteria oceny końcowej (podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta)
aktywność za zajęciach oraz obecność na konsultacjach 20%,
wykonanie zadań na platformie e-learningowej 30%
ocena z egzaminu 50%
6

Zalecana literatura

Podstawowa:
Morfologia:
Booij, G. 2007. Grammar of Words. An Intorduction to Linguistic Morphology. Oxford.
Francis, W.N. 1958. The Structure of American English. New York.
Składnia:
Burton-Roberts, N. 1996. Analysing Sentences. An Introduction to English Syntax. Longman.

Uzupełniająca:
Bauer, L. 1993. English Word-Formation, Edinbourgh.
Stekauer, P. 2000. Rudiments in English Linguistics. Presov.
Szymanek, B. 1993. Introduction to Morphological Analysis. Warszawa.
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KARTA
PRZEDMIOTU

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg

PRAGMATYKA Z ELEMENTAMI
SEMANTYKI

planu studiów):

Pragmatics with Elements of Semantics

Nazwa przedmiotu (j. ang.):
Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia
praktyczny (P)

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne (wg wykazu)
nauki humanistyczne (wg wykazu)
językoznawstwo (wg wykazu)

Koordynator przedmiotu:

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do modułu: kształcenia kierunkowego
Status przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy:

Angielski

Rok studiów,

II, 4

semestr:

stacjonarne - ćw. praktyczne 20 h,
niestacjonarne - ćw. praktyczne 15 h

Forma i wymiar
zajęć
według planu
Interesariusze
i
instytucje
studiów: partnerskie
(nieobowiązkowe)
Wymagania wstępne /
Przedmioty
wprowadzające:

-

Bilans punktów ECTS

1

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na
typy zajęć oraz całkowita liczba punktów
ECTS osiąganych na tych zajęciach

Ćwiczenia projektowe
Konsultacje dotyczące projektu końcowego
:
W sumie:
ECTS

Niestacjonarne

2
(A + B)

stacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

20
5

15
5

25
1

20
1

2

B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną
liczbą ECTS

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

5
5
10
15

5
10
10
15

w sumie:

35

40

1
50

1
50

2

2

ECTS
C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS (ta

Ćwiczenia plus praca na platformie i nad
projektem końcowym (wraz z konsultacjami)
ECTS

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Kurs ten wprowadza studentów w świat pragmatyki językoznawczej – czyli różnych sposobów rozumienia
znaczenia jako użycia w kontekście językowym, kulturowym, sytuacyjnym czy interpersonalnym w
przeciwieństwie do znaczenia „inherentnego”, jakie przedstawiają zwykle słowniki. To ostatnie znaczenie
omawiane jest na postawie znaczenia słownikowego omawianego w semantyce – poprzez analizę znaczeń
synonimicznych, antonimicznych, polisemii, antonimii itd.
W trakcie zajęć omówione zostaną klasyczne obszary pragmatyki, takie jak odniesienia do ludzi i rzeczy (tzw.
deiksa), zasada kooperacji, osiąganie różnych efektów przy pomocy słów (czyli akty mowy) oraz strategie
grzeczności. Kurs obejmuje zarówno interakcje werbalne w rozmowie, jak i korzystanie z różnych rodzajów
kontekstu w tekstach pisanych. Zadaniem uczestników kursu będzie także tworzenie angielskich tekstów
użytkowych, np. krótkich tekstów informacyjnych, listów czy ulotek, a także ocena istniejących tekstów
umieszczonych na stronach internetowych. Takie ćwiczenia pomogą im zarówno lepiej zrozumieć
funkcjonowanie języka, jak i zwiększyć swoją praktyczną znajomość języka angielskiego.

Metody dydaktyczne: problemowe (konwersatorium), aktywizujące (metoda analizy przypadków),
praktyczne (metoda projektu)
Treści kształcenia

Semantyka:
1. Rodzaje znaczenia, definicje znaczenia leksykalnego;
2. Modele znaku językowego ;
3. Sens, referencja, denotacja, konotacja
4. Semantyka leksykalna: pola semantyczne, kolokacje, polisemia, homonimia
6. Relacje sensu: synonimia, antonimia, hyponimia, meronimia
Pragmatyka
7. Pragmatyka jako użycie słów i wyrażeń w wielorakim kontekście
8. Pragmatyka językoznawcza – deiksa, inferencja,
9. Kooperacja w rozmowie i maksymy konwersacyjne
10. Akty mowy
11. Grzeczność
Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji

3

Efekty kształcenia
Efekt
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Efekt
Kierunkowy

Wiedza:
1. posiada podstawową wiedzę o pragmatyce i interpretacji dyskursu w

4

ogóle oraz dynamice dyskursu publicznego w szczególności wynikającej z wzajemnych powiązań określonych gatunków tekstów z kontek- K_W04
stami z perspektywy ich odbiorców docelowych oraz użytkowników
zewnętrznych

FA23_K_W04

FA23_K_U06

FA23_K_K02

Umiejętności
• posiada umiejętność wykorzystania wiedzy językowej i językoznawczej do refleksji nad jakością wybranych tekstów dostępnych w badanej instytucji

K_U06

Kompetencje społeczne
• posiada podstawowe zrozumienie dynamiki i twórczego charakteru K_K02
komunikacji językowej i jej społecznej funkcji oraz roli estetyki komunikatu werbalnego oraz kulturowych standardów grzeczności w
utrzymaniu relacji społecznych

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.

Efekt przedmiotu

Sposób weryfikacji

Ocena formująca – przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej

Ocena końcowa
przykładowe sposoby
jej wystawienia poniżej
rozwiązanie zadania
problemowego, analiza przypadku

1

FA23_K_W04

ćwiczenia e-learningowe
gry symulacyjne

ocena zaangażowania w grze
symulacyjnej

2

FA23_K_U06

projekt indywidualny lub
grupowy (praca pisemna)

ocena zdobytych informacji,

demonstracja
praktycznych
umiejętności

3

FA23_K_K02

opinia eksperta zewnętrznego

--

Ocena oparta na ocenie eksperta

Kryteria oceny
w zakresie wiedzy

Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Efekt
kształcenia
posiada podstawową wiedzę o pragmatyce i interpretacji dyskursu w ogóle FA23_K_W04
oraz dynamice dyskursu publicznego w szczególności wynikającej z wzajemnych powiązań określonych gatunków tekstów z kontekstami z perspektywy ich odbiorców docelowych oraz użytkowników zewnętrznych
posiada rozszerzoną wiedzę o pragmatyce i interpretacji dyskursu w ogóle
oraz dynamice dyskursu publicznego w szczególności wynikającej z wzajemnych powiązań określonych gatunków tekstów z kontekstami z perspektywy ich odbiorców docelowych oraz użytkowników zewnętrznych
5

w zakresie umiejętności
Na ocenę 3,0

• posiada umiejętność wykorzystania wiedzy językowej i językoznawczej do refleksji nad jakością wybranych tekstów dostępnych w badanej instytucji
•

FA23_K_U06

Na ocenę 5,0

• posiada dobrze opanowaną umiejętność wykorzystania wiedzy językowej i językoznawczej do pogłębionej refleksji nad jakością wybranych
tekstów dostępnych w badanej instytucji polsko i angielsko-języcznej
•

FA23_K_U06

w zakresie kompetencji społecznych
Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

posiada podstawowe zrozumienie dynamiki i twórczego charakteru komu- FA23_K_K02
nikacji językowej i jej społecznej funkcji oraz roli estetyki komunikatu
werbalnego oraz kulturowych standardów grzeczności w utrzymaniu relacji społecznych
rozumie dynamikę i twórczy charakter komunikacji językowej i jej społeczną funkcję rozumie dynamikę i twórczy charakter komunikacji językowej i jej oraz rolę estetyki komunikatu werbalnego oraz kulturowych
standardów grzeczności w utrzymaniu relacji społecznych

Kryteria oceny końcowej (podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta)
aktywność za zajęciach oraz obecność na konsultacjach 20%,
samodzielne wykonanie ćwiczeń 20%,
ocena z projektu 50%,
opinia osoby z badanej instytucji 10 %
Zalecana literatura
Podstawowa:
Cuttings, J. (2008). Pragmatics and Discourse. A resource book for students. 2nd ed. Routledge.
Grundy, P. (2008). Doing Pragmatics Oxford University Press..
Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford University Press.
Uzupełniająca
Huang, Y. 2006, Pragmatics. Oxford Textbooks in Pragmatics
Mey, J. (2001). Pragmatics: An Introduction. 2nd ed. Blackwell
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KARTA PRZEDMIOTU

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg

SOCJOLINGWISTYKA

planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

SOCIOLINGUISTICS

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:
Koordynator przedmiotu:

praktyczny (P)
studia stacjonarne / studia niestacjonarne

nauki humanistyczne (wg wykazu)
nauki humanistyczne (wg wykazu)
językoznawstwo (wg wykazu)
Anna Rewiś-Łętkowska

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do modułu:

kształcenia specjalnościowego

Status przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy:

angielski

Rok studiów, semestr:

III, 5

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

stacjonarne - ćw. praktyczne 15 h
niestacjonarne - ćw. praktyczne 10 h

Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)

Universidad de Cádiz (ES)

Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

-

Universidade do Minho (P)

Bilans punktów ECTS

1

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba punktów ECTS
osiąganych na tych zajęciach

Ćwiczenia audytoryjne
Konsultacje dotyczące projektu końcowego

B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną
liczbą ECTS

W sumie:
ECTS
przygotowanie ogólne
praca w bibliotece
praca w sieci
praca na platformie e-learningowej
praca nad projektem końcowym
w sumie:
ECTS

C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS

Ćwiczenia audytoryjne, praca na platformie i nad projektem końcowym (wraz z
konsultacjami)
ECTS

Niestacjonarne

1
(A + B)

Stacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

12
3

8
2

15
1
2
5
5
0
3
15
0

10
1
2
5
5
6
3
21
0

15

17

0

0

2

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Socjolingwistyka uważana jest za stosunkowo młodą dziedzinę naukową, której przedmiotem badań są wzajemne związki między językiem a społeczeństwem, tzn. społeczne uwarunkowania użycia i funkcjonowania
języka oraz wpływ języka na zachowania społeczne i strukturę społeczną. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zakresem i metodami badań, a także osiągnięciami socjolingwistyki (pojęcie socjolektów, ich typologia,
struktura i funkcje; analiza wybranych odmian języka).
Metody dydaktyczne: problemowe (konwersatorium), praktyczne (ćwiczenia), metoda projektowa
Treści kształcenia
Ćwiczenia
1) Czym zajmuje się socjolingwistyka?
2) Języki, dialekty, odmiany. Języki pidżynowe i kreolskie.
3) Przełączanie kodów, dyglosja, dwujęzyczność i wielojęzyczność.
4) Język a tożsamość. Etniczność.
5) Zmiany językowe w trakcie. Czynniki społeczne.
6) Podział na społeczności językowe.
7) Odmiany językowe – regionalne i społeczne.
8) Kategorie socjolektalne – zawodowość, tajność, ekspresywność.
9) Słowa a kultura. Pokrewieństwo, kolor, tabu i eufemizmy.
10) Etykieta językowa. Solidarność i grzeczność. Tytułowanie.
11) Płeć jako zmienna socjolingwistyczna.
12) Wiek jako zmienna socjolingwistyczna.
13) Miejsce i czas jako zmienne socjolingwistyczne.

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmiotu
FA23_K_W01

FA23_K_W02
FA23_K_W03

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Efekt
kierunkowy

Wiedza:
1. posiada wiedzę na temat istoty teorii języka oraz relacji pomiędzy teorią K_W01
a danymi językowymi na przykładzie podstawowych teorii (strukturalnej,
pragmatycznej czy kognitywnej;
2. posiada wiedzę o sposobach zbierania, analizy, formułowania i testowa- K_W02
nia hipotez oraz porównywania danych językowych;
3. posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć językoznawczych i proce- K_W03
sów językowych oraz głównych paradygmatów badawczych w kontekście
historycznym.

3

FA23_K_U03
FA23_K_U03
FA23_K_U03
FA23_K_U05

FA23_K_K01
FA23_K_K02
FA23_K_K05
FA23_K_K05

Umiejętności:
1. potrafi przygotować i przedstawić prezentację wybranych zagadnień;
2. potrafi wyszukiwać informacje w różnych źródłach na temat podłoża
kulturowo-społecznego angielskiego obszaru językowego;
3. potrafi samodzielnie przeczytać i zinterpretować teksty, aby (pod kierunkiem) napisać w języku angielskim krótki projekt badawczy;
4. potrafi pod kierunkiem zanalizować tekst ustny (także interakcję ustną)
lub pisany dostępny w języku polskim oraz angielskim w formie materiału
audio bądź wideo, korzystając z odpowiedniej metodologii, np. analizy dyskursu czy metod socjolingwistycznych (rozpoznanie odmian, rejestrów języka i podstawowych dialektów.
Kompetencje społeczne:
1. prowadzi autorefleksję i formułuje wnioski dotyczące doskonalenia własnych umiejętności, poszukuje optymalnych rozwiązań;
2. pracuje w grupie dla osiągania wspólnych celów wykazując inicjatywę,
elastyczność, dobrą organizację pracy oraz dyscyplinę czasową;
3. jest odpowiedzialny za słowo i za zachowanie tożsamości językowej;
4. rozumie wpływ kultury na kształt języka.

K_U03
K_U03
K_U03
K_U05

K_K01
K_K02
K_K05
K_K05

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.

Efekt przedmiotu

Sposób weryfikacji

1

FA23_K_W01
FA23_K_W02
FA23_K_W03

konwersatorium

2

FA23_K_U03
FA23_K_U05

ćwiczenia praktyczne, metoda
projektowa

ocena analizy przypadku

3

FA23_K_K01
FA23_K_K02
FA23_K_K05

opinia eksperta zewnętrznego

--

Ocena końcowa
przykładowe sposoby
jej wystawienia
poniżej
ocena zdobytych informa- rozwiązanie
zadania
cji i zastosowania ich w problemowego
rozwiązywaniu problemu
Ocena formująca –
przykładowe sposoby jej
wystawienia poniżej

zaliczenie
projektu
końcowego,
demonstracja
umiejętności
praktycznych
ocena oparta na opinii
eksperta

Kryteria oceny:
w zakresie wiedzy

Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Efekt
kształcenia
posiada podstawową wiedzę na temat istoty teorii języka oraz rela- FA23_K_W01
cji pomiędzy teorią a danymi językowymi na przykładzie teorii
strukturalnej, pragmatycznej czy kognitywnej; a także wiedzę na FA23_K_W02
temat podstawowych pojęć językoznawczych i procesów językowych oraz głównych paradygmatów badawczych w kontekście FA23_K_W03
historycznym
posiada rozszerzoną wiedzę na temat istoty teorii języka oraz relacji pomiędzy teorią a danymi językowymi na przykładzie teorii
strukturalnej, pragmatycznej czy kognitywnej, na temat pojęć językoznawczych i procesów językowych oraz głównych paradygmatów badawczych w kontekście historycznym; a także wiedzę o
sposobach zbierania, analizy, formułowania i testowania hipotez
oraz porównywania danych językowych
w zakresie umiejętności

4

Na ocenę 3,0

potrafi przygotować i przedstawić prezentację wybranych zagad- FA23_K_U03
nień, wyszukiwać informacje w różnych źródłach na temat podłoża FA23_K_U05
kulturowo-społecznego angielskiego obszaru językowego, przeczytać i zinterpretować teksty, aby (pod kierunkiem) napisać w języku
angielskim krótki projekt badawczy; ponadto potrafi pod kierunkiem zanalizować tekst ustny (także interakcję ustną) lub pisany
dostępny w języku polskim oraz angielskim w formie materiału
audio bądź wideo, korzystając z odpowiedniej metodologii, np.
analizy dyskursu czy metod socjolingwistycznych (rozpoznanie
odmian, rejestrów języka i podstawowych dialektów
potrafi przygotować i przedstawić prezentację wybranych zagadnień, wyszukiwać informacje w różnych źródłach na temat podłoża
kulturowo-społecznego angielskiego obszaru językowego, przeczytać i zinterpretować teksty w celu napisania w języku angielskim
krótkiego projektu badawczego; ponadto potrafi samodzielnie zanalizować tekst ustny (także interakcję ustną) lub pisany dostępny w
języku polskim oraz angielskim w formie materiału audio bądź
wideo, korzystając z odpowiedniej metodologii, np. analizy dyskursu czy metod socjolingwistycznych (rozpoznanie odmian, rejestrów języka i podstawowych dialektów
w zakresie kompetencji społecznych

Na ocenę 5,0

Na ocenę 3,0

prowadzi w stopniu podstawowym autorefleksję i formułuje wnio- FA23_K_K01
ski dotyczące doskonalenia własnych umiejętności, poszukuje op- FA23_K_K02
tymalnych rozwiązań a także pracuje w grupie dla osiągania
wspólnych celów wykazując inicjatywę, elastyczność, dobrą orga- FA23_K_K05
nizację pracy oraz dyscyplinę czasową; ponadto jest odpowiedzialny za słowo i za zachowanie tożsamości językowej oraz rozumie
wpływ kultury na kształt języka
prowadzi głęboką autorefleksję i bardzo umiejętnie formułuje
wnioski dotyczące doskonalenia własnych umiejętności, efektywnie poszukuje optymalnych rozwiązań a także twórczo pracuje w
grupie dla osiągania wspólnych celów wykazując się olbrzymią dozą
inicjatywy, elastyczności, dobrą organizacją pracy oraz dys- cypliną
czasową; ponadto jest odpowiedzialny za słowo i za za- chowanie
tożsamości językowej oraz rozumie wpływ kultury na kształt języka

Na ocenę 5,0

Kryteria oceny końcowej:
aktywność za zajęciach oraz obecność na konsultacjach 20%,
samodzielne wykonanie ćwiczeń 30%,
ocena z projektu 50%
Zalecana literatura
Podstawowa:
1) Trudgill, P. 2000 Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. Penguin Books, London
2) Wardhaugh, R. 2010 An Introduction to Sociolinguistics. Malden, MA: Blackwell.
Uzupełniająca:
1) Coulmas, F. 2000 The Handbook of Sociolinguistics. Blackwell Publishers Ltd.: Oxford
2) Coupland, N. 2004 Sociolinguistics: A Reader and Coursebook. Palgrave Modern Linguistics.: Basingstoke

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne

1

Nazwa przedmiotu i kod (wg

Tłumaczenie (z gramatyka
kontrastywną)

planu studiów):

Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Translation (with contrastive grammar)

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia Angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

praktyczny (P)
studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
językoznawstwo

Koordynator przedmiotu:
Anna Wyrwa

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do modułu:

kształcenia specjalnościowego

Status przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy:

polski

Rok studiów, semestr:

II-III, 3-6

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

stacjonarne – ćw. warsztatowe 60 h
niestacjonarne – ćw. warsztatowe 40h

Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)

-

Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

-

2

Bilans punktów ECTS
4
(A + B)

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba punktów ECTS
osiąganych na tych zajęciach

ćwiczenia warsztatowe

60

40

W sumie:
ECTS

2

1,5

B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną
liczbą ECTS

przygotowanie ogólne
praca w bibliotece
praca w sieci
praca na platformie e-learningowej
przygotowanie tłumaczeń

10
10
10
10
40

10
10
10
15
40

ECTS

2

2,5

ćwiczenia praktyczne

60

40

ECTS

2

1

stacjonarne

Niestacjonarne

Całkowita liczba punktów

w sumie:

C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Zajęcia zapoznają studentów z podstawami warsztatu pracy tłumacza poprzez pracę z różnymi tekstami użytkowymi, fragmentami tekstów literackich oraz wybranymi tekstami specjalistycznymi. Studenci uczą się też
podstaw tłumaczenia konsekutywnego w laboratorium językowym.
Metody dydaktyczne:
praca w grupach/parach, praca samodzielna, ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, tłumaczenie i korekta
tekstów, omawianie prac na zajęciach/konsultacjach, tłumaczenie konsekutywne w laboratorium językowym
Treści kształcenia:
- strategie przekładu
- sposoby wyszukiwania terminologii (praca ze słownikami, internetem)
- staranność w podejściu do tekstu
- elementy gramatyki kontrastywnej: typowe trudności w tłumaczeniu z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski
- nieprzetłumaczalność i sposoby radzenia sobie z nią
- elementy tłumaczenia ustnego konsekutywnego
- komputer w pracy tłumacza
- praca z różnego rodzaju tekstami użytkowymi, przykładowymi tekstami specjalistycznymi oraz fragmentami
tekstów literackich

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
3

Efekt
przedmiotu
K_W01
K_W02
K_W07

K_U11

K_K02

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)
Wiedza:
posiada uporządkowany zasób środków językowych koniecznych do
rozumienia i tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych na różnorodne
tematy, włączając tematy abstrakcyjne
zna normy, procedury i dobre praktyki stosowane w biurach tłumaczeń i
wydawnictwach
Umiejętności
potrafi tłumaczyć pisemnie teksty użytkowe, niektóre teksty specjalistyczne oraz fragmenty tekstów literackich, dbając o jakość tłumaczenia
pod względem zgodności z tekstem oryginalnym, poprawności gramatyczno-leksykalnej oraz dostosowania do potrzeb odbiorcy
Kompetencje społeczne
potrafi zaplanować i zrealizować w terminie typowy projekt tłumaczeniowy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp. Efekt przedmiotu
Sposób weryfikacji

1

2
3

Wiedza:
K_W01
K_W02
K_W07
Umiejętności:
K_U11
Kompetencje
łeczne:
K_K02

Efekt
kierunkowy
K_W01
K_W02
K_W07

K_U11

K_K02

Ocena formująca

Ocena końcowa

np. dyskusja, omawianie tekstów/ zadań
tłumaczeniowych, wykonanie tłumaczeń

ocena udziału w
dyskusji/ tłumaczeń

ocena tłumaczeń

wykonanie tłumaczeń

ocena tłumaczeń

ocena tłumaczeń
wykonanie
zadania w terminie

spo- wykonanie tłumaczeń

wykonanie zadania w terminie

Kryteria oceny :
w zakresie wiedzy

Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Efekt
kształcenia
posiada uporządkowany zasób środków językowych ko- K_W01
niecznych do rozumienia i tworzenia wypowiedzi ustnych i K_W02
pisemnych na różnorodne tematy, włączając tematy abstrakcyjne
zna najważniejsze normy, procedury i dobre praktyki stoso- K_W07
wane w biurach tłumaczeń i wydawnictwach
posiada bogaty i uporządkowany zasób środków językowych K_W01
koniecznych do rozumienia i tworzenia wypowiedzi ustnych K_W02
i pisemnych na różnorodne tematy, włączając tematy abstrakcyjne
zna normy, procedury i dobre praktyki stosowane w biurach
tłumaczeń i wydawnictwach
w zakresie umiejętności

K_W07

4

Na ocenę 3,0

potrafi tłumaczyć pisemnie teksty użytkowe, niektóre teksty K_U11
specjalistyczne oraz fragmenty tekstów literackich, dbając o
jakość tłumaczenia pod względem zgodności z tekstem oryginalnym, poprawności gramatyczno-leksykalnej oraz dostosowania do potrzeb odbiorcy – możliwe błędy w tłumaczeniu
nie uniemożliwiają zrozumienia tekstu i nie przeczą tekstowi
oryginalnemu

5

Na ocenę 5,0

Na ocenę 3,0
Na ocenę 5,0

potrafi poprawnie tłumaczyć pisemnie teksty użytkowe, nie- K_U11
które teksty specjalistyczne oraz fragmenty tekstów literackich, dbając o jakość tłumaczenia pod względem zgodności z
tekstem oryginalnym, poprawności gramatyczno-leksykalnej
oraz dostosowania do potrzeb odbiorcy
w zakresie kompetencji społecznych
potrafi zaplanować i zrealizować w terminie typowy projekt
tłumaczeniowy
potrafi zaplanować i zrealizować w terminie typowy projekt
tłumaczeniowy

K_K03
K_K03

Kryteria oceny końcowej
aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć – 10%
praca na platformie – 30%
oceny tłumaczeń – 60%
Zalecana literatura:
A. Belczyk, Poradnik tłumacza, IDEA 2009
C. Douglas Kozłowska, Difficult words in Polish to English translation, Wydawnictwo Naukowe PWN 2005
K. Lipiński, Vademecum tłumacza, 2000
E. Willim, E. Mańczak-Wohlfeld, A Contrastive Approach to Problems with English, Wydawnictwo Naukowe
PWN 1997
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KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg

Global Understanding

planu studiów):

Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Global Understanding

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia Angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

praktyczny (P)
studia stacjonarne
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
językoznawstwo

Koordynator przedmiotu:

Katarzyna Dziemian.

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do modułu:

kierunkowego

Status przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy:

angielski

Rok studiów, semestr:

II, 3

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

stacjonarne – 40 h.

Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)

East Carolina University

Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

-

1

3
(A + B)

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy
zajęć oraz całkowita liczba punktów ECTS
osiąganych na tych zajęciach

Ćwiczenia projektowe
Wykład telekonferencyjny

20
20

W sumie:

40

ECTS
praca w sieci
praca na platformie e-learningowej

1
35
15

w sumie:

50

B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną
liczbą ECTS

C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS

ECTS

stacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

Niestacjonarne

Bilans punktów ECTS

2

Ćwiczenia i wykład telekonferencyjny plus
praca na platformie i praca w sieci

75

ECTS

3

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest ćwiczenie naturalnej komunikacji w języku angielskim ze studentami z różnych krajów.
Kurs oferuje możliwość forum dyskusyjnego przy użyciu programu ICC, poprzez wideo-konferencje i komunikatory internetowe.
Metody dydaktyczne: np. problemowe (konwersatorium), aktywizujące (symulacja, metoda przypadków), praktyczne (ćwiczenia)
Treści kształceni:
1. Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej
2. Podstawowe informacje na temat zagranicznych partnerów grupy
3. Opracowywanie pytań i ewentualnych odpowiedzi na następujące tematy:
•

życie studenckie

•

rodzina

•

stereotypy I uprzedzenia

•

religia i sens życia

•

temat dowolny (wybrany przez studentów)

4. Dyskusje podsumowujące wyniki telekonferencji
2

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmiotu
K_W01

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)
Wiedza:
1. ma uporządkowaną podstawową wiedzę leksykalną i językoznawczą umożliwiającą rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych wypowiedziach ustnych i tekstach pisanych o różnorodnej tematyce, wyrażonych
w standardowej odmianie języka angielskiego.

Efekt
kierunkowy
K_W01

K_W03

2. posiada znajomość specjalistycznego słownictwa konieczną do rozumienia
wybranych tekstów specjalistycznych z zakresu studiów filologicznych – np. z
dziedziny literatury, historii, językoznawstwa, dydaktyki, itp.

K_W03

K_W08

3. posiada podstawową wiedzę na temat wzajemnych oddziaływań kultury i
języka w społeczeństwach anglosaskich

K_W08

K_U01

K_U10

K_K02

Umiejętności
potrafi syntetyzować informacje, tworzyć spójną argumentację z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (biblioteki, Internet, korpusy, interakcja społeczna itp.), biorąc pod uwagę różne punkty widzenia i wykazując niezależność/ krytyczność myślenia i oceny, w szczególności w odniesieniu do użycia
języka w różnych kontekstach, także nieakademickich
2. potrafi
• porozumiewać się płynnie i spontanicznie w języku angielskim, z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej lub innych kanałów komunikacyjnych z wyraźną, naturalną wymową i intonacją w szerokim zakresie tematów oraz sytuacji komunikacyjnych
• uczestniczyć w dyskusji na znane sobie tematy wykorzystując merytoryczne argumentowanie.

K_U01

K_U10

Kompetencje społeczne
rozumie dynamikę i twórczy charakter komunikacji językowej i społeczną K_K02
funkcję tekstu i dyskursu oraz rolę estetyki komunikatu werbalnego oraz kulturowych standardów grzeczności w utrzymaniu relacji społecznych.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.

Efekt
przedmiotu

Sposób weryfikacji

1

K_W01
K_W03
K_W08

Ćwiczenia projektowe i praca na platformie elearningowej

Ocena formująca
– przykładowe
sposoby jej wystawienia poniżej

Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
ocena prezentacji końcowa ocena
ustnej, umiejętności demonstracji
praktycznych
wypowiedzi ustnej
umiejętności

3

2

K_U01
K_U10

Telekonferencja

3

K_K02

Telekonferencja i praca na platformie elearningowej oraz na blogach

ocena prezentacji końcowa ocena
ustnej, umiejętności demonstracji
praktycznych
wypowiedzi ustnej
umiejętności
ocena prezentacji końcowa ocena
ustnej, umiejętności demonstracji
wypowiedzi ustnej
praktycznych
umiejętności

Kryteria oceny
w zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

1. ma uporządkowaną podstawową wiedzę leksykalną i językoznawczą umożliwiającą rozumienie głównych wątków przekazu zawartego
w złożonych wypowiedziach ustnych i tekstach pisanych o różnorodnej tematyce, wyrażonych w standardowej odmianie języka angielskiego.

Efekt
kształcenia
K_W01

2. posiada znajomość specjalistycznego słownictwa konieczną do rozumienia wybranych tekstów specjalistycznych z zakresu studiów
filologicznych – np. z dziedziny literatury, historii, językoznawstwa,
dydaktyki, itp.

K_W03

3. posiada podstawową wiedzę na temat wzajemnych oddziaływań
kultury i języka w społeczeństwach anglosaskich

K_W08

1. ma dobrze uporządkowaną podstawową wiedzę leksykalną i językoznawczą umożliwiającą rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych wypowiedziach ustnych i tekstach pisanych o
różnorodnej tematyce, wyrażonych w standardowej odmianie języka
angielskiego.

K_W01

2. posiada dobrą znajomość specjalistycznego słownictwa konieczną
do rozumienia wybranych tekstów specjalistycznych z zakresu studiów
filologicznych – np. z dziedziny literatury, historii, językoznawstwa,
dydaktyki, itp.

K_W03

3. posiada rozszerzoną wiedzę na temat wzajemnych oddziaływań
kultury i języka w społeczeństwach anglosaskich

K_W08

w zakresie umiejętności
Na ocenę 3,0

1. potrafi syntetyzować informacje, tworzyć spójną argumentację z
wykorzystaniem różnych źródeł informacji (biblioteki, Internet, korpusy, interakcja społeczna itp.), biorąc pod uwagę różne punkty widzenia
i wykazując niezależność/ krytyczność myślenia i oceny, w szczególności w odniesieniu do użycia języka w różnych kontekstach, także
nieakademickich

K_U01

2. potrafi
• porozumiewać się płynnie i spontanicznie w języku angielskim, z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej lub innych kanałów komunikacyjnych z wyraźną, naturalną wymową i intonacją w szerokim zakresie tematów oraz sytuacji komunikacyjnych
• uczestniczyć w dyskusji na znane sobie tematy wykorzystując
merytoryczne argumentowanie.

K_U10

4

Na ocenę 5,0

1. potrafi skutecznie syntetyzować informacje, tworzyć spójną i logiczną argumentację z wykorzystaniem różnych źródeł informacji
(biblioteki, Internet, korpusy, interakcja społeczna itp.), biorąc pod
uwagę różne punkty widzenia i wykazując niezależność/ krytyczność
myślenia i oceny, w szczególności w odniesieniu do użycia języka w
różnych kontekstach, także nieakademickich

K_U01

2. potrafi
• porozumiewać się płynnie i spontanicznie w języku angielskim, z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej lub innych kanałów komunikacyjnych z wyraźną, naturalną wymową i intonacją w szerokim zakresie tematów oraz sytuacji komunikacyjnych
• uczestniczyć w dyskusji na różnorodne, również skomplikowane tematy wykorzystując merytoryczne argumentowanie.

K_U10

w zakresie kompetencji społecznych
Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Rozumie dynamikę i twórczy charakter komunikacji językowej i spo- K_K02
łeczną funkcję tekstu i dyskursu oraz rolę estetyki komunikatu werbalnego oraz kulturowych standardów grzeczności w utrzymaniu relacji
społecznych.
Dobrze rozumie i stosuje w praktyce dynamikę i twórczy charakter K_K02
komunikacji językowej i społeczną funkcję tekstu i dyskursu oraz rolę
estetyki komunikatu werbalnego oraz kulturowych standardów
grzeczności w utrzymaniu relacji społecznych.

Kryteria oceny końcowej
Obecność na zajęciach 60%
Ocena z projektów 40%
Zalecana literatura
Milton Bennet: Developmental Model of Intercultural Sensitivity
Geert Hofstede: The Hofstede Dimensions by country
William Gudykunst and Young Kim: Communicating With Strangers
Michael Byram: Teaching and Assessing Intercultural Communication Competence
Stella Ting-Toomey: Communicating Across Cultures
Wybrane gazety i strony internetowe
Google.com – wyszukiwarka oraz Google Earth
Wikipedia.org
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KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod

Media w kulturze

(wg planu studiów):

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Media in Culture
Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:

stacjonarna / niestacjonarna

Punkty ECTS:

1

Język wykładowy:

angielski

Rok akademicki:

od 2018/2019

Semestr:

6

Koordynator przedmiotu:

dr Wojciech Gruchała

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Zapoznanie słuchaczy ze zjawiskami związanymi ze współczesnym rozwojem mediów, szczególnie
społecznościowych, i ich wpływem na kulturę i życie społeczne oraz dyskurs publiczny, oraz z takimi
zjawiskami jak społeczności wirtualne, wykluczenie cyfrowe, zewnątrzsterowne tożsamości. Inne
podejmowane tematy: etyka mediów, manipulacja itp., zagadnienia ochrony własności intelektualnej
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć
według planu studiów:

ćwiczenia 15 godz. (stacjonarne). 9 godz, (niestacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu przedmiotu

.K_W01

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

student zna metody
analizy i interpretacji
tekstów kultury
upowszechnianych przez
media

Powiązanie z
KEU

K_W03

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się

Ćwiczenia
Egzamin

K_W05

6

K_W02

zna i rozumie zasady
ochrony własności
intelektualnej

K_U01

Student potrafi
wyszukiwać i krytycznie
analizować informacje, z
uwrażliwieniem na
manipulację i
propagandę,

K_U02

Ćwiczenia

Udział w dyskusji,
projekty indywidualne,
egzamin

K_U03

potrafi dokonać analizy
przekazywanych przez
media tekstów kultury
K_U02
K_K01

K_K01
student potrafi oceniać i
selekcjonować informacje,

K_K02

Ćwiczenia
K_K03

Ocena zaangażowania w
dyskusjach

uczestniczy w życiu
kulturalnym,

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

1

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

Ćwiczenia

15

9

w sumie:

15

9

0,5 pkt.

0,25

4

4

10

16

14

20

0,5 pkt.

0,75

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

Przygotowanie do
dyskusji

Stacjonarne

Niestacjonarne

Przygotowanie do
egzaminu

w sumie:
ECTS

7

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

Ćwiczenia

15

9

samokształcenie

14

20

29

29

1

1

w sumie:
ECTS

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod (wg

PROSEMINARIUM

planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

PROSEMINAR

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:

praktyczny (P)

Dyscyplina nauki:

nauki humanistyczne i społeczne

studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne i społeczne

bibliologia i informatologia oraz nauki o poznaniu i komunikacji
społecznej
Koordynator przedmiotu:

Krzysztof Kasprzyk

Ogólna charakterystyka przedmiotu
kształcenia kierunkowego
Przynależność do modułu:
Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Język wykładowy:

Angielski/polski

Rok studiów, semestr:

II, 4

Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:

stacjonarne - seminarium 15 h,
niestacjonarne - seminarium 10 h

8

Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)

Bilans punktów ECTS
Całkowita liczba punktów ECTS

A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela z
podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba
punktów ECTS osiąganych na tych zajęciach
B. Poszczególne typy zadań do
samokształcenia studenta (niewymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z
planowaną średnią liczbą godzin na każde i
sumaryczną liczbą ECTS

1
(A + B)

Seminarium

:
W sumie:
ECTS
Przygotowanie bibliografii wg wskazanych
stylów bibliograficznych
Przygotowanie krótkiej pracy seminaryjnej
na wybrany temat wraz z bibliografią
w sumie:

15

Niestacjo
narne

Wstęp do prawa UE i prawo autorskie

stacjonarn
e

Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:

10

15
0,5
5

10
0,5
7

10

13

15

20

0,5
30

0,5
30

1

1

ECTS
C. Liczba godzin
praktycznych/laboratoryjnych w ramach
przedmiotu oraz związana z tym liczba
punktów ECTS

ECTS

9

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Kurs ten daje studentom przygotowanie warsztatowe oraz w zakresie stylu akademickiego niezbędne do
napisania pracy licencjackiej w III roku studiów.
Metody dydaktyczne: metoda projektów (przygotowanie bibliografii oraz tekstu naukowego),
seminarium, ćwiczenia językowe
Treści kształcenia:
Seminarium
1. Wprowadzenie tematyki prawa autorskiego w pracy naukowej w nawiązaniu do kursu prawa
autorskiego jaki studenci maja przewidziany na 2 i 3 semestrze studiów
2. Prawo autorskie w Polsce i w krajach anglosaskich
3. Omówienie głównych stylów bibliograficznych używanych w humanistyce i naukach społecznych w
świecie anglojęzycznym oraz z Polsce
4. Styl akademicki a inne style pisania – ćwiczenia
5. Korzystanie z pracy w językach innych niż język pisanej pracy
6. Zagadnienia etyczne w pracy naukowej (uczciwość naukowa a plagiat)
7. Indywidualne omawianie przygotowanych przez studentów prac seminaryjnych

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmiotu

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Wiedza:
1. zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa ochrony własności

Efekt
Kierunko
wy
K_W10

10

intelektualnej i prawa autorskiego w odniesieniu do przygotowania
pisemnych prac naukowych
Umiejętności
1. posiada umiejętność przygotowania i napisania krótkiej pracy
naukowej w języku angielskim w stylu akademickim, dokonując
pisemnego streszczenia oraz syntezy informacji pochodzących z kilku
źródeł, jednocześnie stosując wymagania warsztatowe

K_U12

Kompetencje społeczne
• ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i uzyskiwania
nowych informacji z różnych źródeł w pracy naukowej

K_K01

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.

Efekt
przedmiotu

Sposób weryfikacji

Ocena formująca –
przykładowe sposoby jej
wystawienia poniżej

1

…_K_W10
…._K_U12

Bibliografie przygotowana
według różnych wymagań
polskich i
międzynarodowych

Ocena
zrozumienia
przez
studenta potrzeby stosowania
warsztatu naukowego oraz
prawidłowości
jego
stosowania

2

…_K_W10
…._K_U12
…_K_K01

Praca seminaryjna

ocena
treści
i
strony
warsztatowej pierwszej wersji
pracy

oraz umiejętności
pisania w stylu
akademickim

Kryteria oceny
w zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
Ocena
przedstawiony
ch bibliografii
(opcjonalny test z
prawa
autorskiego w
Polsce i pracy
zaliczenie
zagranicą)
jako
praktycznej
demonstracji
umiejętności
warsztatowych
studenta

Efekt
kształcenia

1. zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa ochrony
…….K_W10
własności intelektualnej i prawa autorskiego w odniesieniu do
przygotowania pisemnych prac naukowych
1. zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego w odniesieniu do przygotowania
pisemnych prac naukowych. Jest w stanie przedstawić szczegółowe
informacje na temat różnic w zakresie praktycznego stosowania
prawa autorskiego w Polsce i w krajach anglosaskich
w zakresie umiejętności

11

Na ocenę 3,0

1. posiada umiejętność przygotowania i napisania krótkiej pracy
naukowej w języku angielskim w stylu akademickim, dokonując
pisemnego streszczenia oraz syntezy informacji pochodzących z
kilku źródeł, jednocześnie stosując podstawowe wymagania
warsztatowe
1. posiada umiejętność poprawnego przygotowania i napisania
średnich rozmiarów pracy naukowej w języku angielskim w stylu
akademickim, dokonując pisemnego streszczenia oraz syntezy
informacji pochodzących z wielu źródeł, jednocześnie stosując
wszystkie wymagania warsztatowe
w zakresie kompetencji społecznych

Na ocenę 5,0

Na ocenę 3,0
Na ocenę 5,0

ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i uzyskiwania nowych
informacji z różnych źródeł w pracy naukowej
ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i uzyskiwania nowych
informacji z wielu różnych źródeł w pracy naukowej

…K_U12

…K_K01

Kryteria oceny końcowej (podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta)
Aktywność na zajęciach 30%
Ocena z bibliografii 30%
ocena z pracy seminaryjnej 40%,
Zalecana literatura
Podstawowa:
American Psychological Association style (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/)
American Sociological Association style (https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/583/1/)
Chicago Manual of Style (http://writing.wisc.edu/Handbook/DocChicago.html)
Modern Language Association of America (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/)
Linguistic Society of America (http://linguistlist.org/pubs/tocs/JournalUnifiedStyleSheet2007.pdf)
Uzupełniająca
Paul, Oliver. 1999. Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów. Kraków: Wyd, Literackie.

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod
(wg planu studiów):

Emisja Głosu

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Voice Training
Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

Studia I stopnia

Profil:

Praktyczny

Forma studiów:

Studia stacjonarne/ niestacjonarne
1

Punkty ECTS:

1

Język wykładowy:

polski

Rok akademicki:

2018/19

Semestr:

III

Koordynator przedmiotu:

mgr Edyta Nizioł-Babiarz

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do potrzeb pedagogicznych.
Przekazanie podstawowych umiejętności z zakresu techniki głosowej w mowie i śpiewie, praktyczne przełożenie
wiedzy o głosie na obszar zawodowych potrzeb pedagoga w zakresie:
- profilaktyki głosu,
- rozwijania indywidualnych możliwości głosowych,
- rozwiązywania problemów technicznych i wykonawczych typowych dla nauczania.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według planu
studiów:

st. stacjonarne sem. 15 godz. cwiczeń
st. niestacjonarne sem. 15 godz ćwiczeń

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu
przedmiotu

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

Powiązanie
z KEU

elementy
budowy C.W7.
organizmu związane z aparatem
mowy
zasady
jego
funkcjonowania,
działanie
narządów
związanych
z
wytwarzaniem głosu i zasady
emisji głosu
2.
Zna
zasady
profilaktyki C.W7.
zdrowotnej zasad dbania o aparat
mowy,

1. Zna
K_W01

K_W02

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów
uczenia się

Ćwiczenia
praktyczne,

Zajęcia
praktyczne,
teoretyczne

Sprawdzian
znajomości
elementów
anatomicznych

ze

Test pisemny
znajomości
profilaktyki
związanej
aparatem mowy

ze

z

Ocena znajomości
odpowiednich
ćwicze
K_W03

3. W pracy nauczyciela zna C.W7.
znaczenie języka jako narzędzia
pracy dydaktycznej, zna metody
porozumiewania się w celach
dydaktycznych
oraz
zasady
wystąpień publicznych stosując

Zajęcia
teoretyczne,
praktyczne

Ocena znajomości
zasad posługiwania
się głosem, zasad
wystąpień
publicznyc

2

poprawność
języka

językową,

etykietę

1. Potrafi komunikować się z C.U7.
jednostką, sprawdzić i określić
potrzeby jednostki i grupy w zakresie
doboru odpowiednich ćwiczeń głosu.

Ćwiczenia
praktyczne

Znajomość
charakterystyki
wybranych ćwiczeń

Ćwiczenia
praktyczne

K_U02

2. Potrafi dobrać i zastosować C.U7.
metody, formy do mówienia w
przestrzeni

Ocena
samodzielnego
prowadzenia części
zajęć.
Ocena
właściwego doboru
środków
dydaktycznych

Ćwiczenia
praktyczne

Przygotowanie
tekstu

K_U01

3. Potrafi posługiwać się aparatem C.U7.
emisji głosu zgodnie z zasadami jego
funkcjonowania

.K_K01

1.Potrafi skutecznie korygować C.K2.
swoje błędy językowe i skutecznie
doskonalić aparat emisji głosu

Ćwiczenia
praktyczne

Prowadzenie
ćwiczeń
doskonalących
aparat mowy

K__K01

2. Stosuje twórcze korygowanie C.K2.
swoich błędów językowych i
doskonalenia aparatu emisji głosu

Ćwiczenia
praktyczne,
konsultacje

Ocena
przygotowania
zajęć

K_U01

do

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

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

C. Liczba godzin zajęć
kształtujących umiejętności

2

Ćwiczenia praktyczne

15 g.

konsultacje

2g

w sumie:

17 g

ECTS

0,5

przygotowanie ogólne

5g.

praca w bibliotece,

5 g.

przygotowanie konspektów,

2g

samodzielne doskonalenie umiejętności

8 g.

w sumie:

20 g.

ECTS

0,5

udział w ćwiczeniach

15 g
3

praktyczne w ramach
przedmiotu oraz związana z
tym liczba punktów ECTS:

konsultacje

2 g.

samodzielne przygotowanie do zajęć

18 g.

przygotowanie konspektów,

2 g.

w sumie:

37 g

ECTS

1

KARTA
PRZEDMIOTU

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg
planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Metodyka nauczania języka angielskiego terminologia
Methodology

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

praktyczny (P)
studia stacjonarne

nauki humanistyczna (wg wykazu)
nauki humanistyczne (wg wykazu)
językoznawstwo (wg wykazu)

Koordynator przedmiotu:
Krzysztof Kasprzyk

Ogólna charakterystyka przedmiotu

4

Przynależność do

specjalnościowego

modułu: Status

obowiązko

przedmiotu:

wy

Język wykładowy:

angielski

Rok studiów,

II, 4,

semestr:
Interesariusze
i
Forma i wymiar
instytucje
partnerskie
zajęć według planu
(nieobowiązkowe)
studiów:

stacjonarne – ćw. praktyczne 15 h
niestacjonarne - ćw. praktyczne
5h

Wymagania wstępne /
Przedmioty
wprowadzające:

Bilans punktów ECTS
Całkowita liczba punktów ECTS

1
(A + B)

A. Liczba godzin wymagających
bezpośred- niego udziału nauczyciela z
podziałem
py
zajęć oraz
na całkowita
tyliczba punktów
ECTS
osiąganych na tych zajęciach

Ćwiczenia praktyczne

B. Poszczególne typy zadań do
samokształce- nia studenta
(niewymagających bezpośred- niego
udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i
sumaryczną liczbą ECTS
C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach
przedmiotu oraz związana z tym liczba
punktów ECTS

s
t
a
c
j
o
n
15a
1r
n
e
16
0.5

Konsultacje
W sumie:
ECTS
przygotowanie
ogólne praca w
bibliotece praca w
sieci
w sumie:

N
i
e
s
t
a
c
5j
1o
n
a
6
r
0.5
n
e

2
5
5

6
1
10

12
0.5

17
0.5

ECTS
15godz
ECTS

5

Opis przedmiotu
Zapoznanie z głównymi kierunkami i metodami obowiązującymi w nowoczesnej glottodydaktyce, nabycie
umiejętności krytycznego podejścia do nich, rozwój umiejętności niezbędnych do nauczania języka obcego
na pierwszym etapie edukacyjnym, wykształcenie kreatywności i innowacyjności oraz umiejętności
refleksji nad działaniami w zakresie kształcenia językowego i samokształcenia, przygotowanie do praktyki
zawodowej.
Metody dydaktyczne: podająca ( pogadanka, objaśnienie), aktywizujące (dyskusja dydaktyczna), eksponujace (film)
Treści kształcenia :
Wprowadzenie podstawowej terminologii dydaktycznej i glottodydaktycznej, przegląd najważniejszych
kie- runków i metod – metody konwencjonalne i niekonwencjonalne, np. metoda bezpośrednia,
audiolingwalna, kognitywna, reagowania całym ciałem (TPR), metoda naturalna (The Natural Approach),
Suggestopedia, po- dejście komunikacyjne (Communicative Approach), Metoda Callana, Metoda Helen
Doron, Metoda Sita, Relacja nauczyciel uczeń. Action Research

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmi
otu
FA23_W01

FA23_W02
FA23_W
03
FA23_W
05

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)
Wiedza:
* Posiada podstawową wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i
uporządkowaną wiedzę z zakresu metodyki języka obcego, zna
podstawową terminologię współczesnych teorii uczenia się i nauczania,
relacji nauczyciel-uczeń
*Ma podstawową wiedzę o przyswajaniu języka, procesie uczenia się,
komuni kacji. Ma uporządkowaną wiedzę na temat roli nauczyciela
podczas lekcji języka obcego, planowania zajęć, motywacji uczniów.
*Zna podstawową terminologię z zakresu glottodydaktyki
*Ma podstawową wiedzę o edukacji językowej w krajach europejskich, o nie
których dokumentach Rady Europy regulujących nauczanie języków
obcych oraz o przebiegu awansu zawodowego nauczycieli

Efekt
kierunko
wy
FA 23_W01

FA23_W02
FA23_W
03
FA23_W
05

6

Umiejętności:
*Potrafi
wykorzystać nowoczesne technologie i środki techniczne do
FA23_U
naucza nia języka obcego
01
*Potrafi dokonywać analizy działań metodycznych, ocenić przydatność,
prognozować ich skutki. Potrafi planować i przeprowadzić różnorodne
FA23_U
lekcje języka obcego dla różnych grup wiekowych.
03
* Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy edukacyjno-wychowawczej
do refleksji nad współczesną praktyką pedagogiczną
*
Posiada umiejętność analizowania, syntetyzowania, poszukiwania
FA23_U
rozwiązań w sytuacjach problemowych.
Kompetencje społeczne
06
* Ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i przyswajania
FA23_K
nowej wiedzy w swojej dziedzinie
01
* Potrafi współpracować w grupie dla osiągania wspólnych celów
FA23_U
wykazując inicjatywę, elastyczność, dobrą organizację pracy oraz
FA23_K
dyscyplinę czasową
02
*
Ma świadomość odpowiedzialności związanej z wykonywaniem
09
zawodu nauczyciela i wychowawcy
Sposoby
weryfikacji efektów kształcenia:
FA23_K04
)
L
Ocena formująca
Sposób weryfikacji
Efekt
p
przedmi
– przykładowe
.
sposoby jej
otu
wy- stawienia
poniżej
1
dyskusja
FA23_W
ocena
01
zaangażowa- nia
FA23_W
w dyskusję
02
FA23_W
2
FA23_U0
Obserwacja prowadzonych lekcji w
Wstępna ocena
103
ramach praktyk studenckich w szkołach
umiejętności
FA23_W
uzy- skanych na
FA23_U
05
podstawie
03
wiedzy
z
wykładu
FA23_U
3
FA23_K0
Opinia eksperta zewnętrznego
-------106
FA23_U
FA23_K
09
02
FA23_K
Kryteria
oceny:
04
Na ocenę 3,0

w zakresie wiedzy
* Posiada podstawową wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i uporządkowaną wiedzę z zakresu metodyki języka obcego, zna podstawową
terminologię współczesnych teorii uczenia się i nauczania, relacji
nau- czyciel-uczeń
*Ma podstawową wiedzę o przyswajaniu języka, procesie uczenia
się, komunikacji. Ma uporządkowaną wiedzę na temat roli
nauczyciela podczas lekcji języka obcego, planowania zajęć,
motywacji uczniów.
*Zna podstawową terminologię z zakresu glottodydaktyki
*Ma podstawową wiedzę o edukacji językowej w krajach europejskich, o niektórych dokumentach Rady Europy regulujących
nauczanie języków obcych oraz o przebiegu awansu zawodowego
nauczycieli

FA23_U0
1
FA23_U0
3
FA23_U1
06 FA23FA23_K
01
U09
FA23_K
02
FA23_K04
Ocena
końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
egzamin
poni- żej
Zaliczenie
przedmiotu,
eg- zamin

Ocena oparta
na ocenie
eksperta

Efekt
kształce
nia
FA
23_W01
FA23_W
02

FA23_W
03
7

FA23_W

Na ocenę 5,0

Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

* Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i uporządkowaną wiedzę z zakresu metodyki języka obcego, zna bogatą
terminolo- gię współczesnych teorii uczenia się i nauczania, relacji
nauczyciel- uczeń
*Ma szeroką wiedzę o przyswajaniu języka, procesie uczenia się, komunikacji. Ma uporządkowaną wiedzę na temat roli nauczyciela
pod- czas lekcji języka obcego, planowania zajęć, motywacji
uczniów.
*Zna bogatą terminologię z zakresu glottodydaktyki
*Ma wszechstronną wiedzę o edukacji językowej w krajach europejskich, o niektórych dokumentach Rady Europy regulujących
nauczanie języków
obcych
oraz o przebiegu awansu zawodowego
w zakresie
umiejętności
nauczycieli
*Potrafi wykorzystać nowoczesne technologie i środki techniczne
do nauczania języka obcego
*Potrafi dokonywać analizy działań metodycznych, ocenić
przydatno ść, prognozować ich skutki. Potrafi planować i
przeprowadzić różno rodne lekcje języka obcego dla różnych grup
wiekowych.
* Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy edukacyjnowycho wawczej do refleksji nad współczesną praktyką
pedagogiczną
* Posiada umiejętność analizowania, syntetyzowania,
*Potrafi
skutecznie
wykorzystać
nowoczesne
technologie i
poszukiwania
rozwiązań
w sytuacjach
problemowych.
środki techniczne do nauczania języka obcego
*Potrafi umiejętnie dokonywać analizy działań metodycznych,
ocenić skutecznie przydatność, prognozować ich skutki. Potrafi
planować i przeprowadzić profesjonalnie różnorodne lekcje
języka obcego dla różnych grup wiekowych.
* Posiada wysokie umiejętności wykorzystywania wiedzy
edukacyjno- wychowawczej do refleksji nad współczesną praktyką
pedagogiczną
* Posiada umiejętność analizowania, syntetyzowania,
poszukiwania
rozwiązań
w trudnych
sytuacjach
w zakresie
kompetencji
społecznych
problemowych.
* ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i
przyswajania nowej wiedzy w swojej dziedzinie
* potrafi współpracować w grupie dla osiągania wspólnych celów
wykazując inicjatywę, elastyczność, dobrą organizację pracy
oraz dyscyplinę czasową
* Ma świadomość odpowiedzialności związanej z wykonywaniem
za zawodu nauczyciela i wychowawcy
* ma głęboką świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i
przy- swajania nowej wiedzy w swojej dziedzinie
* potrafi skutecznie współpracować w grupie dla osiągania
wspólnych celów wykazując inicjatywę, elastyczność, dobrą
organizację pracy oraz dyscyplinę czasową
* ma głęboką świadomość odpowiedzialności związanej z
wykonywa niem zawodu nauczyciela i wychowawcy

Kryteria oceny końcowej (podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta)
aktywność za zajęciach oraz obecność na konsultacjach: 30 %
ocena z egzaminu 50%,
opinia osoby z badanej instytucji 20 %

FA 23_W01
FA23_W02

FA23_W
03
FA23_W
05
FA23_U01
FA23_U0
3
FA23_U1
FA23_U01
06 FA23FA23_U0
U09
3
FA23_U1
06 FA23FA23_K01
U09
FA23_K
02
FA23_K01
FA23_K
FA23_K
04
02
FA23_K
04
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Zalecana literatura (w podziale na literaturę podstawową i uzupełniającą):
LITERATURA PODSTAWOWA
1.Richards,J.C. Rodgers, T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. CUP
2.Harmer, J. The Practice of English Language Teaching. Longma
3.Komorowska, H. Metodyka nauczania języków obcych. WSiP
Scrivener, J. Learning Teaching. Macmillan
Brown, H.D. Principles of Language Learning and Teaching. Prentice Hall

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA/ ŹRÓDŁA UZUPEŁNIAJĄCE

1.Krashen, S.D. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Pergamon
2.Ellis, R. Second Language Acquisition. OUP1.
3.Arabski, J. O przyswajaniu języka drugiego (obcego) WSiP
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KARTA
PRZEDMIOTU

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg
planu studiów):

METODYKA NAUCZANIA J. ANG. – ORGANIZACJA
LEKCJI
METHODOLOGY – LESSON PLANNING

Nazwa przedmiotu (j. ang.):
Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:
Koordynator przedmiotu:

praktyczny (P)
studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne (wg wykazu)
nauki humanistyczne (wg wykazu)
metodyka (wg wykazu)
Bogumił Wolski

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do

kształcenia

modułu: Status

specjalnościowego

przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy:

angiel

Rok studiów, semestr:

ski II,

Forma i wymiar zajęć
według planu
studiów:
Interesariusze i
instytucje partnerskie
(nieobowiązkowe)

4
stacjonarne – ćwiczenia warsztatowe 60h
niestacjonarne – 36h

Wymagania wstępne /
Przedmioty
wprowadzające:

-

Bilans punktów ECTS

1

A. Liczba godzin wymagających
bezpośred- niego udziału nauczyciela z
podziałem na typy zajęć oraz całkowita
ECTS
osiąganych na tych zajęciach
liczba punktów

Ćwiczenia

60

36

W sumie:
ECTS

60
2

36
1

Niestacjonarne

4
(A + B)

stacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

2

B. Poszczególne typy zadań do
samokształce- nia studenta
go
udziału nauczyciela)
wraz z planowaną
(niewymagających
bezpośrednieśrednią liczbą godzin na każde i
sumaryczną liczbą ECTS

praca w bibliotece

10
10

15
15

30

35

10

20

60
2

85
3

50
10

50
10

2

2

praca nad projektem zaliczeniowym
przygotowywanie planów lekcji i
materia- łów dydaktycznych do nauki j.
angielskie- go
przygotowanie ogólne
praca na platformie / w sieci
w sumie:
ECTS

C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS

Ćwiczenia plus praca na platformie i nad
projektem końcowym (wraz z konsultacjami)
ECTS

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Podstawowym celem jest zapoznane studentów z zasadami planowania lekcji j. angielskiego na różnych poziomach zaawansowania, ze szczególnym uwzględnieniem roli nauczyciela na poszczególnych etapach
plano- wania lekcji jak i praktycznej realizacji planu podczas lekcji. Studenci zapoznają się z podstawami
teoretycz- nymi dotyczącymi pracy nauczyciela j. obcego oraz praktycznymi metodami i technikami
wprowadzania oraz ćwiczenia nowego materiału. Ważna częścią kursu jest poświęcona technikom
ćwiczenia i rozwijania poszcze- gólnych sprawności językowych.
Metody dydaktyczne: problemowe (konwersatorium), aktywizujące (przygotowanie materiałów
dydak- tycznych), praktyczne (metoda projektu), wykład interaktywny, prezentacje multimedialne,
eksponujące
–materiały video (lekcje j. angielskiego)

3

Treści kształcenia:
1. Podstawowa terminologia
2. Nauczyciel vs Uczeń
•

Style i strategie uczenia się

•

Gestykulacja i mowa ciała nauczyciela

3. Motywacja. Rodzaje motywacji oraz sposoby jej rozwijania
4. Organizacja i prowadzenie lekcji j. obcego
•

Rola nauczyciela podczas poszczególnych etapów lekcji

•

Problemy z dyscypliną

•

Rodzaje interakcji pomiędzy nauczycielem i/lub uczniami

•

Podawanie instrukcji

•

Techniki prowokowania wypowiedzi (elicitation techniques)

5. Planowanie lekcji j. obcego

4

•

Etapy lekcji: PPP, ESA, ARC, OHE, III

•

Rodzaje ćwiczeń językowych (dryl vs ćwiczenia komunikacyjne)

•

Planowanie sekwencji lekcji

6. Pojęcie błędu językowego. Techniki poprawy błędów
7.

Ocena i testowanie wiedzy ucznia

8. Użycie pomocy audiowizualnych
9. Nauczanie sprawności językowych
10. Nauczanie wymowy i intonacji
11. Nauczanie gramatyki i słownictwa
12. Zastosowanie dyktanda w nauczaniu j. obcego
13. Wykorzystanie muzyki i piosenek
14. Wykorzstanie video w nauczaniu j.obcego
15. Technika projektu w nauczaniu j. angielskiego

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmio
tu

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Efekt
Kieru
nkowy

Wiedza:
FA_W
01
FA_W
02
FA_W
03
FA_W
07

student:
− posiada znajomość specjalistycznego słownictwa konieczną do
rozumie- nia wybranych tekstów specjalistycznych z zakresu metodyki
nauczania j. angielskiego.
− zna metody prowadzenia zajęć dla różnych grup wiekowych, rozumie
znaczenie czynnika wieku w nauce języka obcego,
− zna sposoby tworzenia scenariuszy zajęć i prowadzenie lekcji z wykorzystaniem zarówno podręcznika jak i dodatkowych materiałów audiowizualnych oraz Internetu
− zna rolę motywacji uczniów i strategii uczenia się w nauczaniu j. angielskiego
− zna rolę nauczyciela podczas lekcji języka obcego, planowania zajęć,
mo- tywacji uczniów
− zna zasady konstruowania różnego rodzaju testów językowych
− zna różnorodne techniki i metody ćwiczenia i rozwijania wszystkich
sprawności językowych

W
01
W
02
W
03
W
07

5

Umiejętności
FA_U
01
FA_U
03
FA_U
04
FA_U
05

student potrafi:
− wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną niezbędna do właściwego
planowania i prowadzenia lekcji j. angielskiego na różnych poziomach
za- awansowania i w różnych grupach wiekowych
− planować i przeprowadzać lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem

U
0
1
U
0
3
U
0
4
U
0
5

6

różnorodnych środków audio-wizualnych i innych materiałów
pomocni- czych
− wykorzystać technikę projektu jako metody urozmaicenia lekcji oraz
po- szerzenia wiedzy j. angielskiego
− samodzielnie konstruować testy językowe sprawdzające wiedzę i
poste uczniów
− przygotowywać ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności językowe
Kompetencje społeczne
FA_K
01
FA_K
03
FA_K
06

student:
− rozumie konieczność śledzenia na bieżąco literatury związanej z
nowymi metodami nauczania języków obcych
− Ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i przyswajania
nowej wiedzy w zakresie nauczania j. angielskiego
− Potrafi stworzyć atmosferę motywującą do nauki j. angielskiego na
róż- nych etapach edukacji
− samodzielnie przeprowadzić analizę swoje pracy jako
nauczyciela, zdiagnozować swoje błędy i przeprowadzić ich
korekcję
− odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, określając jej
priory- tety a jednocześnie mając świadomość potrzeby kreatywnego
podejścia do zadań, potrafi stworzyć atmosferę motywującą do pracy
czy nauki
Sposoby weryfikacji efektów
kształcenia:
Lp.

Efekt
przedmiotu

1
W
01
W
02
W
2
U
003
W
1
07
U
0
3
3
K
0U
01
4K
U
0 oceny
Kryteria
30
5
K
0
6 3,0
Na ocenę

Sposób weryfikacji

Ocena formująca –
przykła- dowe sposoby jej
wystawie- nia poniżej

ćwiczenia
w
przygotowywaniu
materiałów
dydaktycznych,
projekt
indywi- dualny, plan
lekcji
projekt
indywidualny;
opracowanie
planów
lekcji z wykorzystaniem
wła- snych środków
audio- wizualnych
praca w grupie;
opinia eksperta
zewnętrz- nego

ocena poziomu wiedzy do
planowania lekcji j. ang. na
różnych
poziomach
zawanso- wania
ocena
umiejętności
planowa- nia lekcji i
przygotowania
pomocy
dydaktycznych

K
0
1
K
0
3
K
0
6

Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia poniżej
Przygotowywanie
pomocy
dydaktycznej;
opracowanie planu
lekcji
zaliczenie projektu
końcowego, demonstracja praktycznych
umiejętności
Ocena oparta na
oce- nie eksperta

w zakresie wiedzy

student:
− posiada podstawową znajomość specjalistycznego słownictwa konieczną do rozumienia wybranych tekstów specjalistycznych z
zakre- su metodyki nauczania j. angielskiego.
− zna podstawowe metody prowadzenia zajęć dla różnych grup wiekowych, rozumie znaczenie czynnika wieku w nauce języka obcego,
− zna sposoby tworzenia scenariuszy zajęć i prowadzenie lekcji
z

Efekt
kształce
nia
FA_W
01
FA_W
02
FA_W
03
FA_W
07
7

−
−
−
−

Na ocenę 5,0

wykorzystaniem zarówno podręcznika jak i dodatkowych
materiałów audio-wizualnych oraz Internetu
zna rolę motywacji uczniów i strategii uczenia się w nauczaniu j.
an- gielskiego
zna rolę nauczyciela podczas lekcji języka obcego, planowania
zajęć, motywacji uczniów
zna podstawowe zasady konstruowania różnego rodzaju testów
języ- kowych
zna podstawowe techniki i metody ćwiczenia i rozwijania
wszystkich sprawności językowych

student:
− posiada dobrą znajomość specjalistycznego słownictwa konieczną
do rozumienia wybranych tekstów specjalistycznych z zakresu
metodyki nauczania j. angielskiego.
− zna różnorodne metody prowadzenia zajęć dla różnych grup wiekowych, rozumie znaczenie czynnika wieku w nauce języka obcego,
− zna sposoby tworzenia scenariuszy zajęć i prowadzenie lekcji z
wykorzystaniem zarówno podręcznika jak i dodatkowych
materiałów audio-wizualnych oraz Internetu
− zna rolę motywacji uczniów i strategii uczenia się w nauczaniu j.
an- gielskiego
− zna różnorodne role jaki pełni nauczyciel podczas lekcji języka
ob- cego, planowania zajęć, motywacji uczniów
− zna zasady konstruowania różnego rodzaju testów językowych
− zna różnorodne techniki i metody ćwiczenia i rozwijania wszystkich
sprawności językowych
w zakresie umiejętności

Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

student potrafi:
− wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną niezbędna do
właściwe- go planowania i prowadzenia lekcji j. angielskiego na
różnych pozio- mach zaawansowania i w różnych grupach
wiekowych
− planować i przeprowadzać lekcje języka angielskiego z
wykorzysta- niem różnorodnych środków audio-wizualnych i
innych materiałów pomocniczych
− wykorzystać technikę projektu jako metody urozmaicenia lekcji
oraz poszerzenia wiedzy j. angielskiego
− samodzielnie konstruować podstawowe testy językowe
sprawdzające wiedzę i poste uczniów
− przygotowywać ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności
języko- we

FA_U
01

FA_U
03
FA_U
04
FA_U
05

student potrafi:
− wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną niezbędna do
właściwego planowania i prowadzenia lekcji j. angielskiego na
różnych poziomach zaawansowania i w różnych grupach wiekowych
− planować i przeprowadzać lekcje języka angielskiego z
wykorzysta- niem różnorodnych środków audio-wizualnych i
innych materiałów pomocniczych
− twórczo wykorzystać technikę projektu jako metody
urozmaicenia lekcji oraz poszerzenia wiedzy j. angielskiego
8

− samodzielnie konstruować testy językowe sprawdzające wiedzę i
poste uczniów
− przygotowywać różnorodne ćwiczenia rozwijające wszystkie
sprawności językowe
w zakresie kompetencji społecznych
Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

student:
− rozumie konieczność samodzielnego dokształcania się w
dziedzinie nauczania języków obcych
− Potrafi stworzyć atmosferę motywującą do nauki j. angielskiego
na różnych etapach edukacji
− samodzielnie przeprowadzić prostą analizę swoje pracy jako
nauczy ciela, zdiagnozować swoje błędy i przeprowadzić ich
korekcję
− odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, określając jej
priorytety a jednocześnie mając świadomość potrzeby kreatywnego
podejścia do zadań, potrafi stworzyć atmosferę motywującą do
pracy czy nauki
student:
− rozumie konieczność śledzenia na bieżąco literatury związanej z
no- wymi metodami nauczania języków obcych
− Ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i
przyswajania nowej wiedzy w zakresie nauczania j. angielskiego
− Potrafi stworzyć atmosferę motywującą do nauki j. angielskiego
na różnych etapach edukacji
− samodzielnie przeprowadzić analizę swoje pracy jako
nauczyciela, zdiagnozować swoje błędy i ich przyczyny oraz
przeprowadzić ich korekcję
− odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, określając jej
priorytety a jednocześnie mając świadomość potrzeby
kreatywnego podejścia do zadań, potrafi stworzyć atmosferę
motywującą do pracy czy nauki

FA_K
01
FA_K
03
FA_K
06

Kryteria oceny końcowej (podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta)
aktywność za zajęciach oraz obecność na konsultacjach 40%,
samodzielne przygotowanie planów lekcji, prezentacja multimedialna, przygotowanie pomocy
dydaktycznych 30%,
ocena z projektu
10%, kolokwia 20%

9

Zalecana literatura:
Penny Ur, A Course in Language Teaching,
CUP Jeremy Harmer, How To Teach English,
Longman
Jeremy Harmer, The Practice of English Language Teaching, Longman
R. Gower & S. Walters, Teaching Practice Handbook,
Heinemann Martin Parrot, Tasks for Language Teachers, CUP
F. Klippel, Keep Talking, CUP
J. Richards & T. Rodgers, Approaches and Methods in Language Teaching, CUP
D. Larsen-Freeman, Techniques and Principles in Language Teaching, OUP
J. McNiff, Action Research – Principles and Practice, Routledge
P. Davis & M. Rinvolucri, Dictation, CUP
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KARTA
PRZEDMIOTU
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg
planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU J.
ANGIELSKIEGO
TEACHING ENGLISH WITH MODERN TECHNOLOGY

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:
Koordynator przedmiotu:

praktyczny (P)
studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
językoznawstwo
Bogumił Wolski

Ogólna charakterystyka przedmiotu
kształcenia specjalizacyjnego do wyboru
Przynależność do
modułu: Status

angielski III, 5

przedmiotu:

stacjonarne - ćw. praktyczne 15 h,
niestacjonarne - ćw. praktyczne 9 h

Język wykładowy:
Rok studiów,
semestr:

Metodyka nauczanie języka angielskiego

Bilans punktów ECTS
Całkowita liczba punktów ECTS

1
(A + B)

Niestacjonarne

Wymagania wstępne /
Przedmioty
wprowadzające:

-

stacjonarne

Interesariusze
i
Forma i wymiar
instytucje
partnerskie
zajęć według
planu
(nieobowiązkowe)
studiów:

1

A. Liczba godzin wymagających
bezpośred- niego udziału nauczyciela z
podziałem na typy zajęć oraz całkowita
liczba punktów ECTS osiąganych na tych
zajęciach

Ćwiczenia pr.(laboratorium komp.)
Konsultacje dotyczące projektu
końcowego W sumie:
ECTS

15
5
20
0,5

9
5
14
0,5

2

B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela)
z planowaną
średnią
liczbą
godzin nawraz
każde
i sumaryczną
liczbą ECTS

praca nad projektem zaliczeniowym

5

7

przygotowywanie planów lekcji i
materia- łów dydaktycznych do nauki j.
go
angielskie-

5

7

praca na platformie / w sieci

5

7

15
0,5
35

21
0,5
35

1

1

w sumie:
ECTS
C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS

Ćwiczenia plus praca na platformie i nad
projektem końcowym (wraz z konsultacjami)
ECTS

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
W trakcie kursu studenci poznają najbardziej przydatne zastosowania nowoczesnych technologii, a przede
wszystkim Internetu w nauczaniu j. angielskiego: stworzenie własnej strony internetowej, przygotowywanie
materiałów elektronicznych, ocena i korzystanie ze stron internetowych dla nauczycieli j. angielskiego, planowanie lekcji z użyciem Internetu. Ważną częścią kursu będzie wykorzystanie w nauczaniu j. angielskiego techniki projektu opartego na materiałach internetowych oraz wykorzystanie programów specjalistycznych on line
do przygotowywania ćwiczeń, testów, materiałów dydaktycznych do nauki j. angielskiego (Webquests, Treasure hunts, Virtual fieldtrips, Hot Potatoes). Zdobyta wiedza teoretyczna będzie wykorzystana do przygotowania
zadań, planów lekcji i projektu podczas trwania kursu, a także podczas praktyki pedagogicznej i późniejszej
pracy absolwentów w zawodzie nauczycieli języka angielskiego.
Metody dydaktyczne: problemowe (konwersatorium), aktywizujące (przygotowanie materiałów
dydak- tycznych), praktyczne (metoda projektu), wykład interaktywny, prezentacje multimedialne

3

Treści kształcenia:
1. Wstęp – Rewolucja wirtualna. Rozwój nowoczesnych technologii i ich zastosowanie w nauczaniu
j. obcych.
2. Terminologia – podstawowe pojęcia z zakresu informacji technologicznej
3. Wyszukiwarki internetowe
4. Zastosowanie edytora tekstu do przygotowywania testów i materiałów przydatnych w nauczaniu j.
an- gielskiego
5. Tworzenie strony internetowej nauczyciela
6. Materiały elektroniczne
•
•

Samodzielne tworzenie materiałów elektronicznych do nauki j. ang.
Materiały elektroniczne dostępne on line

7. Kryteria oceny stron internetowych dla nauczycieli j. angielskiego
8. Planowanie lekcji j. angielskiego z wykorzystaniem Internetu
9. Technika projektu. Planowanie projektu z wykorzystaniem Internetu
10. Przygotowywanie prezentacji z wykorzystaniem aplikacji Power Point
11. Rozwijanie sprawności językowych w oparciu o środowisko Internetu

4

12. Anglojęzyczne programy i narzędzia dostępne on line
−
−
−
−

Webquests
Treasure hunts
Virtual fieldtrips
Hot potatoes

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmio
tu

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Efekt
Kieru
nkowy

Wiedza:
FA_W
01
FA_W
02

student:
− posiada znajomość specjalistycznego słownictwa konieczną do
rozumie- nia wybranych tekstów specjalistycznych z zakresu studiów
filologicz- nych – np. z dziedziny literatury, historii, językoznawstwa,
dydaktyki, itp
− zna metody prowadzenia zajęć dla różnych grup wiekowych, rozumie
znaczenie czynnika wieku w nauce języka obcego,
− zna sposoby tworzenia scenariuszy zajęć i prowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu i innych nowoczesnych technologii
− zna rolę motywacji uczniów i strategii uczenia się w nauczaniu j. angielskiego
− zna rolę nauczyciela podczas lekcji języka obcego, planowania zajęć,
mo- tywacji uczniów

W
01
W
02

Umiejętności
FA_U
01
FA_U
03
FA_U
04
FA_U
05

student potrafi:
− wykorzystać Internet i inne nowoczesne technologie i środki techniczne
do nauczania języka angielskiego na różnych poziomach
zaawansowania i różnych grupach wiekowych
− planować i przeprowadzać lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem
Internetu i różnych programów komputerowych dla różnych grup
wieko- wych (Webquests, Treasure hunts, Virtual fieldtrips, Hot
potatoes)
− wykorzystać technikę projektu, ze szczególnym uwzględnieniem
projektu internetowego jako metody urozmaicenia lekcji oraz
poszerzenia wiedzy j. angielskiego
− wykorzystywać Internet i nowoczesne technologie do
przygotowywania własnych materiałów dydaktycznych
uzupełniających i wzbogacających pracę z podręcznikiem do nauki
języka obcego
− wykorzystać edytor tekstu oraz materiały i programy dostępne on line
do przygotowywania testów językowych

U
0
1
U
0
3
U
0
4
U
0
5

5

Kompetencje społeczne
FA_K
01
FA_K
03
FA_K
06

student:
− rozumie konieczność śledzenia na bieżąco rozwoju nowoczesnych tech-

K
0
1
K
0
3
K
0
6

6

nologii i możliwości ich wykorzystania w nauczaniu j. angielskiego
− Ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i przyswajania
nowej wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii
− Potrafi stworzyć atmosferę motywującą do nauki na etapach
edukacji wczesnoszkolnej
− Jest świadomy i akceptuje rolę nowych technologii w komunikacji
spo- łecznej oraz życiu kulturalnym, w którego różnych formach
uczestniczy
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.

Efekt
przedmiotu

Sposób weryfikacji

Ocena formująca –
przykła- dowe sposoby jej
wystawie- nia poniżej

1

W
01
W
02

ćwiczenia
przygotowymateriałów
tycznych

ocena poziomu wiedzy do
planowania
lekcji
z
wykorzy- staniem nowych
technologii

w
waniu
dydak-

U
projekt
indywidualny;
ocena
umiejętności
0
opracowanie
planów
planowa- nia lekcji i
1
lekcji z wykorzystaniem
przygotowania
pomocy
U
nowych technologii
dydaktycznych
0
3
praca w grupie;
K
30
opinia eksperta
U
zewnętrz- nego
1
0K
04 oceny
Kryteria
3U
0
K
w zakresie wiedzy
05
6 3,0
Na ocenę
Student:
2

Na ocenę 5,0

Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia poniżej
Przygotowywanie
pomocy
dydaktycznej;
opracowanie planu
lekcji
zaliczenie
projektu
końcowego, demonstracja praktycznych
umiejętności
Ocena oparta na
oce- nie eksperta

− posiada podstawową znajomość specjalistycznego słownictwa konieczną do rozumienia wybranych tekstów specjalistycznych z
zakresu studiów filologicznych – np. z dziedziny literatury, historii,
języko- znawstwa, dydaktyki, itp
− zna podstawowe metody prowadzenia zajęć dla różnych grup wiekowych, rozumie znaczenie czynnika wieku w nauce języka obcego,
− zna sposoby tworzenia scenariuszy zajęć i prowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu i innych nowoczesnych technologii
− rolę motywacji uczniów i strategii uczenia się w nauczaniu j. angielskiego
− zna rolę nauczyciela podczas lekcji języka obcego, planowania zajęć,
motywacji uczniów
−
Student:

Efekt
kształce
nia
FA_W
01
FA_W
02

− posiada poszerzoną znajomość specjalistycznego słownictwa konieczną do rozumienia wybranych tekstów specjalistycznych z
zakresu studiów filologicznych – np. z dziedziny literatury, historii,
języko- znawstwa, dydaktyki, itp
− zna różnorodne metody prowadzenia zajęć dla różnych grup wiekowych, rozumie znaczenie czynnika wieku w nauce języka obcego,
− zna urozmaicone sposoby tworzenia scenariuszy zajęć i
prowadzenie
7

lekcji z wykorzystaniem Internetu i innych nowoczesnych
technologii
− rolę motywacji uczniów i strategii uczenia się w nauczaniu j.
angiel- skiego
− zna rolę nauczyciela podczas lekcji języka obcego, planowania
zajęć, motywacji uczniów
w zakresie umiejętności
Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

student potrafi:
− wykorzystać w stopniu podstawowym Internet i inne nowoczesne
technologie i środki techniczne do nauczania języka angielskiego
na różnych poziomach zaawansowania i różnych grupach
wiekowych
− poprawnie planować i przeprowadzać lekcje języka angielskiego z
wykorzystaniem Internetu i różnych programów komputerowych
dla różnych grup wiekowych (Webquests, Treasure hunts, Virtual
fieldtrips, Hot potatoes)
− wykorzystać technikę projektu, ze szczególnym uwzględnieniem
pro- jektu internetowego jako metody urozmaicenia lekcji oraz
poszerzenia wiedzy j. angielskiego
− wykorzystywać Internet i nowoczesne technologie do
przygotowywa- nia własnych materiałów dydaktycznych
uzupełniających i wzboga- cających pracę z podręcznikiem do nauki
języka obcego F
− wykorzystać edytor tekstu oraz materiały i programy dostępne on
line do przygotowywania testów językowych
student potrafi:
− wykorzystać Internet i inne nowoczesne technologie i środki techniczne do urozmaicenia nauczania języka angielskiego na różnych
po- ziomach zaawansowania i różnych grupach wiekowych
− twórczo planować i przeprowadzać lekcje języka angielskiego z
wyko- rzystaniem Internetu i różnych programów komputerowych
dla róż- nych grup wiekowych (Webquests, Treasure hunts, Virtual
fieldtrips, Hot potatoes)
− efektywnie wykorzystać technikę projektu, ze szczególnym uwzględnieniem projektu internetowego jako metody urozmaicenia lekcji
oraz poszerzenia wiedzy j. angielskiego
− wykorzystywać Internet i nowoczesne technologie do
przygotowywa- nia własnych materiałów dydaktycznych
uzupełniających i wzboga- cających pracę z podręcznikiem do nauki
języka obcego
− wykorzystać edytor tekstu oraz materiały i programy dostępne on
line do przygotowywania testów językowych
w zakresie kompetencji społecznych

FA_U
01

FA_U
03
FA_U
04
FA_U
05

8

Na ocenę 3,0

student:
− rozumie konieczność śledzenia na bieżąco rozwoju
nowoczesnych technologii i możliwości ich wykorzystania w
nauczaniu j. angiel- skiego
− Ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i
przyswaja- nia nowej wiedzy w zakresie nowoczesnych
technologii FA_K01
− Potrafi stworzyć atmosferę motywującą do nauki na etapach
edu- kacji wczesnoszkolnej
− Jest świadomy i akceptuje rolę nowych technologii w
komunikacji społecznej oraz życiu kulturalnym, w którego
różnych formach uczestniczy

FA_K
01
FA_K
03
FA_K
06

9

Na ocenę 5,0

student:
− Dobrze rozumie konieczność śledzenia na bieżąco rozwoju
nowo- czesnych technologii i możliwości ich wykorzystania w
nauczaniu
j. angielskiego
− Ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i
przyswaja- nia nowej wiedzy w zakresie nowoczesnych
technologii
− Potrafi stworzyć atmosferę motywującą do nauki na różnych
eta- pach edukacji szkolnej
− Jest świadomy i akceptuje rolę nowych technologii w
społecznejjest
orazjedynie
życiu kulturalnym,
w którego
Kryteria oceny końcowejkomunikacji
(podział procentowy
wskazówką dla
studenta)
różnych
formach
aktywność za zajęciach oraz
obecność
na konsultacjach 50%,
prezentacja multimedialna, przygotowanie pomocy dydaktycznych 20%,
ocena z projektu 20%,
opinia osoby z badanej instytucji 10 %

Zalecana literatura:
1. Crystal David, Language and the Internet, CUP 2006
2. Krajka Jarosław, English Language Teaching In the Internet Assisted environment, Maria
Curie- Skłodowska University Press, 2007
3. Dudeney Gavin, Hockly Nicky, How to teach English with technology, Pearson 2007
4. Sharma Pete, Barret Barney, Blended Learning, MacMillan, 2007
Teeler Dede, Gray Peta, How to use the Internet in ELT, Longman,
2000
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KARTA
PRZEDMIOTU

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg

planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Autonomia w nauce języka – maksymalizacja potencjału
poznawczego.
Student’s autonomy – maximize your learning potential.

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

praktyczny (P)
studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne (wg wykazu)
nauki humanistyczne (wg wykazu)
metodyka nauczania

Koordynator przedmiotu:
Agnieszka Habrat

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do

specjalnościowe

modułu: Status

go do wyboru

przedmiotu:

angiel

Język wykładowy:

ski

Rok studiów,

III/6

semestr:

Stacjonarne: 15 h praktyczne
Niestacjonarne: 9 h
praktyczne

Interesariusze
i
Forma i wymiar
instytucje
partnerskie
zajęć według planu
(nieobowiązkowe)
studiów:
Wymagania wstępne /
Przedmioty
wprowadzające:

1

1
(A + B)

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na
zajęć
typy oraz całkowita liczba punktów ECTS
osiąganych na tych zajęciach

Ćwiczenia warsztatowe
Konsultacje
indywidualne
W sumie:
ECTS
przygotowanie
ogólne praca w
bibliotece praca w
sieci
praca nad
projektami prace
pisemne
w
sumie:

B. Poszczególne typy zadań do
samokształce- nia studenta
(niewymagających bezpośred- niego
udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i
sumaryczną liczbą ECTS

ECTS
C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS

30 h ćwiczeń stacjonarne/18 h ćwiczeń
niestacjonarne plus praca nad projektami
(wraz z konsultacjami) – 20 godz.
ECTS

stacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

Niestacjonarne

Bilans punktów ECTS

15
5

9
5

20
0,5
5
3
2

14
0,5
8
3
5

5

5

15
0,5

21
0,5

15
15

9
21

1

1

Opis przedmiotu
Cel przedmiot

autonomizacja studentów poprzez rozbudzenie świadomości własnego stylu poznawczego oraz indywidualnych predyspozycji do nauki, wywołanie refleksji nad przyczynami sukcesu i porażki w nauce, optymalizacja efektów w nauce języka obcego, trening strategiczny
Metody dydaktyczne: podające: pogadanka, objaśnienie; problemowe:, aktywizujące (symulacja, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna ), eksponujace (pokaz, film), praktyczne (ćwiczenia, metoda projektów)
Tresci kształcenia:
Ćwiczenia ( warsztaty):

1. Samopoznanie a autonomia studenta/ucznia.
2. Teoria inteligencji wielorakich, test, interpretacja. Wnioski dla uczącego się.
3. Style poznawcze – typologie, określenie własnego stylu, sposoby
wykorzystania wiedzy na temat własnego stylu do podniesienia efektywności
nauki.
4. Czynniki afektywne w nauce. Wpływ wybranych cech osobowości na proces
akwizycji języka (poczucie własnej wartości, ekstrawersja/introwersja, empatia,
lęk językowy i inne)
5. Profil skutecznego studenta/ucznia.
2

6. Strategie w nauce języka. Znaczenie strategii dla rozwoju autonomii.

3

7. Metakognitywny model strategii uczenia się.
8. Trening strategiczny w rozwijaniu głównych sprawności językowych.
9. Strategie przydatne w przyswajaniu słownictwa.
10.Techniki wspomagania skuteczności pamięci.

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia)
Efekt
przedmio
tu

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

FA_K_W08

Posiada podstawową wiedzę o stylach poznawczych, strategiach, inteligencjach wielorakich oraz ich użyteczności w
wy- konywaniu różnych zadań z zakresu nauki języka.
Ma podstawową wiedzę na temat indywidualnych cech
oso- bowości warunkujących sukces i porażkę w nauce.

K_W08

FA_ K_U02

Umiejętności

K_U02

Wiedza:

Potrafi wykorzystać wiedze teoretyczna do określenia swojego profilu poznawczego oraz zaplanować naukę w sposób optymalny dla podniesienia jej skuteczności.
Potrafi stosować strategie uczenia oraz techniki
wspomagania pamięci w celu poprawy skuteczności nauki
języka.
FA_K_

Kompetencje społeczne

02

Rozumie potrzebą prowadzenia autorefleksji,
doskonalenia własnych umiejętności, ma świadomość
potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy w swojej dziedzinie
Potrafi pracować w grupie dla osiągania wspólnych celów

FA_K_
01

Efekt
kierunko
wy

K_K
02
K_K
01

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
L
p.

Efekt
przedmio
tu

Sposób weryfikacji

1

FA_K_W0
8

projekt indywidualny/grupowy

Ocena formująca –
przy- kładowe sposoby
jej wy- stawienia
poniżej
ocena zaangażowania w
dyskusji, ocena projektu
indywidualnego/grupowe
go

Ocena
koń
co- wa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
rozwiązanie
zadania
p
roblemowego,
praca
pisemna

4

2

FA_K_U0
2

praca pisemna

wstępna ocena
umiejętności,

demonstra
cja
praktyczny
ch
umiejętnoś
ci,

5

FA_K_K

praca pisemna

02
FA_K_K

ocena zaangażowania w
dyskusji, ocena projektu
indywidualnego/grupowe
go;
wstępna
ocena
umiejętności

01

Kryteria oceny
W zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0

Posiada podstawową wiedzę o stylach poznawczych,
strategiach, inteligencjach wielorakich oraz ich użyteczności w wykonywaniu różnych zadań z zakresu
na- uki języka. Ma podstawową wiedzę na temat
indywidu- alnych cech osobowości warunkujących
sukces i poraż- kę w nauce.

Na ocenę 5,0

demonstracja
praktycznych
umiejętności
rozwiązanie
zadania
p
roblemowego,
praca
pisemna
Efekt
kształce
nia
FA_K_W08

FA_K_W08

Posiada rozszerzoną wiedzę o stylach poznawczych,
strategiach, inteligencjach wielorakich oraz ich użyteczności w wykonywaniu różnych zadań z zakresu
na- uki języka.
Ma uporządkowaną wiedzę na temat indywidualnych
cech osobowości warunkujących sukces i porażkę w
nauce
w zakresie umiejętności
Na ocenę 3,0

Potrafi określić niektóre cechy swojego profilu poznawczego oraz zaplanować naukę w sposób
optymalny dla podniesienia jej skuteczności.
Potrafi stosować wybrane strategie uczenia oraz
techni- ki wspomagania pamięci w celu poprawy
skuteczności nauki języka.

FA_K_U02

Na ocenę 5,0

Potrafi określić swój profil poznawczy oraz osobowościowy oraz zaplanować naukę w sposób optymalny
dla podniesienia jej skuteczności.
Potrafi stosować liczne strategie uczenia oraz techniki
wspomagania pamięci w celu poprawy skuteczności
nauki języka.

FA_K_U02

w zakresie kompetencji społecznych
Na ocenę 3,0

Rozumie potrzebą prowadzenia autorefleksji, dosko-

FA_K_02
6

Na ocenę 5,0

nalenia własnych umiejętności, ma świadomość potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy w swojej
dziedzinie Potrafi elastycznie pracować w grupie
dla osiągania wspólnych celów

FA_K_01

Rozumie potrzebę prowadzenia autorefleksji i
formu- łuowania wniosków dotyczących
doskonalenia wła- snych umiejętności, ma
świadomość potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy w
swojej dziedzinie . Potrafi pra- cować w grupie dla
osiągania wspólnych celów i przyj- mować różne
funkcje

FA_K_
02
FA_K_
01

Kryteria oceny końcowej
aktywność za zajęciach oraz obecność na konsultacjach
30% wykonanie ćwiczeń i projektów 70%

Zalecana literatura (w podziale na literaturę podstawową i uzupełniającą):
Podstawowa:

Brown, D. The Principles of Language Learning Teaching and
Chamot, A.U. et al The Learning Strategies
Crozier, R. Individual Learners.
Dornyei, Z. The Psychology of Second Language Acquisition
Gardner, . et al Inteligencja. Wielorakie perspektywy.
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KARTA
PRZEDMIOTU
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg

AKWIZYCJA JEZYKA

planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

LANGUAGE ACQUISITION

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

praktyczny (P)
studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne (wg wykazu)
nauki humanistyczne (wg wykazu)
językoznawstwo (wg wykazu)

Koordynator przedmiotu:
Piotr Romanowski

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do

kształcenia

modułu: Status

specjalnościowego

przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy:

angiel

Rok studiów,

ski

semestr:

III, 6
Universidad
(ES) 15
stacjonarne -de
ćw.Huelva
praktyczne

Interesariusze
i
Forma i wymiar
instytucje
partnerskie
zajęć według planu
(nieobowiązkowe)
studiów:
Wymagania wstępne /
Przedmioty
wprowadzające:

Univerza
na Primorskem
h niestacjonarne
- ćw.
(SLO)
Universidade
do
praktyczne
9h
-Minho (P)

1
(A + B)

Niestacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

Stacjonarne

Bilans punktów ECTS

1

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na
typy zajęć oraz całkowita liczba punktów
ECTS osiąganych na tych zajęciach
B. Poszczególne typy zadań do
samokształce- nia studenta
(niewymagających bezpośred- niego
udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i
sumaryczną liczbą ECTS
C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS

Ćwiczenia audytoryjne
Konsultacje dotyczące projektu
końcowego
W sumie:
ECTS
przygotowanie
ogólne praca w
bibliotece praca w
sieci
praca na platformie elearningowej praca nad
projektem
końcowym
ECTS
w sumie:
Ćwiczenia audytoryjne, praca na platformie i nad projektem końcowym (wraz z
konsultacjami)
ECTS

12
3

8
1

15
0,5

9
0,5

2
5
5
0
3
15
0,5

2
5
5
6
3
21
0,5

15

17

0,5

0,5

2

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest wprowadzenie zagadnień teoretycznych dotyczących procesu akwizycji języka poprzez
jednoczesne zapoznanie studentów z warunkami sukcesywnego przyswajania leksykonu i gramatyki m. in.
w oparciu o tezy lingwistyki kognitywnej oraz psychologii poznawczej. Ponadto zostanie przedstawiony
rozwój metod i podejść w nauczaniu języka obcego mający na celu podniesienie świadomości podobieństw
i różnic miedzy nimi.
Metody dydaktyczne: problemowe (konwersatorium), aktywizujące (metoda przypadku),
praktyczne (ćwiczenia), metoda projektowa
Treści kształcenia
Ćwiczenia
1) Uczenie się pierwszego języka. Behawioryzm i innatyzm.
2) Przegląd teorii akwizycji: strukturalizm, behawioryzm, racjonalizm, kognitywizm, konstruktywizm
3) Teoria gramatyki uniwersalnej Noama Chomskiego
4) Style i strategie uczenia się
5) Czynniki osobowościowe mające wpływ na akwizycję języka
6) Czynniki społeczno-kulturowe mające wpływ na akwizycję języka
7) Podejście leksykalne
8) Zastosowanie teorii społeczno-kulturowej w akwizycji języka
9) Typy kompetencji: od kompetencji lingwistycznej do interkulturowej kompetencji komunikacyjnej
10) Komunikacja językowa i jej charakterystyka
11) Inteligencja wieloraka
12) Programowanie neurolingwistyczne
13) Podejście leksykalne

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmio
tu
FA23_K_W01

FA23_K_W
02

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)
Wiedza:
1. posiada wiedzę na temat istoty teorii języka oraz relacji pomiędzy teorią
a danymi językowymi na przykładzie podstawowych teorii (strukturalnej,
pragmatycznej czy kognitywnej;
2. posiada wiedzę o sposobach zbierania, analizy, formułowania i testowania hipotez oraz porównywania danych językowych;
3. posiada wiedzę z zakresu podstawowej terminologii stosowanej w
glotto- dydaktyce.

Efekt
kierunko
wy
K_W01

K_W
02

FA23_K_W

K_W

03

03

3

Umiejętności:
1. potrafi przygotować i przedstawić prezentację wybranych zagadnień;
FA23_K_U
2. potrafi samodzielnie przeczytać i zinterpretować teksty, aby (pod
03
kierun- kiem) napisać w języku angielskim krótki projekt badawczy.
FA23_K_U
Kompetencje społeczne:
1. prowadzi autorefleksję i formułuje wnioski dotyczące doskonalenia
03
FA23_K_K
wła- snych umiejętności, poszukuje optymalnych rozwiązań;
01
2. pracuje w grupie dla osiągania wspólnych celów wykazując
inicjatywę, elastyczność, dobrą organizację pracy oraz dyscyplinę
FA23_K_K
czasową.
02
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.

Efekt
przedmiotu

Sposób weryfikacji

1

FA23_K_W
01
FA23_K_W
02
FA23_K_W
FA23_K_U0
303

konwersatorium

2

3

FA23_K_K
01
FA23_K_K
02oceny:
Kryteria

metoda przypadku,
ćwiczenia praktyczne
opinia eksperta zewnętrznego

Ocena formująca –
przykładowe sposoby
jej wystawienia
poniżej
ocena
zdobytych
informacji
i
zastosowania ich w
rozwiązywaniu
problemu
ocena
analizy przypadku

--

Na ocenę 5,0

Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

01
K_K

02
Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
rozwiązanie
zada
nia problemowego
zaliczenie projektu
końcowego, demonstracja umiejętności
praktycznych
ocena oparta na
opinii eksperta

w zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0

K_U
03
K_U
03
K_K

posiada podstawową wiedzę na temat istoty teorii języka oraz
o sposobach zbierania, analizy, formułowania i testowania
hipotez, porównywania danych językowych; a także wiedzę z
zakresu
podstawowej terminologii stosowanej w
glottodydaktyce
posiada rozszerzoną wiedzę na temat istoty teorii języka oraz
o sposobach zbierania, analizy, formułowania i testowania
hipotez, porównywania danych językowych; a także wiedzę z
zakresu
podstawowej terminologii stosowanej w
glottodydaktyce
w zakresie umiejętności
potrafi przygotować i przedstawić prezentację wybranych zagadnień oraz samodzielnie przeczytać i zinterpretować teksty, aby
(pod kierunkiem) napisać w języku angielskim krótki projekt
badawczy
posiada dobrze opanowaną umiejętność przygotowania i
przedsta- wiania prezentacji wybranych zagadnień oraz
samodzielnego prze- czytania i płynnego zinterpretowania
tekstu w celu napisania w języku angielskim krótkiego projektu
badawczego zawierającego pogłębioną refleksję w kontekście
wybranego
tematu
w zakresie
kompetencji społecznych

Efekt
kształce
nia
FA23_K_W
01
FA23_K_W
02
FA23_K_W
03
FA23_K_U
03
FA23_K_U
03

4

Na ocenę 3,0

prowadzi w stopniu podstawowym autorefleksję i formułuje
wnio- ski dotyczące doskonalenia własnych umiejętności,
poszukuje op- tymalnych rozwiązań a także pracuje w grupie
dla osiągania wspólnych celów wykazując inicjatywę,
elastyczność, dobrą orga- nizację pracy oraz dyscyplinę czasową

FA23_K_K
01
FA23_K_K
02

5

Na ocenę 5,0

prowadzi głęboką autorefleksję i bardzo umiejętnie formułuje
wnioski dotyczące doskonalenia własnych umiejętności,
efektyw- nie poszukuje optymalnych rozwiązań a także twórczo
pracuje w grupie dla osiągania wspólnych celów wykazując się
olbrzymią dozą inicjatywy, elastyczności, dobrą organizacją
pracy oraz dys- cypliną czasową
Kryteria oceny końcowej:
aktywność za zajęciach oraz obecność na konsultacjach
20%, samodzielne wykonanie ćwiczeń 30%,
ocena z projektu 50%
Zalecana
literatura
Podstawowa:
1) Brown, H.D. 2000. Principles of Language Learning and Teaching, Addison Wesley Longman
2) Lightbown, P. M. & N. Spada. 2000. How languages are learned. Oxford: OUP
3) Mitchell, R. & F. Myles. 2004. Second Language Learning Theories. London: Hodder Education,
An Hachette UK Company
4) Richards, J. C. & T. S. Rogers. 2007. Approaches and Methods in Language Teaching.
Cambridge: CUP
Uzupełniająca:
1) Dakowska, M. 2005. Teaching English as a Foreigm Language. A Guide for Professionals.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2) Dakowska, M. 2008. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
3) Larsen-Freeman, D. 2002. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: OUP
4) Williams, M. & R.L. Burden. 2004. Psychology for Language Teachers, CUP
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KARTA
PRZEDMIOTU

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

Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej i
przedszkolu

Nazwa przedmiotu (j. ang.):

TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

praktyczny (P)
studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne (wg wykazu)
nauki humanistyczne (wg wykazu)
metodyka nauczania

Koordynator przedmiotu:
Agnieszka Habrat

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do

specjalnościowe

modułu: Status

go

przedmiotu:

Obowiązkowy

Język wykładowy:

angiel

Rok studiów,

ski

semestr:

III/5,6

Interesariusze
i
Forma i wymiar
instytucje
partnerskie
zajęć według planu
(nieobowiązkowe)
studiów:

Stacjonarne: 60 h warsztatowe
Niestacjonarne: 36 h
warsztatowe
Metodyka nauczania – terminologia, Metodyka nauczania –
organizacja lekcji

Wymagania wstępne /
Przedmioty
wprowadzające:

1

Bilans punktów ECTS
4
(A + B)

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na
typy zajęć oraz całkowita liczba punktów
osiąganych
na tych zajęciach
ECTS

Ćwiczenia warsztatowe
Konsultacje dotyczące projektu
końcowego

60
5

36
10

W sumie:
ECTS
przygotowanie
ogólne praca w
bibliotece praca w
sieci
praca na platformie elearningowej praca nad
projektami
w
sumie:

65
2
15
5
15
10
10

46
2
30
5
19
10
10

55

74

2
65

2
45

2

2

B. Poszczególne typy zadań do
samokształce- nia studenta
(niewymagających bezpośred- niego
udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i
sumaryczną liczbą ECTS

stacjonarne

Niestacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS):

ECTS
C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS):

56 h ćwiczeń stacjonarne/41 h ćwiczeń
niestacjonarne plus praca na platformie i
nad projektami (wraz z konsultacjami)
ECTS

Opis przedmiotu
Cel przedmiot
Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego poruszania się w tematyce roli
czynnika wieku w nauczaniu języka obcego, cech dziecka jako ucznia, //kompetencji w zakresie planowania
różnorodnych typów zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkoły podstawowej, wykorzystywania zróżnicowanych technik wprowadzania i utrwalania materiału . Zajęcia mają na celu przygotowanie
studenta do pracy w zawodzie nauczyciela języka obcego w przedszkolu i szkole podstawowej. Zadania
uczestników kursu będą polegały na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla różnorodnych sytuacji problemowych, grach symulacyjnych (np. przeprowadzenie fragmentu lekcji opartej o tekst narracyjny z udziałem
kolegów i koleżanek z grupy przyjmujących rolę grupy docelowej), ocena przydatności różnych technik pracy.
Metody dydaktyczne: podające: pogadanka, objaśnienie; problemowe:, aktywizujące (symulacja,
dys- kusja dydaktyczna ), eksponujace (pokaz, film), praktyczne (ćwiczenia, metoda projektów)

2

Tresci kształcenia:
Ćwiczenia ( warsztaty):
1 Czynnik wieku w nauce języka
obcego 2 Cechy rozwojowe dzieci
3 Podejście integrujące w nauczaniu języka angielskiego
3. Planowanie zajęć dla klas przedszkolnych oraz szkoły podstawowej
4. Nauczanie sprawności językowych

3

5. Wykorzystanie tekstów narracyjnych, piosenek, gier językowych.
Inne:

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia

Efekt
przedmio
tu
FA_K_W
08
FA_K_W
FA_ K_U02
07

FA_K_U08
FA_K_03

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)
Wiedza:
1. Ma podstawową wiedzę na temat stylów poznawczych dzieci, rozumie
zna- czenie czynnika wieku w nauce języka obcego,.
2. Posiada podstawową wiedze z zakresu metod prowadzenia zajęć z
języka obcego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkoły
podstawowej
Umiejętności
1. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do planowania, opisu
i prowadzenia różnorodnych typów zajęć z języka obcego dla grup
przedszkol- nych oraz uczniów szkoły podstawowej.
2. Potrafi ocenić przydatność procedur i działań metodycznych oraz prognozować ich skutki.
Kompetencje społeczne
1. Potrafi stworzyć atmosferę motywującą do nauki na pierwszym etapie
edu- kacyjnym.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
L
Efekt
Sposób weryfikacji
p.
przedmio
tu

1

FA_K_W0
8

Gry symulacyjne, projekt indywidualny

Praktyka nauczycielska, prowadzenie lekcji,
FA_K_W0
7

2

FA_K_U
02
FA_K_U
08

Praktyka nauczycielska, prowadzenie lekcji,

Ocena formująca
– przykładowe
sposoby jej
wy- stawienia
poniżej
ocena
zaanga
żo- wania w
dyskusji, ocena
projekt
u
indywidualnego,
sprawdzian
wiedzy
wstępna
ocena
umiejętności,ocena
wstępna
zaliczenie
umiejętności,
dziennika czenie
zalipraktyk
dziennika
praktyk

Efekt
kierunko
wy

K_W
08
K_W
K_U02

07
K_U08
K_03

Ocena
końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
rozwiązanie
zadania
problemowego,
egza- min
pisemny

demonstra
cja
praktyczny
ch
umiejętnoś
demonstracja
ci
praktycznych
umiejętności,
ocena
umiej
ęt- ności
4

FA_K_K0
3

Praktyka nauczycielska, prowadzenie lekcji,

wstępna
oce
na umiejętności,
zali-

demonstra
cja
praktyczny
ch

5

czenie
dzienni
ka praktyk

umiejętności,
ocena
umiej
ęt- ności

Kryteria oceny
w zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0
Ma podstawową wiedzę na temat stylów poznawczych dzieci,
rozumie znaczenie czynnika wieku w nauce języka obcego,.
Posiada podstawową wiedze z zakresu metod prowadzenia zajęć
z języka obcego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów
szkoły podstawowej

Efekt
kształce
nia
FA_K_W
08
FA_K_W
07

Na ocenę 5,0

Ma usystematyzowaną wiedzę na temat stylów poznawczych
dzieci, rozumie znaczenie czynnika wieku w nauce języka obcego,.
Posiada rozszerzoną wiedze z zakresu metod prowadzenia zajęć z
języka obcego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów
szkoły podstawowej
w zakresie umiejętności

Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Na ocenę 3,0
Na ocenę 5,0

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do
planowania, opisu i prowadzenia metodycznie poprawnych zajęć z
języka obcego dla grup przedszkolnych oraz uczniów szkoły
podstawowej.
Potrafi dokonywać podstawowej analizy procedur i działań metodycznychwykorzystać
oraz prognozować
skutki.
Potrafi
wiedzęichteoretyczną
do planowania, opisu i
prowa- dzenia metodycznie poprawnych i urozmaiconych zajęć z
języka ob- cego dla grup przedszkolnych oraz uczniów szkoły
podstawowej.
Potrafi dokonywać szczegółowej analizy procedur i działań metodycznych
oraz prognozować
ichspołecznych
skutki.
w zakresie
kompetencji

FA_ K_U02

Potrafi stworzyć odpowiednią atmosferę do nauki na pierwszym
etapie edukacyjnym.
Potrafi stworzyć atmosferę motywującą do nauki na pierwszym etapie
edukacyjnym oraz właściwie wykorzystać potencjał poznawczy
uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym.

FA_K_03

FA_K_U08

Kryteria oceny końcowej
aktywność za zajęciach oraz obecność na konsultacjach
10%, wykonanie ćwiczeń i projektów 30%,
kolokwia 30 %
egzamin pisemny 30%
Zalecana literatura (w podziale na literaturę podstawową i uzupełniającą):
Podstawowa:
Szulc-Kurpaska M., Szpotowicz M. Teaching English to Young Learners
Phillips, S. Young Learners
Uzupełniająca:
Moon, J. Teachnig Children English
Brewster, J. et al. The Priamary English Teacher’s Guide
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KARTA
PRZEDMIOTU

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg

planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Metodyka nauczania języka obcego – inne
zagadnienia
Methodology of Teaching a Foreign Language – Other Issues

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

Filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

praktyczny (P)
studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne (wg wykazu)
nauki humanistyczne (wg wykazu)
metodyka nauczania

Koordynator przedmiotu:
Agnieszka Habrat

Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do

specjalnościowe

modułu: Status

go

przedmiotu:

Obowiązkowy

Język wykładowy:

angiel

Rok studiów,

ski

semestr:

III/6

Interesariusze
i
Forma i wymiar
instytucje
partnerskie
zajęć według planu
(nieobowiązkowe)
studiów:

Stacjonarne: 15 h warsztatowe
Niestacjonarne: 9 h
warsztatowe
-

Wymagania wstępne /
Przedmioty
wprowadzające:

1

Bilans punktów ECTS
1
(A + B)

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na
typy
zajęć oraz całkowita
liczba punktów ECTS
osiąganych
na tych zajęciach

Ćwiczenia warsztatowe

15

9

Konsultacje dotyczące projektów

5

5

20

14

W sumie:
ECTS
B. Poszczególne typy zadań do
samokształce- nia studenta
(niewymagających bezpośred- niego
udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i
sumaryczną liczbą ECTS

C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS):

przygotowanie
ogólne praca w
bibliotece praca w
sieci
praca nad projektami
w
sumie:
ECTS

15 h ćwiczeń stacjonarne/9 h ćwiczeń
niestacjonarne plus praca nad projektami
(wraz z konsultacjami) – 20 godz.
ECTS

stacjonarne

Niestacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

0,5
5
2
3

0,5
10
3
3

5

5

15

21

0,5
30

0,5
30

1
1

Opis przedmiotu
Cel przemiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi dokumentami Rady Europy dotyczącymi
kształcenia językowego, a także pogłębienie rozumienia procesu autonomizacji ucznia. Ponadto, uczestnicy
kursu zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia
mają na celu przygotowanie studenta do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej i przedszkolu. Zadania uczestników kursu będą polegały na poszukiwaniu rozwiązań dla wybranych
sytuacji problemowych i dyskusję nad ich skutecznością.
Metody dydaktyczne: podające: pogadanka, objaśnienie; problemowe:, aktywizujące (symulacja,
dys- kusja dydaktyczna ), eksponujace (pokaz, film), praktyczne (ćwiczenia, metoda projektów)

2

Tresci kształcenia:
Ćwiczenia ( warsztaty):
1 Ład i dyscyplina w klasie.
2 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np.dysleksja,
ADHD) 3 Autonomia ucznia i nauczyciela.
4. Europejski System Oceny Kształcenia Językowego.
5. Europejskie Portfolio Językowe.
6. Awans zawodowy nauczycieli, uczenie się przez całe życie.

3

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmio
tu
FA_K_W
06
FA_K_W
08
FA_K_U
02
FA_K_U
08
FA_K_K
03

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)
Wiedza:
1. Ma podstawową wiedzę na temat prawnych uwarunkowaniach nauczania
języków obcych opartą o wybrane dokumenty Rady Europy dotyczących nauczania języków obcych. Rozumie pojecie autonomii w kontekście nauki języka
2. Posiada podstawową wiedzę na temat stylów poznawczych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Umiejętności
Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczna do planowania,
dokony- wania analizy procedur i działań metodycznych oraz prognozowania
ich skut- ków.
Kompetencje społeczne
1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, zwłaszcza
przyswaja- nia wiedzy w swojej dziedzinie.
2. Potrafi pracować w grupie.

Efekt
kierunko
wy

K_W
06
K_W
08
K_U
02
K_U
08
K_K
03

FA_K_K
K_K

02
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
L
p.

Efekt
przedmio
tu

Sposób weryfikacji

1

FA_K_W0
8

Gry symulacyjne, projekt indywidualny

Praktyka nauczycielska, prowadzenie lekcji
FA_K_W0
6

2

FA_K_U
02
FA_K_U
08

Praktyka nauczycielska, prowadzenie lekcji,

3

FA_K_K
03
FA_K_K
02

Praktyka nauczycielska, prowadzenie lekcji,

02
Ocena formująca
– przykładowe
sposoby jej
wy- stawienia
poniżej
ocena
zaanga
żo- wania w
dyskusji, ocena
projekt
u
indywidualnego,
sprawdzian
wiedzy
wstępna
ocena
umiejętności,
zaliczenie
dziennika
praktyk
wstępna
ocena
umiejętności,
zaliczenie
dziennika
praktyk

Ocena
końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
rozwiązanie
zadania
problemowego,
egza- min
pisemny

demonstracja
praktycznych
umiejętności,
egzamin
demonstracja
pisem- ny
praktycznych
umiejętności,
egzamin
pisem- ny
demonstracja
praktycznych
umiejętności,
egzamin
pisem- ny

Kryteria oceny
4

w zakresie wiedzy

Efekt
kształce
nia

5

Na ocenę 3,0

K_W
Ma podstawową wiedzę na temat prawnych uwarunkowaniach
nau- czania języków obcych opartą o wybrane dokumenty Rady
Europy dotyczących nauczania języków obcych. Rozumie pojecie
autonomii w kontekście nauki języka
Posiada podstawową wiedzę na temat stylów poznawczych ucznia ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Na ocenę 5,0

.
.
Ma poszerzoną wiedzę na temat prawnych uwarunkowań nauczania
języków obcych opartą o wybrane dokumenty Rady Europy
dotyczące nauczania języków obcych. Rozumie pojęcie autonomii
w kontekście nauczania języka obcego oraz potrafi wyjaśnić istotę
działań autono- mizujących.
Posiada poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

06
K_W
08

K_U
02
K_U
08

w zakresie umiejętności
Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Potrafi dokonywać podstawowej analizy procedur i działań metodycznych o Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczna
do planowania, dokonywania analizy procedur i działań
metodycznych.
Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczna do
planowania, dokonywania analizy różnorodnych procedur i działań
metodycznych oraz prognozowania ich skutków.
w zakresie kompetencji społecznych

Na ocenę 3,0

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Potrafi pracować
w grupie.
Na ocenę 5,0
Rozumie potrzebę rozwijania autonomii oraz uczenia się przez
całe
życie. Potrafi elastycznie pracować w grupie.
Kryteria oceny końcowej
aktywność za zajęciach oraz obecność na konsultacjach
10%, wykonanie ćwiczeń i projektów 30%,
kolokwia 30 %
egzamin pisemny 30%

K_U08

Zalecana literatura (w podziale na literaturę podstawową i uzupełniającą):
Podstawowa:
Szabo, A., Scharle A. Learner Autonomy
Common European Framework of Reference for Langauges.
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KARTA
PRZEDMIOTU
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg

Psychologia

planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Psychology Filologia

Kierunek studiów:
Specjalność/specjalizacja:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

Filologia angielska studia I
stopnia
Podstawowe studia
stacjonarne,
Nauki humanistyczne i
społeczne nauki społeczne
filologia

Koordynator przedmiotu:

mgr Alicja Dubniewicz

1. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do

kształcenia

modułu: Status

podstawowego

przedmiotu:

Obowiązkowy

Język wykładowy:

Pol

Rok studiów,

ski

semestr:

II,

Interesariusze
i
Forma i wymiar
instytucje
partnerskie
zajęć według planu
(nieobowiązkowe)
studiów:

3,4

Wymagania wstępne /
Przedmioty
wprowadzające:

-

stacjonarne - wykład 75 h

1

Bilans punktów ECTS
4 (A + B)

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na
typy zajęć oraz całkowita liczba punktów
ECTS osiąganych na tych zajęciach

Wykład

75

W sumie:
ECTS

75
2

75
2

B. Poszczególne typy zadań do
samokształce- nia studenta
(niewymagających bezpośred- niego
udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i
sumaryczną liczbą ECTS

Udział w konsultacjach
Praca w bibliotece
Przygotowanie do
egzaminu

5
25
25

5
25
25

W sumie:

55
2

55
2

stacjonarne

Niestacjonarne

Całkowita liczba punktów ECTS

ECTS

75

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi koncepcjami i pojęciami psychologii.
Efektem kształcenia jest rozpoznawanie głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka, rozumienie
za- chowań własnych i innych ludzi. Umiejętność skutecznego komunikowania się, rozwiązywania
problemów, rozwiązywania konfliktów. Student zna przyczyny i sposoby zapobiegania zachowaniom
agresywnym, sposo- by radzenia sobie ze stresem.
Przedmiot powinien dostarczyć studentom zasobu podstawowych pojęć ułatwiających samodzielne studiowanie literatury psychologicznej, a także modeli przydatnych do analizowania i interpretowania rzeczywistosci. Inspirować rozwój osobowości i twórcze podejście do wybranych sytuacji edukacyjnych.
Metody dydaktyczne: wykład informacyjny i problemowy, analiza przypadków.
Treści kształcenia Wykłady:
1. Psychologia jako nauka: cele i metody badań, podstawowe pojęcia, zadania psychologii. Współczesne kierunki w psychologii.
2. Procesy regulacyjne: układ hormonalny i układ nerwowy. Mózg a jaźń.
3. Świadomość, treść zjawisk świadomości, struktura i poziomy, funkcje świadomości. Myślenie – istota procesu myślenia, związek myślenia ze świadomością i językiem, rodzaje myślenia. Rola myślenia w
rozwiązy- waniu problemów i podejmowaniu decyzji. Tworzenie pojęć. Orientacja w otoczeniu.
4. Uwarunkowania funkcjonowania poznawczego: inteligencja, uzdolnienia. style poznawcze.
5. Osobowość. Podstawowe ujęcia teoretyczne: teorie typów, teorie cech, psychodynamiczne, humanistyczne,
społeczno kulturowe. Model Wielkiej Piątki (Allporta i Oldberga). Architektura osobowości: temperament,
wola, charakter. Konstytucjonalne typologie temperamentu (Kretschmera, Sheldona), typologia Pawłowa,
teo- ria Eysencka. Temperament jako mechanizm regulujący formalne aspekty zachowania, pojęcie
"trudnego cha- rakteru". Wola. Pojęcie woli, wola a siła Ego (teoria F. Barrona). Odporność emocjonalna na
frustrację, dojrza- ła osobowość, 15 cech osób samorealizujących się.
6. Osobowość jako centralny system regulacyjny -współzależność mechanizmów emocjonalnych i poznawczych. Osobowość jako system wiedzy, rezultat kumulowania doświadczenia. Człowiek wielorako
umiejsco- wiony: w przyrodzie, kulturze, społeczeństwie. Kultura jako system znaczeń. Język jako
narzędzie.
7. Bariery ograniczające rozwój osobowości.
8. Postawy: podstawowe wymiary, kształtowanie się postaw, podatność na zmiany. Cechy przekazu perswazyjnego. Uprzedzenia, stereotypy i dyskryminacja jako przykład postaw negatywnych. Zachowania
agresywne
2

ich uwarunkowania i sposoby zapobiegania.
9. Uczenie się. Podstawowe rodzaje uczenia się: warunkowanie klasyczne i warunkowanie sprawcze (prawo
efektu Thorndike'a, zasada Premacka). Naśladownictwo jako uczenie się społeczne (teoria A. Bandury).
10. Percepcja. Elementarne właściwości procesu spostrzegania: odbiór wrażeń, percepcja, identyfikacja i
roz- poznawanie. Zależność spostrzegania od doświadczenia, organizacja pola percepcyjnego,
wieloznaczność i zniekształcenia w spostrzeganiu, znaczenie uwagi i nastawienia. Spostrzeganie społeczne
- rola schematów poznawczych, podstawowy błąd atrybucji, samospełniające się proroctwo, zjawisko
aureoli.
11. Motywacja. Warunki uruchomienia procesu motywacyjnego - teorie popędu i instynktu, teorie braku,
teorie wzrostu (hierarchia potrzeb Malowa), teorie higieniczne (zarządzanie pracą). Konflikty motywacyjne,
konflikt Millera, teoria dysonansu poznawczego L. Festingera.
12. Zachowanie człowieka racjonalne metodologicznie. Stres, podstawowe wiadomości o procesie.
Radzenie sobie ze stresem.
13. Komunikacja interpersonalna. Modele komunikacji, wybrane narzędzia skutecznej komunikacji:
budowanie kontaktu, aktywne słuchanie, parafraza i klaryfikacja. Bariery komunikacyjne.
14. Język i mowa - psycholingwistyka. Natura języka, język jako system, poziomy języka, język a przyswajanie, stadia przyswajania. Mówienie. Kodowanie semantyczno - synktaktyczne, rozumienie przekazów,
budowa modelu sytuacyjnego i wnioskowanie.
15. Konflikt. Rodzaje konfliktów, przyczyny, proces. Sposoby rozwiązywania konfliktów, techniki
negocjacyjne.
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Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia

Efekt
przedmio
tu
B3_K_W01
_K_W05
B3_K_W06
B3_K_U
01
B3_K_U
02
_ K_ U06
B3_K_K
02
B3_K_K

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)
Wiedza:
1. Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu psychologii ogólnej.
2. Rozróżnia współczesne koncepcje teoretyczne człowieka.
3. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną o uwarunkowaniach zachowania
się człowieka.
Umiejętności:
1. Sprawnie posługuje się językiem psychologicznym.
2. Rozpoznaje motywy lub przyczyny zachowań własnych i innych
ludzi. 3.Opisuje zachowanie używając pojęć z dziedziny psychologii.
4. Potrafi wyciągnąć wnioski przydatne dla praktyki pedagogicznej.
Kompetencje społeczne:
1. Jest otwarty w kontaktach z innym człowiekiem.
2. Ma świadomość znaczenia profesjonalnego zachowania się
3. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, jest gotowy do dalszego
kształce- nia się .

03
Sposoby
weryfikacji efektów kształcenia:
_ K_ K01
L
p.

Efekt
przedmio
tu

Sposób weryfikacji

Efekt
kierunko
wy
K_W
01
K_
W05
K_W06
K_U
01
K_U
02
K_
K_K
U06
02
K_K
03
K_

Ocena formująca
– przykładowe
sposoby jej
wy- stawienia
poniżej

K01
Ocena
końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej

4

Aktywny udział w zajęciach. Egzamin

Ocena bieżąca
w trakcie zajęć.

Egzamin

2

B3_K_W
01
B3_K_W
05
B3_K_U
B3_K_W
01
06
B3_K_U

Zaangażowanie i ciekawość poznawcza
wyka- zywana na zajęciach.

3

B3_K_K
07

Ujawniany wgląd w swoje emocje,
potrzeby, cele.

Wstępna
i
bieżąca
ocena
umiejętności,
frekwencja
na
zaję- ciach.
Informacja
ferowa- na
sytuacyjnie.

Całościowa
ocena
umiej
ęt- ności.
Ocena
włączona w
końcową
ocenę.

1

01
B3_K_K
Kryteria
03 oceny

w zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0
Na ocenę 5,0

Zna i definiuje podstawowe pojęcia z dziedziny psychologii.
Odróżnia główne kierunki psychologii, wymienia procesy
poznawcze i kierun- kowe ludzkiego działania, rozumie ich istotę.
Potrafi określić przedmiot i metody głównych kierunków
psychologii, zna ich twórców. Definiuje, opisuje i rozumie
mechanizmy zachowa- nia się człowieka.
Wymienia zasady skutecznej komunikacji, opisuje przebieg procesu
negocjacyjnego, zna sposoby radzenie sobie ze stresem.
w zakresie umiejętności

Na ocenę 3,0

Używa języka psychologii, umie rozpoznać i nazwać sytuacje trudną.

Na ocenę 5,0

Swobodnie posługuje się językiem psychologicznym, prawidłowo
i skutecznie reaguje w sytuacjach trudnych.

Efekt
kształce
nia
B3_K_W
01
B3_K_W
05
B3_K_W
B3_K_W
01
06
B3_K_W
05
B3_K_W
09
_ K_ W17
B3_K_U01
B3_K_U01
B3_K_U07

w zakresie kompetencji społecznych
Na ocenę 3,0

Potrafi nazwać swoje emocje, wyrazić potrzeby, określić cele
działa- nia.

B3_K_K01

Na ocenę 5,0

Ma wgląd w motywy swojego postępowania, potrafi korzystać z
tej wiedzy dla optymalizacji swoich działań.

B3_K_K03

Kryteria oceny końcowej
aktywność za zajęciach oraz frekwencja
20%, ocena z egzaminu 70%,
kolokwia 10 %
Zalecana literatura
Literatura podstawowa:
Strelau J.: Psychologia ogólna. GWP, Gdańsk 2000;
Tomaszewski T./red./: Psychologia. PWN, Warszawa
1995;
Zimbardo Ph.: Psychologia i życie. Wyd. Nauk. PWN SA, Warszawa 2004;
Literatura uzupelniająca:
Aronson E.: i inni: Psychologia społeczna. Zysk i S-ka, Poznań
1997; Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk
1994,GWP.
Nęcki Z.: Komunikowanie interpersonalne. Wrocław 1992,Ossolineum
Nosol C.S.(red.): Twórcze przetwarzanie informacji. Delta , Wrocław
1992; Łukaszewski W.: Szanse rozwoju osobowości. KiW, Warszawa
1992;
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KARTA
PRZEDMIOTU
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg

PEDAGOGIKA

planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Pedagogy

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

filologia angielska
studia I stopnia
praktyczny (P)

studia stacjonarne / studia niestacjonarne
nauki humanistyczne i społeczne
nauki humanistyczne i społeczne
pedagogika

Koordynator przedmiotu:
Małgorzata Świdrak

Ogólna charakterystyka przedmiotu
kształcenia
Przynależność do
modułu: Status

specjalnościowego

przedmiotu:

obowiązkowy

Język wykładowy:

polski

Rok studiów,

II, 3,4

semestr:

stacjonarne – wykład 75 godz
niestacjonarne – wykład 60
-godz

-

Bilans punktów ECTS
Całkowita liczba punktów ECTS

4

Niestacjonarne

Wymagania wstępne /
Przedmioty
wprowadzające:

stacjonarne

Forma i wymiar
Interesariusze
i
zajęć według planu
instytucje
studiów: partnerskie
(nieobowiązkowe)

2

A. Liczba godzin wymagających
bezpośred- niego udziału nauczyciela z
podziałem na typy zajęć oraz całkowita
liczba punktów ECTS osiąganych na tych
zajęciach

Wykład
Konsulta
cje
W sumie:
ECTS

75
7

60
7

82
3

66
2

3

B. Poszczególne typy zadań do
samokształce- nia studenta
(niewymagających bezpośrednie- go
udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i
sumaryczną liczbą ECTS

przygotowanie
ogólne praca w
bibliotece
przygotowanie do kolokwium i egzaminu
opracowanie recenzji wybranej
publikacji z literatury przedmiotu

10

25

13
15

14
15

w sumie:

38
1

54
2

ECTS
C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach
przedmiotu oraz związana z tym liczba
punktów ECTS (ta

-

Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą o właściwościach i przebiegu procesu
kształcenia, wychowania, czynnikach go warunkujących, jego teoretycznych modelach oraz kontekstach
ich funkcjonowania oraz współczesnych koncepcjach edukacyjnych występujących w Polsce i na
świecie.
Zapoznanie studentów z wiedzą o istocie i właściwościach nauczania zintegrowanego, wychowania przedszkolnego, metodyce pracy w szkole podstawowej, najważniejszych strategiach analizowania,
konstruowania i modyfikowania sytuacji dydaktyczno-wychowawczych specyficznych dla każdego typu
edukacji.
Metody dydaktyczne: asymilacji wiedzy, problemowe, aktywizujące, praktyczne (metoda projektu)

4

Treści
kształcenia
Wykłady:
1. Pojecie pedagogiki. Subdyscypliny pedagogiki. Działy pedagogiki.
2. Podstawowe pojęcia pedagogiczne.
3. Przedmiot i miejsce pedagogiki w systemie nauk.
4. Pedagogika jako nauka i wychowanie.
5. Struktura procesu wychowawczego (ideał wychowania, cele wychowania)
6. Środowisko wychowawcze. Charakterystyka rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej.
7. Rola wartości w wychowaniu.
8. Metody i techniki oddziaływań wychowawczych.
9. Przedmiot i zadania dydaktyki.
-systemy dydaktyczne
- cele edukacji;
-treści kształcenia;
- metody nauczania/uczenia się;
- środki dydaktyczne;
- zasady kształcenia;
- ogniwa procesu kształcenia
- rola dialogu w procesie kształcenia
10. Obszary zainteresowań pedagoga/ nauczyciela/ wychowawcy.
11. Metody i techniki poznawania uczniów.
12.Niepowodzenia szkolne. profilaktyka, diagnoza, terapia pedagogiczna.
13. Progresywizm pedagogiczny.
14. Współczesne nurty i koncepcje wychowania.
-pedagogika personalno-egzystencjalna,
- pedagogika emancypacyjna.
-pedagogika serca,
- podstawowe założenia koncepcji j. Korczaka,
- pedagogika m. Montessori,

5

- antypedagogika, New Age
-pedagogika nowoczesnej ponowoczesności.
15. Zalety i wady współczesnego systemu kształcenia i wychowania.
16. Dylematy szkoły XXI wieku.
17. Funkcje kontroli i oceny.
18. Idea nauczania zintegrowanego - sposoby postrzegania w praktyce szkolnej i literaturze przedmiotu.

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmio
tu

K_W
05
K_W
07

K_U

02

K_U

08

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Wiedza:
*posiada wiedzę podstawową o człowieku i jego funkcjonowaniu w
struktu- rze społecznej oraz instytucjach kulturalnych, edukacyjnych bądź
gospodar- czych w Polsce i krajach anglosaskich, o powiązaniach historii i
kultury krajów anglosaskich, oraz wiedzę na temat roli kontekstu społecznokulturowo- ekonomiczno-edukacyjnego w tekstach i wypowiedziach
*ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach,
procedu- rach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach kultury,
instytucjach społecznych, edukacyjnych bądź organizacjach gospodarczych
działających w Polsce i w krajach anglosaskich
Umiejętności
*potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną, z uwzględnieniem
wiedzy i umiejętności zdobytych podczas praktyki zawodowej, do opisu i
analizy jednostkowych procesów i zjawisk społecznych i kulturowych , a także
samodzielnie pozyskać, zinterpretować i przedstawić określone informacje
czy dane językowe przy użyciu odpowiednich metod i nowoczesnych technologii
*potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych
praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w organizacjach
bądź instytu- cjach edukacyjnych działających w Polsce i w krajach
anglosaskich

Efekt
Kieru
nkowy
K_W
05
K_W
07

K_U

02

K_U

08

6

K_K01

K_K03

K_K04

Kompetencje społeczne
*rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, zwłaszcza przyswajania
no- wej wiedzy w swojej dziedzinie, rozumie konieczność śledzenia
bieżących wydarzeń politycznych i społecznych w kontekście własnej
pracy zawodowej, potrafi prowadzić autorefleksję i formułować wnioski
dotyczące doskonalenia własnych umiejętności, zwłaszcza ciągłego
doskonalenia znajomości języka angielskiego, a także języka ojczystego
* odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, określając jej
priorytety a jednocześnie mając świadomość potrzeby kreatywnego
podejścia do zadań, potrafi stworzyć atmosferę motywującą do pracy czy
nauki
*potrafi analizować, syntetyzować, poszukiwać rozwiązań w sytuacjach problemowych, identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z
wykonywanym zawodem, krytycznie i obiektywnie ocenić efekty pracy
własnej i innych, ro- zumie wagę profesjonalnego stosunku do zawodu i
przestrzegania etyki zawo- dowej

K_K01

K_K03

K_K04

7

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
L
p
.

Efekt
przedmiotu

Sposób weryfikacji

Ocena formująca –
przykła- dowe sposoby jej
wystawie- nia poniżej

1

K_W
05
K_W
07

gry symulacyjne

ocena zaangażowania w
grze symulacyjnej

2

K_U

projekt indywidualny
(pra- ca pisemna)

ocena zdobytych informacji,
pisemnej
recenzji
nt
publikacji
z
zakresu
pedagogiki

02

Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia poniżej
rozwiązanie
zadania
problemowego,
anali- za
przypadku
zaliczenie
proje
ktu końcowego.

K_U
Kryteria oceny
w zakresie wiedzy
08
Na ocenę
3,0
Na ocenę
5,0

posiada podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki , wzajemnych
powiązań z innymi subdyscyplinami naukowymi, środowiskach
wychowawczych, funkcjach i zadaniach dydaktyki.
posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu pedagogiki , wzajemnych
powiązań z innymi subdyscyplinami naukowymi, środowiskach
wychowawczych, funkcjach i zadaniach dydaktyki.

Efekt
kształce
nia
K_W
05
K_W
07

w zakresie umiejętności
Na ocenę
3,0

Na ocenę
5,0

• potrafi skutecznie zdobyć informacje na określony temat
• posiada umiejętność wykorzystania wiedzy pedagogicznej do
refleksji nad jakością wybranych tekstów oraz własnym
postępowaniem jako przyszły nauczyciel

K_U02

• potrafi skutecznie zdobyć informacje na określony temat z
dziedziny pedagogicznej
• posiada dobrze opanowaną umiejętność wykorzystania wiedzy
pedago- gicznej do refleksji nad jakością wybranych tekstów oraz
własnym po- stępowaniem jako przyszły nauczyciel

K_U02

K_U08

K_U08

w zakresie kompetencji społecznych
Na ocenę
3,0
Na ocenę
5,0

posiada podstawowe zrozumienie dynamiki i twórczego charakteru
komu- nikacji językowej i jej społecznej funkcji oraz roli estetyki
komunikatu werbalnego oraz kulturowych standardów grzeczności w
utrzymaniu rela- cji społecznych
rozumie dynamikę i twórczy charakter komunikacji językowej i jej społeczną funkcję rozumie dynamikę i twórczy charakter komunikacji językowej i jej oraz rolę estetyki komunikatu werbalnego oraz kulturowych

K_K01
K_K
03
K_K
07
8

standardów grzeczności w utrzymaniu relacji społecznych
Kryteria oceny końcowej (podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta)
aktywność za zajęciach oraz obecność na konsultacjach
20%, samodzielne wykonanie ćwiczeń 20%,
ocena z projektu 50%,
opinia osoby z badanej instytucji 10 %
Zalecana literatura
Podstawowa:
B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t1,2,3,4, Gdańsk 2006, 2010.
B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2005.
Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t1,2, Warszawa 2004.
S. Palka, Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje, Kraków 2003.
M. Świdrak, Trudności i niepowodzenia szkolne w edukacji integralnej, (w:) Nauczanie zintegrowane
w szkole, J. Kędzierska, k. Polak (red.), Krosno 2002.
F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków
2001. Cz. Kulisiewicz, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000.
B. Joyce, E. Calhoun, D.Hopkins, Przykłady modeli uczenia się i nauczania, WSiP, Warszawa 1999.
Uzupełniająca:
D. Pankowska, Pedagogika dla nauczycieli w praktyce, Impuls, Kraków 2008.
M. Winiarski, Rodzina, szkoła, środowisko lokalne, Warszawa 2000.
W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa 1999.
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KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (kurs zintegrowany)

(wg planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Practical Spanish (Integrated Skills)

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:

Stacjonarne/niestacjonarne

Punkty ECTS:

15

Język wykładowy:

polski/hiszpański

Semestr:

3-6

Koordynator przedmiotu:

Mgr Roberto Martinez

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Celem kursu obejmującego 4 semestry jest nabycie przez studentów umiejętności komunikacji językowej i
kulturowej w zakresie języka hiszpańskiego w kontekstach realiów różnych krajów hiszpańskojęzycznych.
Ćwiczenia poświęcone są rozwijaniu i doskonaleniu wszystkich sprawności językowych i ich wdrażaniu do
typowych sytuacji komunikacyjnych związanych z funkcjonowaniem w życiu codziennym. W przełożeniu na
kryteria stworzone przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego studenci zrealizują program poziomu
B1, w jego praktycznym aspekcie.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

Zajęcia warsztatowe – 330 (stacjonarne) / 198 (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

FA.D2.1. K_W01

Student ma świadomość
kompleksowej natury języka i
jego złożoności, np. regionalnych
odmian j. hiszpańskiego czy
różnych rejestrów.

K_W01

warsztaty

FA.D2.1. K_W02

Student wykorzystuje wiedzę, aby
przygotować w języku
hiszpańskim typowe prace
pisemne o charakterze ogólnym

K_W07

warsztaty

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się

Bieżąca kontrola na
zajęciach

Pisemne testy
sprawdzające, ocena
zadań domowych

1

odnoszące się do różnych
dziedzin życia.
Bieżąca kontrola na
zajęciach, aktywność,
okresowe testy i prace
kontrolne

FA.D2.1. K_W03

Student potrafi dokonać
poprawnego przekładu tekstu
pisemnego i ustnego o
charakterze ogólnym z języka
polskiego na język hiszpański
oraz z języka hiszpańskiego na
język polski.

K_W08

warsztaty

FA.D2.1. K_U01

Student stosuje specjalistyczny
aparat pojęciowo-terminologiczny
stosowany w językoznawstwie i
literaturoznawstwie (np. nazwy
czasów w j. hiszpańskim, części
mowy etc.)

K_U01

warsztaty

FA.D2.1. K_U02

Student potrafi wyszukiwać,
analizować i użytkować
informacje, wykorzystując różne
źródła w j. hiszpańskim.

K_U02

warsztaty

FA.D2.1. K_U03

Student posiada umiejętności
językowe zgodne z wymaganiami
określonymi przez ESOKJ jak o
poziom B1

K_U5

warsztaty

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

FA.D2.1. K_U04

Student potrafi samodzielnie
przygotować i przedstawić
wystąpienie ustne w języku
hiszpańskim na wybrany temat z
wykorzystaniem materiału
wprowadzanego na zajęciach lub
przygotowanego samodzielnie na
zadany temat.

K_U06

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach, aktywność w
dyskusji, okresowe
testy i prace kontrole,
egzamin

FA.D2.1. K_U05

Student potrafi pracować w
grupie.

K_U08

warsztaty

FA.D2.1. K_U06

Student potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzę i rozwijać
umiejętności językowe, kierując
się wskazówkami nauczyciela
przedmiotu oraz rozumie potrzebę
rozwoju posiadanych przez siebie
umiejętności i wiedzy.

K_U09

warsztaty

FA.D2.1. K_K01

Jest odpowiedzialny za rzetelność
wykonywanej pracy.

K_K02

warsztaty

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

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

Bieżąca kontrola na
zajęciach, aktywność,
konwersacja
Bieżąca kontrola na
zajęciach, testy i prace
kontrolne, egzamin

Bieżąca kontrola na
zajęciach, testy i prace
kontrolne, egzamin

2

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
15
Całkowita liczba punktów ECTS: (A + B)

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

Stacjonarne

Niestacjonarne

zajęcia warsztatowe

330

198

w sumie:

330

198

ECTS

11

6

Przygotowanie do zajęć oraz
prac kontrolnych/testów

110

232

10

20

120

252

4

9

warsztaty

330

198

samokształcenie

120

252

w sumie:

450

450

ECTS

15

15

Przygotowanie do
egzaminów (sem. 4 i 6)

w sumie:
ECTS

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

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w
ramach poszczególnych form zajęć:

Ćwiczenia

•
•
•
•
•

I.Zagadnienia i konstrukcje gramatyczne :
Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły - zestawienie
Czas przeszły niedokonany.
Tryb rozkazujący.
Porównywanie i stopień najwyższy.
Zdania z: cuando w czasie przeszłym, teraźniejszym i
przyszłym.
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•
•

Zdania warunkowe, tryb łączący czasu przeszłego
Mowa zależna i niezależna

•
•
•
•
•

Metody i techniki kształcenia:

Zagadnienia tematyczne i leksykalne:
Życie codzienne i czas wolny
Podróżowanie, środki transportu
Opis mieszkania
Przyjaciele: opisywanie charakter i wygląd, opowiadanie o
rodzinie
• Opowiadanie o zdarzeniach w przeszłości
• Słownictwo związane z jedzeniem
• Ciało ludzkie, dolegliwości i leczenie
• Ekologia, wyrażanie opinii
• Praca
• Sport
• Umawianie się
• Wydarzenia, czytanie i słuchanie wiadomości
• W podróży, szukanie noclegu
• Zakupy
• Święta
Metody podające: objaśnianie, wyjaśnianie, prezentacja,
Metody aktywizujące: ćwiczenia praktyczne, praca z
podręcznikiem kursowym, praca indywidualna, praca w parach
oraz praca w grupach, konwersacje sytuacyjne przygotowywane
przez studentów. Praca na zajęciach skoncentrowana jest na
rozwijaniu poszczególnych sprawności: słuchania, mówienia,
czytania i pisania.

* Warunki i sposób zaliczenia
poszczególnych form zajęć, w tym
zasady zaliczeń poprawkowych, a
także warunki dopuszczenia do
egzaminu:

Zaliczenie semestralne.

Student ma prawo do ponownego podejścia do niezaliczonych testów w
ustalonym z uczącym terminie.

W przypadku niezaliczenia lub niewykonania w terminie pracy
kontrolnej lub innego zadania, prowadzący ustala zakres i termin zadania
do wykonania.
* Zasady udziału w poszczególnych
zajęciach, ze wskazaniem, czy
obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych przez studenta z testów i
innych prac kontrolnych, zadań do wykonania w domu oraz na
zajęciach.
Skala ocen:
60-67% dst
68-75% +dst
76-83% db
4

84-91% +db
92-100% bdb

* Sposób i tryb wyrównywania
zaległości powstałych wskutek
nieobecności studenta na zajęciach:
Wymagania wstępne i dodatkowe,
szczególnie w odniesieniu do
sekwencyjności przedmiotów:

Aby kontynuować naukę przedmiotu na roku III, student musi zaliczyć
materiał kursu obowiązujący w roku II.

Zalecana literatura:

Zalecana literatura podstawowa:
Francisca Castro, Pilar Díaz, Ignacio Rodero, Carmen Sardinero, Nuevo
español en marcha (libro del alumno)A1/A2, SGEL, Madrid,2015

Francisca Castro, Pilar Díaz, Ignacio Rodero, Carmen Sardinero, Nuevo
español en marcha (libro del alumno)A1/A2, SGEL, Madrid,2015

María José Martínez, Daniel Sánchez, María Pilar Soria, Las claves del
nuevo DELE A2, Editorial Difusion, Barcelona, reimp. 2017

María José Martínez, Daniel Sánchez, María Pilar Soria, Las claves del
nuevo DELE B1, Editorial Difusion, Barcelona, reimp. 2017

Literatura uzupełniająca:
Małgorzata Cybulska-Janczew, Español. Gramatyka języka
hiszpańskiego z ćwiczeniami. Poziom podstawowy do średnio
zaawansowanego”. PWN, 2012
Francisca Castro, Uso de la gramática española nivel elemental,
Edelsa, 2014
Francisca Castro, Uso de la gramática española nivel intermedio,
Edelsa, 2014

KARTA PRZEDMIOTU
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Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (Conversación en español)

(wg planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Practical Spanish: Conversation

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:

Stacjonarne/niestacjonarne

Punkty ECTS:

2

Język wykładowy:

Polski/hiszpański

Semestr:

5-6

Koordynator przedmiotu:

Mgr Roberto Martínez

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Kurs rozwija umiejętność komunikowania się i interakcji w języku hiszpańskim poprzez mówienie (rozmowy,
uzyskiwanie informacji, autoprezentacja, negocjacje, składanie propozycji dyskusje, prezentacje, międzynarodowa
komunikacja) związane z podstawowymi sytuacjami życiowymi oraz umiejętność rozumienia tekstu słuchanego
w wyżej wymienionych okolicznościach.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

Warsztaty – 30 (stacjonarne) / 18 (niestacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Student, który zaliczył przedmiot
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powiązanie z
KEU

FA.D2.2. K_W01

Student ma świadomość
kompleksowej natury
języka i jego złożoności (np.
istnienia różnych rejestrów
języka, akcentów etc.)

K_W01

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach, aktywność

FA.D2.2. K_U01

Student potrafi wyszukiwać,
analizować i użytkować
informacje w języku
hiszpańskim, aby wykonać
wyznaczone zadania.

K_U02

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach,

Kod efektu przedmiotu

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się

zadania projektowe

6

FA.D2.2. K_U02

Student posiada umiejętność
wypowiedzi ustnej zgodne z
wymaganiami określonymi
przez ESOKJ jako poziom
B1.

K_U05

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach, aktywność,
egzamin

FA.D2.2. K_U03

Student potrafi samodzielnie
przygotować i przedstawić
wystąpienie ustne w języku
hiszpańskim na wybrany
temat, z wykorzystaniem
materiału wprowadzanego na
zajęciach lub przygotowanego
samodzielnie na zadany
temat.
Student potrafi współdziałać
w grupie, rozmawiając na
temat zagadnień
studiowanych w ramach
przedmiotu oraz wspólnie
wykonując wyznaczone
zadanie

K_U06

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach, aktywność
w dyskusji.

K_U08

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach, aktywność,
egzamin

FA.D2.2. K_U05

Student rozumie potrzebę
rozwoju umiejętności
mówienia i rozumienia języka
hiszpańskiego i potrafi
samodzielnie je rozwijać.

K_U09

warsztaty

Testy i prace
kontrolne, bieżąca
kontrola na zajęciach,
egzamin

FA.D2.2. K_K01

Jest odpowiedzialny za
rzetelność wykonywanej
pracy.

K_K02

warsztaty

FA.D2.2. K_U04

Bieżąca kontrola na
zajęciach

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

2

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

Warsztaty

30

18

w sumie:

30

18

ECTS

1

0,5

Stacjonarne

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

Przygotowanie do zajęć
(przygotowanie słownictwa na
zadany temat)

20

25

Przygotowanie prezentacji

5

10

Przygotowanie do egzaminu

5

7

30

42

1

15

warsztaty

30

18

samokształcenie

35

42

w sumie:

60

60

ECTS

2

2

w sumie:
ECTS

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

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w
ramach poszczególnych form zajęć:

Ćwiczenia

Metody i techniki kształcenia:

Dominującą metodą kształcenia jest metoda komunikatywna

Kurs rozwija umiejętność porozumiewania się w języku
hiszpańskim. Zajęcia obejmują następującą tematykę: edukacja,
pieniądze, praca, reklama, techniki, jedzenie, zakupy, hobby, mass
media, rodzina, sport, zdrowie, zwierzęta, ekologia, przestępstwa,
podróżowanie i inne.

wykorzystująca pracę w parach, grupach 3-4-osobowych lub w całej
grupie w oparciu o prezentacje multimedialne lub zadany temat.
Metody aktywizujące: ćwiczenia praktyczne, praca indywidualna,
praca w parach oraz praca w grupach, konwersacje sytuacyjne
przygotowywane przez studentów.
* Warunki i sposób zaliczenia
poszczególnych form zajęć, w tym

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z PNJH jest uzyskanie
zaliczenia z Praktycznej nauki języka hiszpańskiego (Conversación
en español).
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zasady zaliczeń poprawkowych, a także
warunki dopuszczenia do egzaminu:
* Zasady udziału w poszczególnych
zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych przez studenta z testów
na rozumienie ze słuchu, wypowiedzi ustnych w formie prezentacji
oraz udziału w dyskusjach.
Skala ocen:
60-67% dst
68-75% +dst
76-83% db
84-91% +db
92-100% bdb

* Sposób i tryb wyrównywania
zaległości powstałych wskutek
nieobecności studenta na zajęciach:
Wymagania wstępne i dodatkowe,
szczególnie w odniesieniu do
sekwencyjności przedmiotów:

Zdany egzamin PNJH po roku II.

Zalecana literatura:

Zalecana literatura podstawowa:
Ćwiczenia w mówieniu na poziomie B1 oraz materiały opracowane
przez nauczyciela.

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod

Historia i kultura krajów hiszpańskojęzycznych

(wg planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

History and Culture of Spanish-Speaking Countries

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

Filologia

Forma studiów:

Stacjonarne/niestacjonarne

Punkty ECTS:

2

9

Język wykładowy:

Hiszpański, polski

Semestr:

3-4

Koordynator przedmiotu:

mgr. Roberto Martínez

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

Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnymi elementami historii i kultury krajów
hiszpańskojęzycznych, ze zwróceniem uwagi na cechy je wyróżniające. W zakresie historii omówione
zostaną tematy takie jak, odkrycie Ameryki, okres jej podboju przez konkwistadorów, okres kolonizacji
i późniejsze drogi do niepodległości państw latynoamerykańskich. Omówione zostaną również wzajemne
stosunki pomiędzy tymi krajami. Komponent kulturowy przedmiotu będzie składał się z tematów
związanych z ewolucją sztuki, omówieniem współistnienia wielu religii, znaczeniem sportu, przeglądem
bogactwa kultury kulinarnej i innych przejawów życia społecznego w krajach hiszpańskojęzycznych.
Język hiszpański, jako główny element spójności kulturowej tych krajów, będzie omówiony w osobnym
rozdziale, gdzie przeanalizowane zostaną zagadnienia takie jak jego zasięg geograficzny, obecna sytuacja
w kontekście innych języków, z którymi pozostaje w kontakcie oraz perspektywy jego rozwoju na krótką
i średnią metę.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

Ćwiczenia – 45 (stacjonarne) / 27 (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

FA.D2.3.K_W01

Student zna i rozumie
wybrane fakty i zjawiska
dotyczące historii i kultury
krajów hiszpańskojęzycznych
i zna teorie wyjaśniające
zależności między tymi
faktami i zjawiskami.

K_W01

ćwiczenia

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

FA.D2.3.K_W02

Student ma podstawową
wiedzę o instytucjach kultury
i podstawową orientację we
współczesnym życiu
kulturalnym Hiszpanii oraz
Ameryki Łacińskiej..

K_W06

ćwiczenia

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

FA.D2.3.K_W03

Student wykorzystuje wiedzę,
aby przygotować w języku
hiszpańskim lub polskim
prace pisemne o charakterze

K_W07

ćwiczenia

Okresowe testy i prace
kontrolne, zadania
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ogólnym związane z
treściami przedmiotu.

projektowe/prezentacje,
egzamin

FA.D2.3.K_U01

Student potrafi wyszukiwać,
analizować i użytkować
informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i
hiszpańskie, aby
rozwiązywać wyznaczone
zadania związane z treściami
przedmiotu.

K_U02

ćwiczenia

Zadania projektowe,
prezentacje

FA.D2.3.K_U02

Student potrafi rozpoznać
różne rodzaje tekstów kultury
oraz przeprowadzić ich
analizę i interpretację, w celu
określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i
oddziaływania społecznego w
ramach zagadnień
określonych w treściach
przedmiotu.

K_U03

ćwiczenia

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

FA.D2.3.K_U03

Student potrafi samodzielnie
przygotować i przedstawić
wystąpienie ustne w j.
hiszpańskim (na poziomie
określonymi przez ESOKJ
jako poziom B1) oraz w
języku polskim na wybrany
temat związany z
zagadnieniami ujętymi w
treściach przedmiotu.

K_U06

ćwiczenia

Zadania projektowe,
prezentacje

FA.D2.3.K_U04

Student potrafi współdziałać
w grupie.

K_U08

ćwiczenia

Bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja, zadania
projektowe, prezentacje

FA.D2.3.K_K01

Student potrafi oceniać i
selekcjonować informacje,
jest krytyczny w stosunku do
własnej wiedzy oraz do
odbieranych treści
związanych z historią i
kulturą krajów
hiszpańskojęzycznych

K_K01

ćwiczenia

Bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja, zadania
projektowe, prezentacje
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Całkowita liczba punktów ECTS: (A + B)

2

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

Ćwiczenia

45

27

w sumie:

45

27

ECTS

1,5

1

Praca własna z
tekstem

5

23

5

5

5

5

15

33

0,5

1

Ćwiczenia

45

27

Samokształcenie

15

33

w sumie:

60

60

ECTS

2

2

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

Przygotowanie do
zajęć/testów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Praca z internetem

w sumie:
ECTS

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

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w ramach
poszczególnych form zajęć:

Część 1. Historia
1. Ameryka Łacińska przed Kolumbem – wielkie
kultury prekolumbijskie i ich osiągnięcia
cywilizacyjne.
2. Odkrycie Nowego Świata i jej podbój przez
konkwistadorów.
3. Ameryka Łacińska w epoce kolonialnej: instytucje
państwowe, podział administracyjny, tendencje
rozwoju gospodarczego, problemy społeczne, rola
Kościoła.
4. Geneza idei niepodległościowej w Ameryce (Simon
Bolívar, Francisco de Miranda).
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5. Wojna wyzwoleńcza i formowanie się krajów
latynoamerykańskich.
6. Rozwój państwowości: instytucje republikańskie,
przemiany społeczne, konflikty terytorialne, etc.
7. Ameryka Łacińska w pierwszej połowie XX wieku:
dyktatury wojskowe, kryzys ekonomiczny,
rewolucja meksykańska.
8. Ameryka Łacińska w okresie Zimnej Wojny:
rewolucja kubańska i inne rewolucje, interwencja
zbrojna Stanów Zjednoczonych, rządy junt
wojskowych.
9. Proces demokratyzacji i integracji Ameryki
Łacińskiej.
10. Współczesność Ameryki Łacińskiej - dominujące
tendencje kulturalne i kierunki rozwoju.
Część 2. Kultura

1. Kultura latynoamerykańska w okresie kolonialnym
2. Główne kierunki kultury państw na progu
niepodległości
3. Ciągłość tradycji i religii kultur prekolumbijskich.
4. Rozwój literatury latynoamerykańskiej w drugiej
połowie XX wieku: Boom w literaturze
latynoamerykańskiej
5. Znaczenie muzyki w kulturze
latynoamerykańskiej od początku XX wieku.
6. Rozwój kina w Ameryce Łacińskiej: od XX wieku
do chwili obecnej.
7. Warianty języka hiszpańskiego w Ameryce:
problematyka, stan rzeczy i perspektywy.
Latynoamerykańskie Akademie Języka.
Metody i techniki kształcenia:

* Warunki i sposób zaliczenia
poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu:

Metody podające (wykład, prezentacja), metody
praktyczne (ćwiczenia, dyskusje), metody eksponujące
(film)
Zaliczenie semestralne.

Student ma prawo do ponownego podejścia do niezaliczonych
testów w ustalonym z uczącym terminie.

W przypadku niezaliczenia lub niewykonania w terminie pracy
kontrolnej lub innego zadania, prowadzący ustala zakres i termin
zadania do wykonania.
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* Zasady udziału w poszczególnych
zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:

Obowiązkowa obecność na 80% zajęć

Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych przez studenta z
testów i innych prac kontrolnych, zadań do wykonania w domu
oraz na zajęciach.
Skala ocen:
60-67% dst
68-75% +dst
76-83% db
84-91% +db
92-100% bdb

* Sposób i tryb wyrównywania zaległości
powstałych wskutek nieobecności studenta
na zajęciach:

Uzgodniony każdorazowo z uczącym

Wymagania wstępne i dodatkowe,
szczególnie w odniesieniu do
sekwencyjności przedmiotów:

Warunkiem rozpoczęcia zajęć w semestrze 4 jest zaliczenie
kursu w semestrze 3

Zalecana literatura:

Manuel Tunón de Lara y Julio Valdeon Baruque, Historia
hiszpanii,TAIWPN Universitas Kraków, 2012
Malena Castro, Daniel Cortés, Rita Hanna El-Daher y otros,
Cultura en el mundo hispanohablante (A2-B1) Nueva edición,
En clave Ele, Madrid, 2018

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod

Global Communication

(wg planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Global Communication

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

studia 1 stopnia

Profil:

Praktyczny

Forma studiów:

Stacjonarne/niestacjonarne

Punkty ECTS:

1

Język wykładowy:

język angielski

Semestr:

3
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Koordynator przedmiotu:

mgr Anna Łobodzińska

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Celem kursu jest omawianie różnych zagadnień z szerokiego spektrum dziedzin w których używany jest język
angielski, m.in. językoznawstwo, kultura, literatura, tłumaczenie. Przedmiot ten jest interaktywny i oparty na
komunikacji pomiędzy studentami z różnych krajów, głównie anglojęzycznych. Za pomocą wideokonferencji
studenci wymieniają się opiniami, dzielą spostrzeżeniami na podane tematy. Jest to sposób poznania różnic
kulturowych, podejścia do poruszanych kwestii, wyrażenia i skonfrontowania swoich poglądów z rówieśnikami z
innych krajów. Kurs ten pokazuje różnorodność języka angielskiego z uwzględnieniem procesów społecznych,
politycznych, ekonomicznych i geograficznych, które mają wpływ na proces zmian wśród społeczności
używających języka angielskiego. Studenci uzyskują większą świadomość odmian języka angielskiego, doceniają
różnorodność kulturową, stają się kompetentnymi negocjatorami i obywatelami świata. Program wymaga
aktywnego uczestnictwa w zajęciach wideokonferencyjnych i udziału w dyskusjach w oparciu o samodzielnie
opracowane materiały bazujące na podanych artykułach. Wymagane jest też tworzenie prac pisemnych w
odniesieniu do omawianych kwestii.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

Ćwiczenia – 30 (stacjonarne) / 18 (niestacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu przedmiotu

FA.D2.4.
K_W01

FA.D2.4.
K_W02

FA.D2.4.
K_W03
FA.D2.4.
K_W04

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

Student ma świadomość
kompleksowej natury języka i jego
złożoności, zna teorie wyjaśniające
zależności między faktami i
zjawiskami, które wpływają na
komunikację w języku angielskim
między przedstawicielami różnych
kultur.

Powiązanie z
KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów
uczenia się

K_W01

ćwiczenia

Prace pisemne

K_W03

ćwiczenia

Bieżąca kontrola
na zajęciach,
aktywność,
dyskusja

Student za metody analizy i
interpretacji tekstów kultury.

K_W03

ćwiczenia

Prace pisemne

Student wykorzystuje wiedzę, aby
przygotować w j. angielskim prace
pisemne odnoszące się do zagadnień

K_W07

ćwiczenia

Prace pisemne

Student posiada podstawową wiedzę o
głównych kierunkach rozwoju,
osiągnięciach oraz tendencjach w
językoznawstwie oraz naukach
pomocniczych i jest w stanie odnieść
tę wiedzę do kontekstu
współczesnego wyrażając swoje
spostrzeżenia w trakcie
międzykulturowej dyskusji.
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mieszczących się w treściach
przedmiotu.
FA.D2.4.
K_U01

FA.D2.4.
K_U02

FA.D2.4.
K_U03

FA.D2.4.
K_U04

Student stosuje specjalistyczną
terminologię z zakresu
językoznawstwa, wiedzy o kulturze,
literaturoznawstwa dzięki czemu
może komunikować się precyzyjnie
prowadząc merytoryczną dyskusję.

K_W01

ćwiczenia

Bieżąca kontrola
na zajęciach,
aktywność,
dyskusja

Student potrafi tworzyć spójną
argumentację z wykorzystaniem
różnych źródeł informacji z
uwzględnieniem odmiennych
punktów widzenia i wykazując się
krytycznością w myśleniu i ocenie.

K_U04

ćwiczenia

Prace pisemne,
dyskusja

Student potrafi samodzielnie
przygotować i przedstawić
wystąpienie ustne w języku
angielskim na wybrany temat z
wykorzystaniem literatury przedmiotu

K_U06

ćwiczenia

Bieżąca kontrola
na zajęciach,
aktywność,
dyskusja

Student potrafi współdziałać w grupie
jedno- i wielokulturowej, ceniąc
wkład innych osób w wykonanie
wyznaczonego zadania.

K_U08

ćwiczenia

Bieżąca kontrola
na zajęciach,
aktywność,
dyskusja

K_U09

ćwiczenia

Prace pisemne,
dyskusja

K_U05

Student rozumie potrzebę rozwoju
posiadanych umiejętności i wiedzy
potrzebną do prowadzenia dyskusji i i
wykonywania wyznaczonych zadań
związanych z treściami przedmiotu.

FA.D2.4.

Student potrafi oceniać i wybierać
istotne dla dyskusji informacje.

K_K01

ćwiczenia

Prace pisemne,
aktywność,
dyskusja

Potrafi, współdziałając w grupie, także
wielonarodowościowej i przyjmując w
niej różne role, wykonywać
powierzone mu zadania

K_K05

ćwiczenia

dyskusja

FA.D2.4.

K_K01
FA.D2.4.
K_K05

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

1

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

Ćwiczenia

30

18

w sumie:

1

0,5

Stacjonarne

Niestacjonarne

16

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

Przygotowanie do zajęć (praca
z tekstem, praca w sieci)

2

14

Przygotowanie
projektów/prezentacji

3

3

w sumie:

5

17
0,5

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

Ćwiczenia

30

18

samokształcenie

5

17

w sumie:

35

35

ECTS

1

1

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w ramach
poszczególnych form zajęć:

Treści kształcenia:
Dobór konkretnego zakresu tematycznego tego przedmiotu
zależy w dużej mierze od instytucji partnerskiej i jej profilu
nauczania. Główne tematy poruszane na zajęciach to:
- język angielski dzisiaj – czym jest dziś angielski, kto się
nim posługuje, jak wytłumaczyć rozprzestrzenianie się tego
języka na świecie
- język angielski jako język narodowy – czym jest
standardowy angielski, obce wpływy na język angielski
- język angielski jako język globalny – przyszłość języka
angielskiego jako języka międzynarodowego
- język angielski i odmiany – różne odmiany i dialekty
- język angielski i inne języki – sytuacje w których
używany jest angielski, dwujęzykowość
-język angielski w obliczu zmian – odmiany na przestrzeni
lat, społeczne wpływy
- komunikacja międzykulturowa
- szok kulturowy
- komunikacja werbalna i niewerbalna – język gestów
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Metody i techniki kształcenia:

Podstawową formą pracy jest aktywne uczestnictwo w
dyskusji w oparciu o wcześniej przygotowane materiały
będące opracowaniem podanych artykułów, własnych
poszukiwań i przemyśleń.

* Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych
form zajęć, w tym zasady zaliczeń
poprawkowych, a także warunki dopuszczenia
do egzaminu:

Zaliczenie semestralne:
Obecność na zajęciach – 30%
Aktywne uczestnictwo na zajęciach – 40%
Prace pisemne, prezentacje – 30%

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach
student ma możliwość opracowania omawianych kwestii
samodzielnie i przedstawienia swoich spostrzeżeń w formie
pracy pisemnej.
* Zasady udziału w poszczególnych zajęciach,
ze wskazaniem, czy obecność studenta na
zajęciach jest obowiązkowa:

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta na wszystkich
zajęciach.

Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ocen z aktywności na zajęciach
oraz zadanej pracy pisemnej lub projektu.

* Sposób i tryb wyrównywania zaległości
powstałych wskutek nieobecności studenta na
zajęciach:

Opracowanie omawianych kwestii w formie pisemnej lub
prezentacji w terminie ustalonym z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, szczególnie w
odniesieniu do sekwencyjności przedmiotów:

Brak formalnych wymagań, choć zakłada się że student
zaliczył wstęp do językoznawstwa, elementy kultury,
gramatykę opisową na 2 semestrze.

Zalecana literatura:

Crystal, D. (2003). English as a Global Language (Second
Edition). Cambridge, UK: Cambridge

Seargeant, P., & Swann, J. (eds.) (2012). English in the
world: History, diversity, change. New York: Routledge in
association with The Open University

Shearman, S. M. (2019). Communication Across Cultures.
Dubuque, IA: Great River Learning.
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Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod

Odmiany j. angielskiego (z elementami j. hiszpańskiego)

(wg planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Varieties of English (with Elements of Spanish)

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:

Stacjonarne/niestacjonarne

Punkty ECTS:

2

Język wykładowy:

angielski

Semestr:

5

Koordynator przedmiotu:

Dr Anna Rewiś-Łętkowska

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Treści programowe: wprowadzenie dialektologii (definicje, cele, metodologia), język angielski jako lingua franca,
odmiany j. angielskiego na Wyspach Brytyjskich, odmiany j. angielskiego w Stanach Zjednoczonych, j. angielski
w innych częściach świata, odmiany j. hiszpańskiego w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej, języki w kontakcie,
pidżyny i kreole na bazie angielskiego i hiszpańskiego.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

Zajęcia audytoryjne – 30/18

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Student, który zaliczył przedmiot
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do:

Powiązanie z
KEU

FA.D2.5. K_W01

Student ma świadomość
kompleksowej natury
języka i jego złożoności
wynikającej z wzajemnych
wpływów języków na siebie,
istnienia różnych dialektów
regionalnych i akcentów etc.

K_W01

Ćwiczenia
audytoryjne

Pisemne testy
sprawdzające, bieżąca
kontrola na zajęciach

FA.D2.5.

Student ma podstawową
wiedzę o powiązaniach
filologii z historią oraz z
socjologią

K_W04

Ćwiczenia
audytoryjne

Bieżąca kontrola na
zajęciach, aktywność w
dyskusji.

Student stosuje
specjalistyczny aparat
pojęciowo-terminologiczny z

K_U01

Ćwiczenia
audytoryjne

Bieżąca kontrola na
zajęciach, testy

Kod efektu przedmiotu

K_W02

FA.D2.5. K_U01

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się
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zakresu dialektologii dzięki
czemu potrafi opisać
zjawiska ujęte w treściach
przedmiotu w sposób
precyzyjny i zwięzły.
Student potrafi wyszukiwać,
analizować i użytkować
informacje, wykorzystując
różne źródła anglojęzyczne
na temat odmian języka
angielskiego i hiszpańskiego

K_U02

Student potrafi
porozumiewać się i
dyskutować na temat
zagadnień związanych z
odmianami języka
angielskiego i hiszpańskiego,
posiada umiejętność
merytorycznego
argumentowania.
Student potrafi samodzielnie
przygotować i przedstawić
wystąpienie ustne w j.
angielskim oraz w języku
polskim na wybrany temat
związany z zagadnieniami
ujętymi w treściach
przedmiotu.

FA.D2.5. K_U5

FA.D2.5.K_K01

FA.D2.5.
K_U02

FA.D2.5. K_U03

FA.D2.5.K_U04

Ćwiczenia
audytoryjne

ocena

K_U04

Ćwiczenia
audytoryjne

Bieżąca kontrola na
zajęciach, aktywność w
dyskusji.,

K_U06

Ćwiczenia
audytoryjne

Zadania projektowe,
prezentacje

Student potrafi współdziałać
w grupie.

K_U08

Ćwiczenia
audytoryjne

Ocena prezentacji,
bieżąca kontrola na
zajęciach

Student potrafi oceniać i
selekcjonować informacje,
jest krytyczny w stosunku do
własnej wiedzy oraz do
odbieranych treści
związanych z odmianami
języka angielskiego i , w
mniejszym zakresie,
odmianami j. hiszpańskiego.

K_K01

Ćwiczenia
audytoryjne

Bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja,
zadania projektowe,
prezentacje

prezentacji

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

20

Całkowita liczba punktów ECTS:
(A + B)

2

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

Zajęcia audytoryjne

30

18

w sumie:

30

18

ECTS

1

1

Przygotowanie do zajęć

10

12

praca na platformie e-learningowej.

10

10

5

10

5

10

30

42

1

1

warsztaty

30

18

samokształcenie

30

42

w sumie:

60

60

ECTS

2

2

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

Stacjonarne

Niestacjonarne

Przygotowanie prezentacji
Przygotowanie do testów

w sumie:
ECTS

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

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w ramach
poszczególnych form zajęć:

Ćwiczenia audytoryjne

I.Odmiany języka angielskiego
1. Wprowadzenie do nauki o dialektach (definicje,
cele, metodologia)
2. Język angielski jako lingua franca.
3. Odmiany językowe na Wyspach Brytyjskich
4. Odmiany językowe w Stanach Zjednoczonych.
5. Język angielski w innych częściach świata.
6. PIdżyny i kreole na basie j. angielskiego.
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II.
Odmiany języka hiszpańskiego
1. Tworzenie się języka hiszpańskiego
2. Odmiany językowe w Hiszpanii: odmiana północnej
części Hiszpanii i południowej części Hiszpanii,
języki w kontakcie w Hiszpanii (baskijski,
galicyjski, kataloński), język hiszpański
Sefardyjczyków.
3. Odmiany językowe języka hiszpańskiego Ameryki
Łacińskiej: przyczyny i rozmieszczenie.
4. Języki w kontakcie w Ameryce Łacińskiej: j.
portugalski, j. francuski, j. angielski i języki
prekolumbijskie
Metody i techniki kształcenia:

Metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie,
Metody aktywizujące: ćwiczenia praktyczne, dyskusja
dydaktyczna, praca w parach oraz w grupach

* Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych
form zajęć, w tym zasady zaliczeń
poprawkowych, a także warunki dopuszczenia
do egzaminu:

Zaliczenie semestralne.

Student ma prawo do ponownego podejścia do
niezaliczonych testów w ustalonym z uczącym terminie.

W przypadku niezaliczenia lub niewykonania w terminie
pracy kontrolnej lub innego zadania, prowadzący ustala
zakres i termin zadania do wykonania.
* Zasady udziału w poszczególnych zajęciach,
ze wskazaniem, czy obecność studenta na
zajęciach jest obowiązkowa:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena na zaliczenia to średnia ocen uzyskanych przez
studenta z testów i innych prac kontrolnych oraz zadań do
wykonania w domu/na platformie e-learningowe oraz
prezentacji na zadane tematy.
Skala ocen:
60-67% dst
68-75% +dst
76-83% db
84-91% +db
92-100% bdb

* Sposób i tryb wyrównywania zaległości
powstałych wskutek nieobecności studenta na
zajęciach:

.

Wymagania wstępne i dodatkowe, szczególnie
w odniesieniu do sekwencyjności przedmiotów:

Brak

Zalecana literatura:

Zalecana literatura podstawowa:
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Hughes, Arthur, Peter Trudgill, Dominic Watt. 2005.
English Accents and Dialects : An Introduction to Social
and Regional Varieties of English in The British Isles.
London: Hodder Arnold.
Trudgill, Peter. 2006. Dialects. London: Routledge.
Upton, Clive, J. D. A. Widdowson. 2006. An Atlas of
English Dialects. London: Routledge. Literatura
uzupełniająca:.
Jaime Corpas, Ewa Garcia, Agustin Garmendia, 2010.
AULA INTERNACIONAL 2, Difusion, Madrid

Literatura uzupełniająca:

Crystal, David. 2003. English as a Global Language.
Cambridge: CUP.
Crystal, David. 2010. The Cambridge Encyclopedia of
the English Language. Cambridge: CUP

KARTA PRZEDMIOTU

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

Business English

Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Business English

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

Praktyczny

Forma studiów:
Punkty ECTS:
Język wykładowy:
Semestr:

studia stacjonarne/ niestacjonarne
4
Angielski
3-5
23

Koordynator przedmiotu:

mgr Justyna Biskup

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

Celem
kursu
jest
wprowadzenie
studentów
w
świat
biznesu,
zapoznając
z terminologią, zwyczajami i wymaganiami. Zajęcia obejmują tematykę związaną
z gospodarką i rynkiem pracy, przedsiębiorczością, logistyką, organizacją, zarządzaniem, handlem. Kurs
zawiera
zagadnienia
związane
z
funkcjonowaniem
firmy,
takie
jak
np.: - kontakty z klientami i dostawcami - transakcje, kontrakty, umowy - oferty, zamówienia i ich
realizacja. Kurs opiera się na współczesnej tematyce oraz porusza inspirujące zagadnienia z dziedziny
biznesu. W kursie wykorzystano artykuły z „The Economist”, dzięki czemu studenci uczą się języka
angielskiego na podstawie autentycznych i aktualnych materiałów. Kurs kładzie nacisk na praktyczne
zastosowanie zdobytej wiedzy poprzez użycie funkcji językowych i strategii komunikacyjnych. Studenci
nabywają umiejętności niezbędnych w codziennej pracy, szczególnie pomocnych przy zawieraniu umów,
rozwiązywaniu konfliktów czy prowadzeniu negocjacji.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

Warsztaty – 90 godzin (studia stacjonarne)
Warsztaty – 54 godziny (studia niestacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu przedmiotu

FA.D3.1.K_W01

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

Student ma
wiedzę ogólną

uporządkowaną

Powiązanie
z KEU

K_W02

Forma zajęć
dydaktycznych

warsztaty

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się

Pisemne testy
sprawdzające, ocena
zadań domowych

-o głównych mechanizmach
funkcjonowania
firmy
oraz
środowiska pracy
-o
sposobach
zbierania
i
analizy tekstów prawnych i
biznesowych
-dotyczącą
specjalistycznego
słownictwa,
konieczną
do
rozumienia
języka
biznesu,
w wypowiedziach ustnych i
pisemnych
- jak formułować wnioski na
podstawie czytanych artykułów
- jak wyszukiwać informacje w
różnych źródłach na tematy
dotyczące biznesu
-jak
zachowywać
się
w
środowisku międzynarodowym.
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FA.D3.1.K_W02

FA.D3.1.K_W03

FA.D3.1.K_W04

Student
zna
i
rozumie
podstawowe metody analizy
tekstów o tematyce biznesowej
oraz analizy wykresów.
Student ma podstawową wiedzę o
miejscu języka biznesowego w
międzynarodowym środowisku.
Student ma podstawową wiedzę
na temat
- komunikacji w
międzynarodowych

K_W03

warsztaty

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

K_W04

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach

K_W06

warsztaty

Pisemne testy
sprawdzające, ocena
zadań domowych

K_W06

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach

K_W07

warsztaty

Pisemne zadania
sprawdzające

K_W08

warsztaty

Pisemne i ustne zadania
sprawdzające

K_U02

warsztaty

Pisemne i ustne zadania
sprawdzające

K_U03

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach

firmach

-prowadzeniu korespondencji
- różnic kulturowych w firmach
międzynarodowych
- problemów jakim muszą stawić
czoła firmy międzynarodowe.
FA.D3.1.K_W05

FA.D3.1.K_W06

FA.D3.1.K_W07

FA.D3.1.K_U01

FA.D3.1.K_U02

Student ma podstawową wiedzę o
powiązaniach
języka
biznesowego z naukami o
zarządzaniu .
Student potrafi przygotować w
języku
angielskim
pisemne
wypowiedzi takie jak maile,
skargi,
propozycje.
Potrafi
również
odpowiadać
na
korespondencję.
Student
potrafi
dokonać
poprawnego przekładu tekstu
pisemnego
i
ustnego
o
charakterze biznesowym z języka
polskiego na język angielski lub z
języka angielskiego na język
polski.
Student potrafi wyszukiwać,
analizować oraz użytkować
informacje, wykorzystując teksty
o
tematyce
biznesowej
pojawiające się w prasie.
Student potrafi rozpoznać różne
rodzaje tekstów biznesowych
takich jak oferty handlowe,
raporty oraz przeprowadzić ich
analizę
i interpretację z zastosowaniem
podstawowych metod.
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FA.D3.1.K_K01

Student potrafi oceniać i
selekcjonować informacje, ma
świadomość potrzeby ciągłego
doskonalenia się i przyswajania
nowej wiedzy w dziedzinie
języka
biznesu
,
potrafi
prowadzić
samodoskonalenie
językowe, rozumie konieczność
śledzenia bieżących wydarzeń
politycznych i społecznych.

K_K01

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach, ocena
postawy

FA.D3.1.K_K02

Jest odpowiedzialny za rzetelność
wykonywanej pracy i jej
społeczne skutki.

K_K02

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach, ocena
postawy

FA.D3.1.K_K03

Student uczestniczy w życiu
biznesowym poprzez czytanie
aktualnej
prasy,
oglądanie
kanałów informacyjnych oraz
webinariów
z konferencji o charakterze
biznesowym.

K_K03

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach, ocena
postawy

FA.D3.1.K_K04

Student rozumie konieczność
przestrzegania etyki podczas
pracy w instytucji, a także
pamięta o przestrzeganiu zasad.

K_K04

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach, ocena
postawy

K_K05

warsztaty

FA.D3.1.K_K05

Student potrafi współdziałać
w międzynarodowym
środowisku uwzględniając różne
role.

Bieżąca kontrola na
zajęciach, ocena
postawy

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

Stacjonarne

Niestacjonarne

4

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

Ćwiczenia projektowe

90

54

Konsultacje

2

2

w sumie:

92

56

ECTS

3

2
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B. Formy aktywności studenta w ramach
samokształcenia wraz z planowaną liczbą godzin
na każdą formę i liczbą punktów ECTS:

przygotowanie ogólne

10

20

praca w bibliotece

2

7

praca w sieci

4

10

praca na platformie elearningowej

10

25
62

26

2

w sumie:

1
ECTS
C. Liczba godzin zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne w ramach przedmiotu oraz związana z
tym liczba punktów ECTS:

Ćwiczenia z
konsultacjami
praca na platformie i
nad projektem
końcowym

92

56

26

62

118

118

4

4

w sumie:
ECTS

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w ramach
poszczególnych form zajęć:

1. Companies – struktura firmy
2. Leadership- kierowanie zespołem
3. Strategy- strategie
4. Pay- płace
5. Development- rozwój
6. Marketing- sprzedaż
7. Outsourcing – zakładanie firm w innych krajach
8. Finance - finanse
9. Recruitment- rekrutacja
10. Counterfeiting- oszustwa
11. Markets- rynki
12. Lobbies - lobbowanie
13. Communication -komunikacja
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14. Logistics - logistyka
15. Innovation- innowacje
16. Alliances
17. Projects
18. Teamworking
19. Information
20. Technology
21. Advertising
22. Law
23. Brands
24. Investment
25. Energy
26. Going public
27. Competition
28. Banking
29. Training
30. Consulting

Metody i techniki kształcenia:

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metody
komunikatywnej, gdzie studenci są angażowani do
udziału
w dyskusjach, pracy w parach, w grupach. Praca na
zajęciach
skoncentrowana
jest
na
rozwijaniu
poszczególnych sprawności: słuchania, mówienia, czytania i
pisania.

* Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych
form zajęć, w tym zasady zaliczeń
poprawkowych, a także warunki dopuszczenia
do egzaminu:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie prac
pisemnych, przygotowanie i przedstawienie prezentacji na
uzgodniony z wykładowcą temat z zakresu biznesu, testy
pisemne.

* Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze
wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach
jest obowiązkowa:

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta w 80%
zajęć.

Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na zajęciach 10%
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Aktywność na zajęciach 10%
Oceny z testów 80%
* Sposób i tryb wyrównywania zaległości
powstałych wskutek nieobecności studenta na
zajęciach:

Zaliczenie zaległych testów lub prac pisemnych
w wyznaczonym przez uczącego terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, szczególnie w
odniesieniu do sekwencyjności przedmiotów:

Zakłada się znajomość języka angielskiego na poziomie B2
w mowie i piśmie.

Zalecana literatura:

Pozycje obowiązkowe:

1) Intelligent Business Intermediate
Book Longman Pearson Education

Coursebook

2) Intelligent Business Intermediate Workbook Longman
Pearson Education

Pozycje uzupełniające:

3) Intelligent Business Intermediate Skills Book Longman
Pearson Education
4) Intelligent Business BEC Vantage Tests Longman
Pearson Education
5) Intelligent Business Upper-Intermediate Coursebook
Book Longman Pearson Education
6) Intelligent Business Upper-Intermediate Workbook
Longman Pearson Education
7) Intelligent Business Upper-Intermediate Skills Book
Longman Pearson Education
8) Intelligent Business BEC Higher Tests Longman Pearson
Education
9) Business English: Business Communication, SuperMemo
World

oraz samodzielnie
biznesowej

wybrane

teksty

o

problematyce
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z bieżących numerów prasy specjalistycznej (Newsweek,
The Economist, The Finanical Times,itp.)

KARTA PRZEDMIOTU

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod

Komunikacja międzykulturowa

(wg planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Intercultural Communication

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

Studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:

Stacjonarne/niestacjonarne

Punkty ECTS:

1

Język wykładowy:

angielski

Semestr:

3

Koordynator przedmiotu:

prof. nadzw. dr hab.. Władysław Chłopicki

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Kurs zapewnia studentowi możliwość zdobycia wiedzy o procesie komunikacji międzykulturowej, jej składników
i społeczno-kulturowych uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem roli kultury (kultur) w zdarzeniach
komunikacyjnych. Szczególną uwagę poświęca się komunikacji interpersonalnej jako procesowi, wchodzącemu w
skład teorii negocjacji tożsamości. Ze względu na globalny zakres procesu komunikacji kurs będzie obejmować
szeroki zakres tematów i zagadnień.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

Ćwiczenia – 30 godzin (stacjonarne), 18 godz (niestacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu przedmiotu

FA.D3.2.K_W01

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

Powiązanie z
KEU

Student zna i rozumie
podstawowe metody analizy i
interpretacji tekstu/dyskursu

K_W03

Forma zajęć
dydaktycznych

Ćwiczenia

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się

Ćwiczenia wykonywane
na zaje ciach oraz testy
sprawdzające, egzamin
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w kategoriach wymiarów
kultury.

FA.D3.2.K_W02

FA.D3.2.K_U01

FA.D3.2.K_U02

FA.D3.2.K_K01

Student ma podstawową
wiedzę o powiązaniach
filologii z naukami o
kulturze
Student stosuje aparat
pojęciowo-terminologiczny
stosowanego w naukach o
kulturze
Student potrafi rozpoznać
różne rodzaje tekstów kultury
oraz przeprowadzić ich
analizę i interpretację z
zastosowaniem
podstawowych metod,
zwłaszcza wymiarów kultury,
w celu określenia ich znaczeń
Student potrafi oceniać i
selekcjonować informacje.

K_W04

Ćwiczenia

Bieżąca kontrola na
zajęciach, aktywność,
dyskusja

K_U01

Ćwiczenia

Ćwiczenia wykonywane
na zaje ciach oraz testy
sprawdzające, egzamin

K_U03

Ćwiczenia

Ćwiczenia wykonywane
na zaje ciach oraz testy
sprawdzające, egzamin

K_K01

Ćwiczenia

Bieżąca kontrola na
zajęciach

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

2

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

Ćwiczenia

30

18

w sumie:

1

0.5

30

42

Stacjonarne

Niestacjonarne

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

Praca w sieci i w
bibliotece

w sumie:
1,5

ECTS

1
C. Liczba godzin zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne w ramach przedmiotu oraz związana z tym
liczba punktów ECTS:

Ćwiczenia
praktyczne,

30

18

31

praca w sieci i w
bibliotece

3

15

33

33

1

1

w sumie:
ECTS

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia
w ramach poszczególnych form
zajęć:

1/ kultura i wybrane modele kultury według E. Halla, G. Hofstedego i
G. Trompenaarsa
2/ etnocentryzm i etnorelatywizm, wrażliwość międzykulturowa i
postawy typowe dla danej kultury
3/ tolerancja i konflikty komunikacyjne, analiza przypadków
4/ modele adaptacji kulturowej
5/ komunikacja interpersonalna a komunikacja międzykulturowa

Metody i techniki
kształcenia:

problemowe (konwersatorium), aktywizujące
przypadków), praktyczne (metoda projektu)

* Warunki i sposób zaliczenia
poszczególnych form zajęć, w
tym zasady zaliczeń
poprawkowych, a także
warunki dopuszczenia do
egzaminu:

Dopuszczenie do egzaminu końcowego na podstawie testu zaliczeniowego

* Zasady udziału w
poszczególnych zajęciach, ze
wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest
obowiązkowa:

Obecność obowiązkowa,
nieobecności

Sposób obliczania oceny
końcowej:

Procentowa ocena z egzaminu końcowego:
60-67%
68-75%

możliwe

dwie

(metoda

analizy

nieusprawiedliwione

dst
+dst
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76-83%
84-91
92-100% bdb

db
+db

* Sposób i tryb wyrównywania
zaległości powstałych wskutek
nieobecności studenta na
zajęciach:

Udział w konsultacjach, dodatkowa praca własna na platformie elearningowej oraz czytanie literatury w bibliotece

Wymagania wstępne i
dodatkowe, szczególnie w
odniesieniu do sekwencyjności
przedmiotów:

Brak

Zalecana literatura:

Hall, Bradford J. 2002. Among Cultures: The Challenge of Communication. Forth
Worth: Harcourt College Publishers
Hall, Edward.T. ([1966] 2001) Ukryty wymiar [The hidden dimension]. (Tłum: T.
Hołówka). Warszawa: Muza SA.
Hall, Edward.T. ([1959) 1987) Bezgłośny język [The silent language]. (Tłum. R.
Zimand, A. Skarbińska). Warszawa: PAN.
Hofstede, Geert ([1991] 2011) Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu.
[Cultures and organizations. Software of the mind]. (Tłum. M. Durska). Warszawa:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Ting-Toomey, Stella 1999. Communicating Across Cultures. New York: Guilford
Press.
Trompenaars, Fons, Hampden-Turner, Charles (]1993] 2002) Siedem wymiarów
kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. [Riding the waves
of culture]. Kraków: Oficyna Ekonomiczna

KARTA PRZEDMIOTU

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod

Tłumaczenie w biznesie

(wg planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Business Translation

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:

Stacjonarne/niestacjonarne

Punkty ECTS:

2

Język wykładowy:

angielski, polski
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Semestr:

5-6

Koordynator przedmiotu:

dr Joanna Ziobro-Strzępek

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami tłumaczenia różnych typów tekstów pisanych,
głównie użytkowych z obszaru tematycznego biznesu, ale także wybranych tekstów specjalistycznych. Zajęcia
mają na celu 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. Studenci uczą się, między innymi, na czym polega ekwiwalencja w
tłumaczeniu, jak radzić sobie w sytuacji nieprzekładalności, jak tłumaczyć nazwy własne, formy adresatywne, czy
terminy specjalistyczne. Poznają zasady korzystania ze słowników i innych źródeł, w tym także tych dostępnych w
Internecie. Ćwiczą staranność i rzetelność w podejściu do wyznaczonych zadań tłumaczeniowych, uczą się korekty
własnego tekstu, poznają metody radzenia sobie z typowymi trudnościami w tłumaczeniu różnych typów tekstów
biznesowych, a także uczą się starannego opracowywania tekstów i odpowiedzialności za słowo pisane. Kurs
zawiera również elementy tłumaczeń konferencyjnych.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

Warsztaty – 60 godzin (stacjonarne), 36 godzin (niestacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu przedmiotu

FA.D3.4.K_W01

FA.D3.4.K_W02

FA.D3.4.K_W03

FA.D3.4.K_W04

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

Student zna i rozumie podstawowe
metody analizy i interpretacji tekstów
kultury.
Student ma podstawową wiedzę o
miejscu i znaczeniu filologii w
systemie nauk humanistycznych.
Student potrafi przygotować w języku
specjalności (bądź także w innym
języku z obszaru/rodziny językowej
specjalności czy w języku polskim)
typowe prace pisemne o charakterze
ogólnym odnoszące się do różnych
dziedzin życia i kultury.
Student potrafi dokonać poprawnego
przekładu tekstu pisemnego i ustnego o
charakterze ogólnym z języka
polskiego na język specjalności lub na
inny wybrany język w zakresie
wybranej specjalności; potrafi także
dokonać poprawnego przekładu tekstu
pisemnego i ustnego o charakterze
ogólnym z języka specjalności lub z
innego języka w zakresie wybranej
specjalności na język polski.

Powiązanie
z KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się

K_W03

warsztaty

Pisemne testy
sprawdzające, ocena
zadań domowych

K_W04

warsztaty

Pisemne testy
sprawdzające, ocena
zadań domowych

K_W07

warsztaty

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

K_W08

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach, aktywność,
dyskusja, okresowe
testy i prace
kontrolne, egzamin
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FA.D3.4.K_U01

FA.D3.4.K_U02

FA.D3.4.K_U03

FA.D3.4.K_U04

FA.D3.4.K_U05

FA.D3.4.K_K01

FA.D3.4.K_K02

FA.D3.4.K_K03

FA.D3.4.K_K04

Student ma podstawową,
uporządkowaną wiedzę z zakresu
aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i
literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach
filologii.
Student potrafi wyszukiwać,
analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i
obcojęzyczne w zakresie wybranej
specjalności.
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.
Student potrafi określić priorytety przy
realizacji określonego zadania.

Student potrafi samodzielnie zdobywać
wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie filologii i
specjalności, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego.
Student potrafi oceniać i
selekcjonować informacje.

Jest odpowiedzialny za rzetelność
wykonywanej pracy i jej społeczne
skutki.
Student rozumie konieczność
przestrzegania etyki swojego zawodu i
kieruje się jej zasadami.
Potrafi współdziałać w grupie, także
wielonarodowościowej, przyjmując w
niej różne role.

K_U01

warsztaty

Pisemne testy
sprawdzające, ocena
zadań domowych

K_U02

warsztaty

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

K_U03

warsztaty

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

K_U07

warsztaty

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

K_U09

warsztaty

K_K01

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach, ocena
postawy

K_K02

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach, ocena
postawy

K_K04

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach, ocena
postawy

K_K05

warsztaty

Bieżąca kontrola na
zajęciach, ocena
postawy

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

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

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

4

Stacjonarne

60

36

60

36

2

1,5

Przygotowanie do zajęć (praca w
bibliotece z tekstem lub nagraniem,
praca z komputerem, praca w sieci)

30

40

Praca na platformie e-learningowej

5

20

25

24

60

84

w sumie:
ECTS

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

Niestacjonarne

w sumie:
ECTS

2
2,5
C. Liczba godzin zajęć kształtujących
umiejętności praktyczne w ramach
przedmiotu oraz związana z tym liczba
punktów ECTS:

warsztaty

60

36

samokształcenie

60

84

w sumie:

120

120

ECTS

4

4

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w ramach
poszczególnych form zajęć:

1. Podstawowe techniki i strategie tłumaczenia pisemnego i
ustnego, metody postępowania w sytuacji
nieprzekładalności
2. Podstawowa terminologia w tekstach
ogólnoekonomicznych, prawnych i handlowych w języku
polskim i angielskim
3. Typowe zwroty i wyrażenia stosowane w korespondencji
handlowej i urzędowej w języku polskim i angielskim
4. Strategie komunikacyjne w tłumaczeniu (tłumaczenie ustne
spotkań biznesowych – dyskusja, negocjacje, zawieranie
umów, prezentacja)
5. Podstawowe zasady wykonywania tłumaczenia
konsekutywnego, podstawy sporządzania notatek
36

6. Tłumaczenie symultaniczne – wprowadzenie, podstawowe
techniki
7. Etyka zawodu tłumacza, cechy dobrego tłumacza (nauka
staranności w podejściu do tekstu i odpowiedzialności za
słowo pisane)
Metody i techniki kształcenia:

metody praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne – praca z
komputerem, praca w laboratorium SANAKO, praca w kabinie);
metody
problemowe
(analiza
przypadku,
dyskusja,
przyjmowanie strategii działania)

* Warunki i sposób zaliczenia
poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie semestralne:
Obecność na zajęciach – 20%
Aktywne uczestnictwo w zajęciach – 10%
Testy, prace kontrolne, projekty i prezentacje – 70%

Student ma prawo do ponownego podejścia do niezaliczonych
testów w ustalonym z uczącym terminie w czasie konsultacji.

W przypadku niezaliczenia lub niewykonania w terminie pracy
kontrolnej, projektu lub prezentacji, prowadzący ustala zakres i
termin zadania do wykonania.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia
z ćwiczeń.
* Zasady udziału w poszczególnych
zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich
formach zajęć.

Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa przedmiotu to 60% średniej ocen z ćwiczeń oraz
40% oceny z egzaminu.

* Sposób i tryb wyrównywania zaległości
powstałych wskutek nieobecności studenta
na zajęciach:

Udział w konsultacjach, dodatkowa praca własna, zaliczenie
testów, prac kontrolnych, prezentacji, projektów, etc. w terminie
ustalonym z uczącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe,
szczególnie w odniesieniu do
sekwencyjności przedmiotów:

PNJA (rok I i II), 2 semestry Business English

Zalecana literatura:

Podstawowa:
1. Belczyk, Arkadiusz. 2002. Poradnik tłumacza z angielskiego
na nasze. Kraków: Idea.
2. Douglas-Kozłowska, Christian. 1998. Difficult Words in
Polish-English Translation. Warszawa: PWN.
3. Kozierkiewicz, R. 2009. First Steps in Business English.
Słownictwo i praktyczne wskazówki. W-a: PWN.
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Uzupełniająca:
1. Douglas-Kozłowska, Christian. 1997. The Articles in PolishEnglish Translation. Warszawa: PWN.
2. Gilles, Andrew. 2004. Conference Interpreting: A New
Students’ Companion. Kraków: Tertium
3. Macpherson, Robin. 1996. English for Writers and
Translators. Warszawa: PWN
4. Piotrowska M., Learning Translation – Learning the
Impossible?, UNIVERSITAS, 2010
5. Marcjanik, Małgorzata. 2008. Grzeczność w komunikacji
językowej. Warszawa: PWN.
6. Taylor, Shirley. 2003. Model Business Letters, Emails and
Other Business Documents. Prentice Hall.
7. Tryuk, Małgorzata. 2007. Przekład ustny konferencyjny.
Warszawa: PWN.

KARTA PRZEDMIOTU

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod

Technical Writing

(wg planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Technical Writing

Kierunek studiów:

filologia

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:

Stacjonarne/niestacjonarne

Punkty ECTS:

1

Język wykładowy:

angielski

Semestr:

4

Koordynator przedmiotu:

prof. nadzw. dr hab. Władysław Chłopicki

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
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Kurs ma na celu zaznajomienie studentów zasadami profesjonalnego pisania obowiązujących
anglojęzycznych w firmach i instytucjach. Zasady te obejmują zarówno styl pisania, jak i dostosowanie
tekstu do potrzeb odbiorcy oraz czytelny, odpowiedni układ tekstu. W ramach kursu ćwiczone są również
różne rodzaje tekstów, a tym pisma, instrukcje, raporty, opisy projektów, CV a także podania o pracę.
Kurs uczy dokładności i precyzji w pisaniu na rynku pracy. Przydatny jest także przy pisaniu pracy
dyplomowej.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

Warsztaty – 30 godzin (stacjonarne), 18 godz (niestacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu przedmiotu

FA.D3.5.K_W01

FA.D3.5.K_W02

FA.D3.5.K_U01

FA.D3.5.K_U02

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

Student zna i rozumie
podstawowe pojęcia i zasady
ochrony własności
intelektualnej oraz prawa
autorskiego.
Student potrafi przygotować w
języku specjalności (bądź także
w innym języku z
obszaru/rodziny językowej
specjalności czy w języku
polskim) typowe prace pisemne
o charakterze ogólnym
Student potrafi wyszukiwać,
analizować i użytkować
informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i
obcojęzyczne w zakresie
wybranej specjalności.
Student potrafi określić
priorytety przy realizacji
określonego zadania

Powiązanie z
KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów uczenia
się

K_W05

Warsztaty

Bieżąca kontrola
na zajęciach

K_W07

Warsztaty

Bieżąca kontrola
na zajęciach

K_U02

Warsztaty

Bieżąca kontrola
na zajęciach

K_U07

Warsztaty

Bieżąca kontrola
na zajęciach

FA.D3.5.K_K01

Student potrafi oceniać i
selekcjonować informacje

K_K01

Warsztaty

FA.D3.5.K_K02

Student rozumie konieczność
przestrzegania etyki swojego
zawodu i kieruje się jej
zasadami

K_K04

Warsztaty

Bieżąca kontrola
na zajęciach
Bieżąca kontrola
na zajęciach

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

1

Stacjonarne

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

30

18

1

0,5

Warsztaty
w sumie:
ECTS

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

12
Praca w sieci i
na platforie
0,5
w sumie:
ECTS

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

Warsztaty

30

Praca w sieci i
na platformie

18
12

30

30

1

1

w sumie:
ECTS

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w
ramach poszczególnych form zajęć:

Metody i techniki kształcenia:

1. Zasady technical writing – cel, odbiorcy, jasność przekazu,
czytelny układ strony, myślenie wizualne, etyka przekazu
2. Rodzaje technical writing – oficjalne pisma, instrukcje,
raporty, opisy projektów, CV/resume, podanie o pracę
3. Styl przekazu, „fog index”, ćwiczenia języka, pisanie typowych
zdań i akapitów
4. Techniczne aspekty przygotowywania dokumentów.
Metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie,
Metody aktywizujące: ćwiczenia praktyczne, dyskusja dydaktyczna,
praca z tekstem, praca indywidualna, w parach oraz w grupach

* Warunki i sposób zaliczenia
poszczególnych form zajęć, w tym
zasady zaliczeń poprawkowych, a
także warunki dopuszczenia do
egzaminu:

Zaliczenie na ocenę wszystkich wymaganych prac pisemnych
wykonywanych na zajęciach. W przypadku niezaakceptowania prac
przez nauczyciela należy poprawić prace i dostarczyć je ponownie we
właściwej formie w uzgodnionym terminie.

* Zasady udziału w poszczególnych
zajęciach, ze wskazaniem, czy
obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa:

Obecność obowiązkowa. Możliwe dwie nieusprawiedliwione
nieobecności

Sposób obliczania oceny końcowej:

Trzy zadania na zaliczenie (30 % oceny końcowej) oraz trzy zadania na
ocenę (60% oceny końcowej). Obecność 10% oceny.
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* Sposób i tryb wyrównywania
zaległości powstałych wskutek
nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności konieczne jest dostarczenie wymaganych
prac w terminie późniejszym.

Wymagania wstępne i dodatkowe,
szczególnie w odniesieniu do
sekwencyjności przedmiotów:

brak

Zalecana literatura:

Alred, Gerald J. i in 1992. The Professional Writer. A Guide for
Advanced Technical Writing. New York: St Martin’s Press.
Alred, Gerald J i in. 2015. Handbook of Technical Writing. 11 Edition.
Boston/ New York: Bedford/St Martin’s Press..
th

Pearsal, Thomas E. 1997. The Elements of Technical Writing. Boston:
Allyn and Bacon.

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod
(wg planu studiów):

Kultura organizacyjna

Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Organisational Culture

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:
Punkty ECTS:
Język wykładowy:

stacjonarne/niestacjonarne
2
angielski

Semestr:

6

Koordynator przedmiotu:

mgr Justyna Biskup

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
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Celem kursu jest zapoznanie z definicjami kultury organizacyjnej, orientacjami teoretycznymi w
badaniach nad kulturą organizacyjną a także poznanie metodyki diagnozowania i narzędzi diagnozowania
kultury organizacyjnej. Kurs wprowadza teoretyczne i praktyczne spojrzenie na kulturę w organizacjach
(w firmach, biurach czy korporacjach). Podczas zajęć omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące
kultury organizacji oraz czynników kształtujących kulturę. Kurs pomaga studentom ocenić i zrozumieć
kulturę w organizacji oraz ułatwia radzenie sobie ze zmianami. Studenci poznają w jaki sposób kultura
organizacji może wpływać na ludzi, ich wzajemne relacje, wydajność pracy czy otwartość na zmiany.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć
według planu studiów:

Wykłady – 10 godzin (studia stacjonarne)
Wykłady – 6 godzin (studia niestacjonarne)
Ćwiczenia praktyczne – 20 godzin (studia stacjonarne)
Ćwiczenia praktyczne – 12 godzin (studia niestacjonarne)
Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Kod efektu przedmiotu

FA.D3.6.K_W01

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

Student ma uporządkowaną
wiedzę
ogólną
w
zakresie
kultury
organizacyjnej oraz zna

Powiązanie z
KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się

K_W02

Ćwiczenia
praktyczne

Pisemne
testy
sprawdzające,ocena zadań
domowych

K_W06

Ćwiczenia
praktyczne

Pisemne
testy
sprawdzające,ocena zadań
domowych

K_W08

Ćwiczenia
praktyczne

Pisemne i ustne zadania
sprawdzające

K_U02

Ćwiczenia
praktyczne

Pisemne i ustne zadania
sprawdzające

specjalistyczne słownictwo
konieczne
do rozumienia wybranych
tekstów specjalistycznych z
zakresu kulturoznawstwa.

FA.D3.6.K_W02

FA.D3.6.K_W03

FA.D3.6.K_U01

Student ma podstawową
wiedzę
o
instytucjach
kultury oraz orientację we
współczesnym
życiu
kulturalnym.
Posiada
również
podstawowe
informacje
na
temat
wzajemnego oddziaływania
kultury i środowiska pracy.
Student potrafi dokonać
poprawnego przekładu tekstu
pisemnego i ustnego z
zakresu kulturoznawstwa, z
języka polskiego na język
angielski lub z języka
angielskiego na język polski.
Student potrafi wyszukiwać,
analizować
i użytkować informacje,
wykorzystując teksty na
temat kultury organizacyjnej
w języku angielskim.
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FA.D3.6.K_K01

FA.D3.6.K_K02

Student potrafi oceniać i
selekcjonować informacje,
prowadzić
autorefleksję
i
formułować
wnioski
dotyczące
doskonalenia
własnych
umiejętności,
poszukując
optymalnych
rozwiązań.
Jest odpowiedzialny za
rzetelność
wykonywanej
pracy i jej społeczne skutki,
potrafi
pracować
w grupie dla osiągania
wspólnych celów wykazując
inicjatywę,
elastyczność,
dobrą organizację pracy oraz
dyscyplinę czasową.

K_K01

Ćwiczenia
praktyczne

Bieżąca
kontrola
na
zajęciach,
ocena
postawy

K_K02

Ćwiczenia
praktyczne

Bieżąca
kontrola
na
zajęciach,
ocena
postawy

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

Stacjonarne

Niestacjonarne

2

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

Wykłady

10

6

ćwiczenia
praktyczne

20

12

30

18

1

0,5

praca z literaturą

10

10 18

praca nad
prezentacją

10

12

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

10

przygotowanie
ogólne

40
20

w sumie:

1,5

1

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

Ćwiczenia

20

12

10

18
43

praca na
prezentacją

30

30

1

1

w sumie:
ECTS

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w
ramach poszczególnych form
zajęć:

Metody i techniki
kształcenia:

1. Pojęcie kultury organizacyjnej.
2. Teorie i definicje związane z kulturą organizacyjną.
3. Perspektywy związane z kulturą organizacyjną.
4. Analogie do pogody oraz klimatu.
5. Modele kultury organizacyjnej.
6. Pozytywna i negatywna kultura w organizacji.
7. Tworzenie, zmiana i ochrona kultury organizacyjnej.
8. Metody badania kultury organizacyjnej.
9. Style kierowania w organizacjach.
10. Wielokulturowość w kulturze organizacji.
Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metody komunikatywnej,
gdzie
studenci
są
angażowani
do
udziału
w dyskusjach, pracy w parach, w grupach. Praca na zajęciach
skoncentrowana jest na rozwijaniu poszczególnych sprawności: słuchania,
mówienia, czytania i pisania. Podczas zajęć wykorzystywane są

metody aktywizujące (metoda analizy przypadków), gry
symulacyjne, metoda projektów (prezentacje), metody eksponujące
(film), wykład wprowadzający.
* Warunki i sposób zaliczenia
poszczególnych form zajęć, w tym
zasady zaliczeń poprawkowych, a
także warunki dopuszczenia do
egzaminu:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie prac pisemnych,
przygotowanie i przedstawienie prezentacji na uzgodniony z wykładowcą
temat z zakresu biznesu, testy pisemne.

* Zasady udziału w
poszczególnych zajęciach, ze
wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest
obowiązkowa:

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta w 80% zajęć.

Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na zajęciach 10%
Aktywność na zajęciach 10%
Oceny z testów 80%

* Sposób i tryb wyrównywania
zaległości powstałych wskutek
nieobecności studenta na
zajęciach:

Zaliczenie
zaległych
testów
lub
w wyznaczonym przez uczącego terminie.

prac

pisemnych
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Wymagania wstępne i dodatkowe,
szczególnie w odniesieniu do
sekwencyjności przedmiotów:

Zakłada się znajomość
w mowie i piśmie.

języka

angielskiego

na

poziomie

B2

Zalecana literatura:

1.Stanford, Naomi (2010). Organisation Culture: Getting it right.London:
Profile.
2. Schein, Edgar (2004). Organizational Culture and Leadership. Third
edition. San Francisco: JosseyBass.
3. Schein, Edgar (1999). The Corporate Culture Survival Guide, San
Francisco: Jossey-Bass.
4. Hofstede, Geert (2001). Culture's Consequences,Thousand Oaks, CA:
Sage Publications.
5. Hofstede, Geert (2005). Cultures and organizations software of the mind,
New York: McGraw-Hill.

oraz samodzielnie wybrane teksty na temat kultury organizacyjnej w
różnych typach instytucji

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod
(wg planu studiów):

Kultura współczesna

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Contemporary Culture
Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

Praktyczny

Forma studiów:

stacjonarne / niestacjonarne

Punkty ECTS:

2

Język wykładowy:

angielski/polski

Semestr:

6

Koordynator przedmiotu:

dr Joanna Kułakowska-Lis
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Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Zapoznanie słuchaczy z wybranymi zjawiskami kultury współczesnej w różnych jej przejawach, ze szczególnym
uwzględnieniem kultury języka, specyfiki kultury kraju i regionu, ale także tendencji globalnych. Aktywizacja
słuchaczy w zakresie świadomego i czynnego udziału w kulturze; kształtowanie wrażliwości etycznej i estetycznej
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

wykład 10 godz. (6 godz. niestacjonarne), ćwiczenia 20 godz.(12 godz.
niestacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu przedmiotu

FA.D3.7.K_W01

FA.D3.7.K_U01

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

Powiązanie z
KEU

student zna metody analizy i
interpretacji tekstów kultury,
ma podstawową wiedzę o K_W03
instytucjach
kultury
oraz
orientację we współczesnym K_W06
życiu kulturalnym
Student potrafi wyszukiwać i
analizować
informacje
z
zakresu kultury współczesnej, K_U02
potrafi
dokonać
analizy K_U03
tekstów kultury, uwzględniając
zagadnienia
procesu
historyczno-kulturowego

Forma zajęć
dydaktycznych

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się

Ocena z kolokwium
pisemnego ograniczonego
czasowo

Ocena z kolokwium
pisemnego ograniczonego
czasowo

Prezentacja

w
zakresie
społecznych:

kompetencji

FA.D3.7.K_K01

K_K01
student potrafi selekcjonować
informacje z obszaru kultury
współczesnej, uczestniczy w życiu
kulturalnym, potrafi współdziałać
w
grupie,
w
tym
wielonarodowościowej,
z
poszanowanie specyfiki kultur i
tradycji

Ćwiczenia

K_K03

Ocena zaangażowania w
dyskusjach

K_K05

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

2

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

Ćwiczenia audytoryjne

20

12

Wykład

10

6

w sumie:

30

18

Stacjonarne

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

ECTS

1

0,5

Przygotowanie do
kolokwium zaliczeniowego

5

5

Przygotowanie prezentacji
5

5

Praca w sieci i na
platformie

10

15

w sumie:

20

30

ECTS

1

1,5

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

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w ramach
poszczególnych form zajęć:

Aktualne zjawiska we współczesnej kulturze polskiej i
światowej, (literatura, sztuka, muzyka, film)
Łączenie w kulturze postmodernistycznej elementów kultury
wysokiej i popularnej, rewaloryzacja wielokulturowości,
konsumpcjonizm i urynkowienie, wirtualizacja i mediatyzacja
Zmiana paradygmatu kultury.
Sacrum i profanum w postmodernizmie
Koncepcja wielokulturowości, akulturacja, ksenofobia i ksenofilia,
imperializm kulturowy
Tożsamości wielokulturowe
Globalizacja i Macdonalizacja kultury
Kultura masowa/popularna/konsumpcyjna a kultura elitarna.
Koncepcja kultury „trzeciej fali” – od konsumpcji do prosumpcji.
Alterglobalizm
Polska kultura w postmodernizmie

Metody i techniki kształcenia:

Wykład i ćwiczenia audytoryjne z elementami prezentacji i
wykorzystaniem materiałów audiowizualnych
Praca w grupach
Dyskusja
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* Warunki i sposób zaliczenia
poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynny udział w zajęciach
i w proponowanych programem ćwiczeniach praktycznych,
czynny udział w dyskusji i projektach indywidualnych lub
grupowych, zaliczenie kolokwium pisemnego i przygotowanie
prezentacji

* Zasady udziału w poszczególnych
zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Frekwencja i czynny udział zajęciach: maks. 30
pkt.
2. Kolokwium zaliczeniowe:

maks. 40 pkt.

3. Prezentacja: maks. 30 pkt.
Razem: maks. 100 punktów
Ocena końcowa
0-50 pkt. ocena: 2,0 (ndst)
51-60 pkt. ocena: 3,0 (dst)
61-70 pkt. ocena: 3,5 (+dst)
71-80 pkt. ocena: 4,0 (db)
81-90 pkt. ocena: 4,5 (+db)
91-100 pkt. ocena: 5,0 (bdb)
* Sposób i tryb wyrównywania zaległości
powstałych wskutek nieobecności studenta
na zajęciach:

Ustalane indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe,
szczególnie w odniesieniu do sekwencyjności
przedmiotów:

brak

Zalecana literatura:

Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Andrzej
Mencwel, Warszawa 2003.
Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa 2011
W.J. Burszta, W. Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody kultury w
globalnym świecie, Warszawa 2005
W.J. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998
U. Eco, Superman w literaturze masowej, Warszawa 1996
E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2006.
D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998
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KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod

Przedmiot do wyboru: Australia

(wg planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Australia

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

Studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:

stacjonarne/niestacjonarne

Punkty ECTS:

2

Język wykładowy:

Angielski

Semestr:

3/4/5

Koordynator przedmiotu:

Mgr Teresa Przyprawa

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

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom ogólnej wiedzy dotyczącej Australii – zarówno jej
przeszłości jak i współczesności. Kurs umożliwia studentom zrozumienie miejsca Australii we
współczesnym świecie, z uwzględnieniem podobieństw i różnic między Australią a innymi krajami
anglojęzycznymi oraz zapoznanie się z jej wkładem w światowe dziedzictwo kulturowe. Celem kursu jest
również zaznajomienie studentów z codziennym życiem Australijczyków, z ich zainteresowaniami i
mentalnością oraz z australijską odmianą języka angielskiego.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne 30 (stacjonarne)/18 (niestacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu przedmiotu

FA.D.1.K_W01

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

Student ma podstawową wiedzę w
zakresie australijskiej odmiany języka
angielskiego oraz australijskiej
literatury

Powiązanie z
KEU

K_W01

Forma zajęć
dydaktycznych

Ćwiczenia
praktyczne

Sposób weryfikacji i
oceny efektów uczenia
się

Dyskusja, pisemny test
sprawdzający
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FA.D.1.K_W02

FA.D.1.K_W03

FA.D.1.K_W04

FA.D.1.K_U01

FA.D.1.K_U02

FA.D.1.K_U03

Student ma podstawową wiedzę w
zakresie historii, geografii, przyrody
oraz kultury Australii
Student ma podstawową wiedzę o
instytucjach kultury i podstawową
orientację we współczesnym życiu
kulturalnym w Australii
Student potrafi przygotować w języku
specjalności typowe prace pisemne o
charakterze ogólnym odnoszące się
do różnych dziedzin życia i kultury
(np. prezentację dotyczącą
wybranego aspektu wiedzy o
Australii)
Student potrafi wyszukiwać,
analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i
obcojęzyczne
Student potrafi rozpoznać różne
rodzaje tekstów kultury (dotyczących
Australii) oraz przeprowadzić ich
analizę i interpretację z
zastosowaniem podstawowych
metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historycznokulturowym i oddziaływania
społecznego
Student potrafi porozumiewać się i
dyskutować na temat zagadnień
dotyczących Australii

K_W02

Ćwiczenia
praktyczne

Dyskusja, pisemny test
sprawdzający

K_W06

Ćwiczenia
praktyczne

Dyskusja, pisemny test
sprawdzający

K_W07

Ćwiczenia
praktyczne

Prezentacja

K_U02

Ćwiczenia
praktyczne

Prezentacja, dyskusja

K_U03

Ćwiczenia
praktyczne

Dyskusja

K_U04

Ćwiczenia
praktyczne

Bieżąca kontrola na
zajęciach

FA.D.1.K_U04

Student wykazuje się odpowiednią do
poziomu studiów pierwszego stopnia
praktyczną i teoretyczną znajomością
języka specjalności, w tym
umiejętnością rozpoznania i
zrozumienia tekstu mówionego z
akcentem australijskim

K_U05

Ćwiczenia
praktyczne

Bieżąca kontrola na
zajęciach

FA.D.1.K_U05

Student potrafi samodzielnie
przygotować i przedstawić
wystąpienie ustne w języku
angielskim dotyczące wybranego
aspektu wiedzy o Australii z
wykorzystaniem literatury
przedmiotu

K_U06

Ćwiczenia
praktyczne

Prezentacja, bieżąca
kontrola na zajęciach

K_U08

Ćwiczenia
praktyczne

Bieżąca kontrola na
zajęciach

K_U09

Ćwiczenia
praktyczne

Bieżąca kontrola na
zajęciach, prezentacja

FA.D.1.K_U06
FA.D.1.K_U07

Student potrafi współdziałać w
grupie.
Student potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzę i rozwijać
umiejętności badawcze w zakresie
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wiedzy o Australii, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego

FA.D.1.K_K01

FA.D.1.K_K05

Student potrafi oceniać i
selekcjonować informacje
Student potrafi współdziałać w
grupie, także wielonarodowościowej,
przyjmując w niej różne role.

K_K01

Ćwiczenia
praktyczne

Bieżąca kontrola na
zajęciach, pisemny test
sprawdzający

K_K05

Ćwiczenia
praktyczne

Bieżąca kontrola na
zajęciach

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
2
Całkowita liczba punktów ECTS: (A + B)

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

Stacjonarne

Niestacjonarne

Ćwiczenia praktyczne

30

18

w sumie:

30

18

ECTS

1

0,5

Praca własna z
tekstem

-

12

6

6

15

15

5

5

26

38

1

1,5

Ćwiczenia praktyczne

30

18

Samokształcenie

26

38

w sumie:

56

56

ECTS

2

2

Praca z lekturą
Praca z
filmem/internetem
Przygotowanie do
zajęć/testów

w sumie:
ECTS
C. Liczba godzin zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne w ramach przedmiotu oraz związana z
tym liczba punktów ECTS:
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Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w ramach
poszczególnych form zajęć:

1. Podstawowe informacje o Australii, w tym:
- symbole narodowe (hymn, flaga, godło)
- stany i terytoria
- powierzchnia i ludność
- geografia, flora i fauna, strefy czasowe
- święta narodowe
- sporty
- ‘informacje praktyczne’,
2. Historia kraju, z naciskiem na aborygeńskie i
brytyjskie dziedzictwo
3. Polityka, w tym:
- rząd
- partie polityczne i wybory
- system sądowniczy
- stosunki zagraniczne i armia
4. Kultura (muzyka, filmy, literatura, sławni
Australijczycy, muzea i galerie)
5. Australijski angielski (z naciskiem na
australijski akcent i słownictwo)
6. Życie codzienne w Australii (edukacja, kuchnia,
sport, transport, ludność, religia)

Metody i techniki kształcenia:

Metody podające (wykład, prezentacja), metody
eksponujące (film), metody praktyczne (ćwiczenia,
dyskusje, omawianie przypadków)

* Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych
form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych,
a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uzyskanie oceny pozytywnej z testu zaliczeniowego oraz
prezentacji. Możliwość zdobywania dodatkowych
punktów za aktywność na zajęciach

* Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze
wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach
jest obowiązkowa:

Obowiązkowa obecność na 80% zajęć

Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: ocena z testu końcowego (60%) + oceny
z poszczególnych projektów i zadań (40%)

* Sposób i tryb wyrównywania zaległości
powstałych wskutek nieobecności studenta na
zajęciach:

Uzgodniony każdorazowo z uczącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, szczególnie w
odniesieniu do sekwencyjności przedmiotów:

-

Zalecana literatura:

1. Broome, R. 2010. Aboriginal Australians: A History
Since 1878. Crows Nest: Allen&Unwin

2. Bryson, B. 2001 Down Under. London: Black Swan

3. Macintyre, S. 2009 A Concise History of Australia,
Cambdidge: CUP

4. West, B. 2019. A Brief History of Australia, NY:
Infobase Publishing
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5. Lista lektur – australijskich powieści - do wyboru

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod

Przedmiot do wyboru: Historia muzyki amerykańskiej

(wg planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Elective course: The Routes of American Music

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Język wykładowy:

Angielski

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:

Studia stacjonarne: ćwiczenia praktyczne – 30 godzin
Studia niestacjonarne: ćwiczenia praktyczne – 18 godzin

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu
przedmiotu

FA.D.2.K_W01

Student, który zaliczył
przedmiot
zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do:
ma uporządkowaną
podstawową wiedzę z

Powiązanie
z KEU

K_W01

Forma zajęć
dydaktycznych

Ćwiczenia
praktyczne

Sposób
weryfikacji i
oceny efektów
uczenia się
dyskusja
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zakresu muzyki
amerykańskiej
FA.D.2.K_W02

FA.D.2.K_W03

FA.D.2.K_W04

FA.D.2.K_U01

FA.D.2.K_U02

Student zna i rozumie
K_W03
podstawowe metody analizy i
interpretacji tekstów piosenek

Ćwiczenia
praktyczne

dyskusja

Student ma podstawową
wiedzę o miejscu i znaczeniu
filologii w systemie nauk
humanistycznych.

K_W04

Ćwiczenia
praktyczne

Projekt
końcowy

Student potrafi napisać
artykuł o wybranym artyście.

K_W07

Ćwiczenia
praktyczne

Projekt
końcowy

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

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

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

Niestacjonarne

Ćwiczenia praktyczne

30

18

w sumie:

30

18

ECTS

1

0,5
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B. Formy aktywności studenta w ramach
samokształcenia wraz z planowaną liczbą
godzin na każdą formę i liczbą punktów
ECTS:

praca nad projektem
zaliczeniowym

10

15

10

10

10

17

30

42

1

1,5

Ćwiczenia praktyczne

30

18

Samokształcenie

30

42

w sumie:

60

60

ECTS

2

2

praca w bibliotece
praca na platformie elearningowej/w sieci

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

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych
form zajęć:

Kurs obejmuje następujące gatunki
muzyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gospel,
jazz,
blues
rock’n’roll
rhythm’n’blues
soul
country
western
American folk
hard rock
heavy metal
rap

W trakcie kursu omawiane są utwory
następujących artystów:
•
•
•
•
•
•

Bob Dylan
Nina Simone
WoodyGuthrie
Leonard Cohen
The Carter Family
The Staples Family
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Metody i techniki kształcenia:

podające, eksponujace (film), praktyczne
(ćwiczenia, metoda projektów), dyskusja

* Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form
zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także
warunki dopuszczenia do egzaminu:
* Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze
wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa:

Obecność studentów na zajęciach jest
obowiązkowa.

Sposób obliczania oceny końcowej:

Prace pisemne: 80%
Aktywność za zajęciach oraz obecność na
konsultacjach: 20%

* Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych
wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Wymagania wstępne i dodatkowe, szczególnie w
odniesieniu do sekwencyjności przedmiotów:

brak

Zalecana literatura:

americanroutes.org
WUMB.org

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod

Przedmiot do wyboru: Kultura i literatura amerykańskiego
Południowego Zachodu

(wg planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j.
ang.):

Elective course: Culture and Literature of the American Southwest

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

Studia I stopnia

Profil:

Praktyczny

Forma studiów:

stacjonarne / niestacjonarne

Punkty ECTS:

2

Język wykładowy:

Angielski

Semestr:

5
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Koordynator
przedmiotu:

Jack Lala

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

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wyjątkową kulturą Południowego Zachodu, która
powstała jako mieszanka kultur rdzennych amerykańskich oraz europejskich, ze szczególnym
uwzględnieniem ludności zamieszkującej te tereny. Kurs uczy studentów nowego spojrzenia na
różnorodne uwarunkowania społeczne, które ukształtowały współczesną Amerykę. Studenci zapoznają
się zarówno z tekstami historycznymi, jak i z utworami literackimi związanymi z amerykańskim
Południowym Zachodem (wśród autorów: Elmer Kelton, Tony Hillerman, N. Scott Mamaday, Larry
McMurtry, Zane Grey and Oscar Zeta).
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

Studia stacjonarne: ćwiczenia praktyczne – 30 godzin
Studia niestacjonarne: ćwiczenia praktyczne – 18 godzin

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu przedmiotu

FA.D.3.K_W01

FA.D.3.K_W02

FA.D.3.K_U01

FA.D.3.K_U02

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

ma uporządkowaną
podstawową wiedzę z zakresu
kultury amerykańskiego
Południowego Zachodu oraz
wiedzę o uwarunkowaniach
historycznych i społecznych
mających wpływ na obecny
kształt i formowanie się tego
regionu
zna wybrane dzieła należące do
kanonu literatury
Południowego Zachodu,
wybrane ważne postaci
historyczne i ich wpływ na bieg
historii; ma podstawową
wiedzę o systemach i
problemach prawa
hiszpańskiego i anglosaskiego
na Południowym Zachodzie
potrafi prawidłowo
interpretować wybrane
zjawiska społeczne (zwłaszcza
kulturalne czy ekonomiczne)
potrafi wykorzystać
podstawową wiedzę
teoretyczną do opisu i analizy

Powiązanie z
KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów uczenia
się

K_W01

Ćwiczenia
praktyczne

dyskusja

K_W04

Ćwiczenia
praktyczne

dyskusja

K_U02

Ćwiczenia
praktyczne

Projekt końcowy

K_U03

Ćwiczenia
praktyczne

Projekt końcowy
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jednostkowych procesów i
zjawisk społecznych i
kulturowych , a także
samodzielnie pozyskać,
zinterpretować i przedstawić
określone informacje z zakresu
kultury i historii
FA.D.3.K_U03

FA.D.3.K_U04

potrafi przygotować i
przedstawić prezentację
wybranych zagadnień kultury,
historii, i literatury, a także
omówić formę i treść dzieła
literackiego uwzględniając
podstawowy kontekst
historyczno-społecznokulturowy
potrafi samodzielnie zdobywać
wiedzę, rozumie potrzebę
znajomości procesów
społecznych i historii
Południowego Zachodu

K_U06

Ćwiczenia
praktyczne

Projekt końcowy

K_U09

Ćwiczenia
praktyczne

Aktywność na
zajęciach

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

2

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

Ćwiczenia praktyczne

30

18

w sumie:

30

18

ECTS

1

0,5

praca nad projektem
zaliczeniowym

10

15

10

10

10

17

30

42

1

1,5

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

praca w bibliotece

Stacjonarne

Niestacjonarne

praca na platformie elearningowej/w sieci

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

Ćwiczenia praktyczne

30

18

Samokształcenie

30

42

w sumie:

60

60

ECTS

2

2

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w ramach
poszczególnych form zajęć:

1. Południowy Zachód USA
2. Ameryka hiszpańskojęzyczna.
3. Misje w hiszpańskiej Ameryce.
4. Indianie Południowego Zachodu USA.
5. Kultura meksykańska, rewolucja w Meksyku.
6. Teksańczycy i Meksykanie w Teksasie.
7. Literatura południowozachodnich Stanów
Zjednoczonych (Elmer Kelton, Willa Cather, Larry
McMurtry and Tony Hillerman)
8. Amerykańsi Zachód.
9. Kowboje i Indianie.
10. Rewolwerowcy i wyjęci spod prawa.
11. Wielka Amerykańska Pustynia: prawa do wody.
12. Systemy i problemy prawa hiszpańskiego i
anglosaskiego.

Metody i techniki kształcenia:

podające, eksponujace (film), praktyczne (ćwiczenia,
metoda projektów)

* Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych
form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych,
a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
* Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze
wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach
jest obowiązkowa:

Obecność studentów na zajęciach jest obowiązkowa.

Sposób obliczania oceny końcowej:

Przekrojowy esej na tematy poruszane w trakcie
kursu: 80% Aktywność za zajęciach oraz obecność
na konsultacjach: 20%
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* Sposób i tryb wyrównywania zaległości
powstałych wskutek nieobecności studenta na
zajęciach:
Wymagania wstępne i dodatkowe, szczególnie w
odniesieniu do sekwencyjności przedmiotów:

brak

Zalecana literatura:

Enrique Krauze, Mexico: Biography of Power, A
History of Modern Mexico, 1810-1996.
David Montejano, Anglos and Mexicanos in the
Making of Texas, 1836-1986

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod

Przedmiot do wyboru: Świat filmu

(wg planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Elective course: World in Film

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

Studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:

stacjonarne / niestacjonarne

Punkty ECTS:

2

Język wykładowy:

Angielski

Semestr:

5

Koordynator przedmiotu:

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 w różnych kulturach i takim tematom jak tradycje,
religia, kultura.
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Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

Studia stacjonarne: ćwiczenia praktyczne – 30 godzin
Studia niestacjonarne: ćwiczenia praktyczne – 18 godzin

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu przedmiotu

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

Powiązanie z
KEU

FA.D.4.K_W01

ma uporządkowaną podstawową
wiedzę z zakresu filmoznawstwa

FA.D.4.K_W02

Student zna i rozumie
podstawowe metody analizy i
interpretacji filmów

FA.D.4.K_W03

FA.D.4.K_W04

FA.D.4.K_U01

FA.D.4.K_U02

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i
oceny efektów
uczenia się

K_W01

Ćwiczenia
praktyczne

dyskusja

K_W03

Ćwiczenia
praktyczne

dyskusja

K_W04

Ćwiczenia
praktyczne

Projekt
końcowy

K_W07

Ćwiczenia
praktyczne

Projekt
końcowy

K_U03

Ćwiczenia
praktyczne

Projekt
końcowy

Student posiada umiejętność
K_U04
merytorycznego argumentowania,
z wykorzystaniem poglądów
innych autorów, oraz
formułowania wniosków.

Ćwiczenia
praktyczne

Aktywność na
zajęciach

Student ma podstawową wiedzę o
miejscu i znaczeniu filologii w
systemie nauk humanistycznych.
Student potrafi napisać
profesjonalną recenzję filmu.
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.

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

2

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

Ćwiczenia praktyczne

30

18

w sumie:

30

18

Stacjonarne

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

ECTS

1

0,5

praca nad projektem
zaliczeniowym

10

15

10

10

10

17

30

42

1

1,5

Ćwiczenia praktyczne

30

18

Samokształcenie

30

42

w sumie:

60

60

ECTS

2

2

praca w bibliotece
praca na platformie elearningowej/w sieci

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

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w ramach
poszczególnych form zajęć:

5-6 różnych filmów produkcji światowej (wybór dokonany
po dyskusji na pierwszych zajęciach). Kurs nie obejmuje
filmów produkcji amerykańskiej. Kształcenie umiejętności
analizy wartości istotnych dla różnych kultur na podstawie
filmów.

Metody i techniki kształcenia:

podające, eksponujace (film), praktyczne (ćwiczenia, metoda
projektów)

* Warunki i sposób zaliczenia
poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu:
* Zasady udziału w poszczególnych
zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:

Obecność studentów na zajęciach jest obowiązkowa.

Sposób obliczania oceny końcowej:

Recenzje filmów: 80% Aktywność za zajęciach oraz obecność
na konsultacjach: 20%

* Sposób i tryb wyrównywania zaległości
powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
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Wymagania wstępne i dodatkowe,
szczególnie w odniesieniu do
sekwencyjności przedmiotów:

brak

Zalecana literatura:

KARTA PRZEDMIOTU

Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod (wg
planu studiów):

Przedmiot do wyboru: Mniejszości etniczne w brytyjskim
systemie edukacji
Ethnic Minorities in British School System

Nazwa przedmiotu (j. ang.):
Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność/specjalizacja:

filologia angielska

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:

praktyczny (P)
studia stacjonarne
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
kulturoznawstwo

Koordynator przedmiotu:

Ewa Rusek

2. Ogólna charakterystyka przedmiotu
kształcenia
Przynależność do
modułu: Status

specjalistycznego do

przedmiotu:

wyboru

Język wykładowy:

Angiels

Rok studiów,

ki II –

semestr:

III, 3/4/5
stacjonarne
- ćw. praktyczne 30 h,

Forma i wymiar
Interesariusze
i
instytucje
partnerskie
zajęć według
planu
(nieobowiązkowe)
studiów:
Wymagania wstępne /
Przedmioty
wprowadzające:

niestacjonarne - ćw. praktyczne 18 h
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3. Bilans punktów ECTS
Całkowita liczba punktów ECTS

A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na
ty- py zajęć oraz całkowita liczba punktów
ECTS osiąganych na tych zajęciach

2
(A + B)

Ćwiczenia projektowe
Konsultacje dotyczące projektu
końcowego
:
W sumie:
ECTS

s
t
a
c
j
o
n
25a
5r
n
30e
1

N
i
e
s
t
a
c
18j
5o
n
23a
1r
n
e
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B. Poszczególne typy zadań do
samokształce- nia studenta
(niewymagających bezpośrednie- go
udziału nauczyciela) wraz z planowaną
średnią liczbą godzin na każde i
sumaryczną liczbą ECTS

C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu
oraz związana z tym liczba punktów ECTS
(ta

praca w

10

2

bibliotece praca

10

15

w sieci

10

20

w sumie:

30

37

Ćwiczenia
plus praca na platformie i nad
ECTS
projektem końcowym (wraz z konsultacjami)
ECTS

60
1

60
1

2

2

przygotowanie ogólne – analiza
zadanych przypadków

4. Opis przedmiotu
Cel przedmiotu:
Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych funkcjonowaniem szkół w społeczeństwie wielokulturowym. Uczestnictwo w zajęciach ma na celu poszerzenie znajomości kultury współczesnej Wielkiej Brytanii
oraz zastosowanie w praktyce metod pracy z uczniem dwujęzycznym lub bardzo słabo znającym język angielski. Kurs przygotowuje do oceny znajomości zarówno języka angielskiego jak i tego, którym uczeń posługuje
się w domu. Student powinien umieć wesprzeć ucznia tak, by był on w stanie zrozumieć treści programowe
przekazywane w przeciętnej szkole średniej. Zajęcia mają również na celu uświadomienie studentom skutków
globalizacji a także zagrożeń ze strony ruchów nacjonalistycznych.
Metody dydaktyczne: wykład, projekt, prezentacja
Treści kształcenia:
1) Podstawowe pojęcia (mniejszość, etnioczna, uchodźca, imigrant, itp.).
2) Organizacja brytyjskiego systemu szkolnego.
3) Podstawowe dane statystyczne dotyczące mniejszości etnicznych w szkołach.
4) Historia wielonarodowości społeczeństw europejskich (imigracja, kolonializm, itp.).
5) EMAS – powstanie i działalność organizacji.
6) Stosunek społeczeństwa brytyjskiego do mniejszości etnicznych.
7) Konieczność podtrzymywania znajomości języka ojczystego w procesie aklimatyzacji w nowym
środowi- sku.
8) Praca w klasie wielojęzycznej i wielokulturowej.
9) Wskazówki praktyczne dotyczące pracy z młodzieżą z różnych środowisk kulturowych i religijnych.
10) Studium przypadków (analiza, opracowanie indywidualnych planów pracy).

5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmio
tu

Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)

Efekt
Kierun
ko- wy
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K_W04

Wiedza:
student ma podstawową uporządkowaną wiedzę
− o procesach zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka (migracja), różnych koncepcjach wychowania i teorii kształcenia
(FA_W01);
− z zakresu dydaktyki języka obcego, relacji nauczyciel-uczeń, metod
prowadzenia zajęć dla różnych grup etnicznych, rozumie znaczenie

K_W04
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−
−
−
−

czynnika wielokulturowości w procesie dydaktycznym (FA_W01);
z zakresu historii Wysp Brytyjskich i imperium brytyjskiego oraz
mi- gracji w obrębie Wspólnoty Narodów (FA_W01);
o uwarunkowaniach historycznych mających wpływ na pozycję
Wiel- kiej Brytanii we współczesnym świecie i jej atrakcyjność
na rynku pracy (FA_W01);
na temat roli nauczyciela podczas lekcji języka obcego oraz jego
wpływu na motywację i postępy uczniów (FA_W02);
z zakresu współczesnych trendów w polityce międzynarodowej
(globa- lizacja) (FA_W01);

Umiejętności
student potrafi:
- objaśnić przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze prowadzące do emigracji, a co za tym idzie, do tworzenia się społeczeństw wielokulturowych
(FA_U03);
- ocenić znajomość języka angielskiego swoich uczniów oraz przystosować
materiały dydaktyczne do ich potrzeb (FA_U04);
- zidentyfikować elementy kultury danej mniejszości etnicznej mogące wspomóc proces dydaktyczny (FA_U05);
- konstruować testy językowe sprawdzające znajomość języka i kultury kraju
docelowego (FA_U05);

K_U

04

K_U

06

K_U

04

K_U

06

Kompetencje
społeczne student ma
K_K02
K_U
świadomość:
- potrzeby poznawania nowych kultur a tym samym potrzeb swoich
uczniów (FA_K01);
10
- roli atmosfery stwarzanej podczas lekcji w motywowaniu uczniów ze
środo- wisk obcych kulturowo (FA_K03);
- znaczenia dziedzictwa poszczególnych kultur w tworzeniu
społeczeństwa tolerancyjnego (FA_K05).
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Lp.

Efekt
przedmiotu

Sposób weryfikacji

Ocena formująca –
przykła- dowe sposoby jej
wystawie- nia poniżej

1

K_W04

komentarz sytuacyjny

2

K_U

obranie odpowiedniej
me- tody dydaktycznej
do sytu- acji (np. dzieci
odłączone od rodziny,
dzieci nie po- trafiące
pisać w języku
pierwszym a nie znające
jeszcze języka
angielskiegra
symulacyjna
go)

04

ocena wnioskowania oraz
przemyśleń
studenta
będących
reakcją
na
skomplikowane sy- tuacje
życiowe
potencjalnych
uczniów

K_K02
K_U

10

Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia poniżej
prezentacja
zalicze- niowa

rozwiązanie zadania
problemowego,
anali- za przypadku

K_U

06
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K_U

3

K_K02

gra symulacyjna

ocena radzenia sobie z
sytua- cjami problemowymi
prezentowanymi
na
zajęciach

rozwiązanie zadania
problemowego,
analiza przypadku

Kryteria oceny
w zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

Na ocenę 3,0

Na ocenę 5,0

student ma podstawową uporządkowaną wiedzę
o procesach zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka
(migra- cja), różnych koncepcjach wychowania i teorii kształcenia
(FA_W01); akresu dydaktyki języka obcego, relacji nauczyciel-uczeń,
metod prowa- dzenia zajęć dla różnych grup etnicznych, rozumie
znaczenie czynnika wielokulturowości w procesie dydaktycznym
(FA_W01);z zakresu historii Wysp Brytyjskich i imperium
brytyjskiego oraz migracji w obrębie Wspólnoty Narodów
(FA_W01);
uwarunkowaniach historycznych mających wpływ na pozycję Wielkiej
Brytanii we współczesnym świecie i jej atrakcyjność na rynku pracy
(FA_W01);
- na temat roli nauczyciela podczas lekcji języka obcego oraz jego
wpły- wu na motywację i postępy uczniów (FA_W02);
- z zakresu współczesnych trendów w polityce międzynarodowej
(globali- zacja) (FA_W01);
- student posiada wiedzę o problemach ekonomicznych i
społecznych współczesnego świata;
- student posiada wiedzę o polityce etnicznej i migracyjnej Unii
Europej- skiej oraz zna stanowisko UE w kwestii wielokulturowości
w zakresie umiejętności
ent potrafi:
objaśnić przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze prowadzące do
emigracji, a co za tym idzie, do tworzenia się społeczeństw wielokulturowych (FA_U03);
cenić znajomość języka angielskiego swoich uczniów oraz
przystosować materiały dydaktyczne do ich potrzeb (FA_U04);
identyfikować elementy kultury danej mniejszości etnicznej
mogące wspomóc proces dydaktyczny (FA_U05);
onstruować testy językowe sprawdzające znajomość języka i kultury kraju
docelowego (FA_U05);
- student posiada umiejętność wykorzystania zdobytych wiadomości w
celu dalszego własnego rozwoju intelektualnego z użyciem wszelkich
do- stępnych środków przekazu informacji

Efekt
kształce
nia
K_W04

K_U

04

K_U

06
K_U04
K_U

w zakresie kompetencji społecznych
Na ocenę 3,0

dent ma świadomość:
- potrzeby poznawania nowych kultur a tym samym potrzeb swoich
uczniów (FA_K01);
- roli atmosfery stwarzanej podczas lekcji w motywowaniu uczniów ze
środowisk obcych kulturowo (FA_K03);
- znaczenia dziedzictwa poszczególnych kultur w tworzeniu społeczeństwa tolerancyjnego (FA_K05).
- student posiada umiejętność właściwego nawiązywania kontaktów z
cu- dzoziemcami oraz podtrzymywania nawiązanych kontaktów przy
pełnym zrozumieniu istnienia różnic kulturowych

10
K_K02
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Na ocenę 5,0

- student wykazuje się wysokim stopniem kompetencji kulturowej i tolerancji zarówno w stosunku do odmiennych poglądów jak również różnic
etnicznych, religijnych i rasowych
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Kryteria oceny końcowej (podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta)
aktywność na zajęciach, udział w projektach i grach symulacyjnych - 50%
prezentacja zaliczeniowa - 50%
Zalecana literatura

Podstawowa:
Hall, D., Assessing the Needs of Bilingual Pupils, Taylor and Francis, 2001.
Smyth, G., Helping Bilingual Pupils to Access the Curriculum, Fulton, 2003.

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod
(wg planu studiów):

Przedmiot do wyboru: Jak się uczyć do egzaminu z PNJA i skutecznie
go zdać

Nazwa przedmiotu (j.
ang.):

Elective course: How to Excel at Practical English Examination

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

Praktyczny

Forma studiów:

stacjonarne / niestacjonarne

Punkty ECTS:

2

Język wykładowy:

angielski, polski

Semestr:

5

Koordynator przedmiotu:

dr Dorota Mihułka

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Celem kursu jest dalsze rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej studentów na poziomie
Proficiency (C1+/C2) według ESOKJ, co umożliwi im pomyślne zdanie egzaminu końcowego z PNJA na roku 3.
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Kurs koncentruje się na następujących częściach egzaminu: Use of English, Reading, Listening i Speaking. W trakcie
kursu dużą uwagę zwraca się na ćwiczenia powtórzeniowe i utrwalające główne zagadnienia z angielskiej gramatyki
i słownictwa, które są testowane na egzaminie z PNJA. Ponadto, studenci mogą doskonalić sprawność czytania ze
zrozumieniem poprzez pracę z tekstami autentycznymi z wykorzystaniem różnorodnych technik i typów ćwiczeń.
Rozwijana jest również sprawność rozumienia tekstów słuchanych i produkcja własnych. Pod koniec kursu
przeprowadzony zostanie egzamin próbny z PNJA, który pozwoli studentom na ocenę ich przygotowania do
egzaminu końcowego oraz w razie potrzeby na podjęcie koniecznych kroków korekcyjnych.
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

Ćwiczenia warsztatowe – 30 godzin
(niestacjonarna)

(stacjonarna),

18 godzin

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu przedmiotu

FA.D4.K_W01

FA.D4.K_W02

FA.D4.K_U01

FA.D4.K_U02

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

Powiązanie z
KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Student posiada rozszerzoną
wiedzę leksykalną i
językoznawczą̨ umożliwiającą̨
rozumienie głównych wątków
przekazu zawartego w
złożonych wypowiedziach
ustnych i tekstach pisanych o
różnorodnej tematyce.

K_W01

Student posiada rozszerzoną
znajomość specjalistycznego
słownictwa konieczną do
rozumienia wybranych tekstów
specjalistycznych z zakresu
studiów filologicznych – np. z
dziedziny literatury, historii,
językoznawstwa.

K_W03

Student potrafi skutecznie
zastosować strategie czytania i
rozumienia tekstu w j.
angielskim w celu pozyskania
potrzebnych informacji.

K_U02

warsztaty

K_U03

warsztaty

Student potrafi zrozumieć
wypowiedzi na żywo lub w
postaci nagrania na tematy
konkretne i abstrakcyjne z
różnorodnych dziedzin., a także
rozpoznać różne rodzaje
tekstów kultury i przeprowadzić
ich analizę i interpretację.

warsztaty

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się

ocena zadań domowych,
pisemne testy
sprawdzające

warsztaty

ocena zadań domowych,
pisemne testy
sprawdzające

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

FA.D4.K_U03

Student posiada umiejętności
językowe w zakresie języka
angielskiego zgodne z
wymaganiami dla poziomu
C1/C2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia.

K_U05

warsztaty

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

FA.D4.K_U04

Student posiada doskonale
opanowaną umiejętność
efektywnego porozumiewania

K_U06

warsztaty

bieżąca kontrola na
zajęciach, aktywność,
dyskusja, okresowe testy
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się̨ w języku angielskim oraz
przygotowywania i
przedstawiania wystąpień
ustnych, w szerokim zakresie
tematów oraz sytuacji
komunikacyjnych.

i prace kontrolne,
egzamin

FA.D4.K_U05

Student rozumie konieczność i
potrzebę̨ uczenia się̨ języka
angielskiego przez całe życie
oraz potrafi prowadzić
samodoskonalenie językowe w
stopniu zaawansowanym.

K_U09

warsztaty

bieżąca kontrola na
zajęciach, ocena postawy

FA.D4.K_K01

Student potrafi współdziałać w
grupie, przyjmuje różne role,
wykazuje inicjatywę, umie
uczestniczyć w przygotowaniu
wspólnych zadań.

K_K05

warsztaty

bieżąca kontrola na
zajęciach, ocena postawy

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

2

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

warsztaty

30

18

w sumie:

30

18

ECTS

1

0,5

Przygotowanie do zajęć (praca w
bibliotece z tekstem lub nagraniem,
praca z komputerem, praca w sieci)

15

20

Praca na platformie e-learningowej

10

17

Przygotowanie do testu

5

5

w sumie:

30

42

ECTS

1

1,5

warsztaty

30

18

samokształcenie

30

42

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

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

Stacjonarne

Niestacjonarne
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w sumie:

60

60

ECTS

2

2

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w
ramach poszczególnych form zajęć:

Treści kształcenia:
1.

ćwiczenia gramatyczne utrwalające następujące zagadnienia:
• czasy
• czasowniki modalne
• okresy warunkowe
• the subjunctive
• bezokolicznik i forma – ing
• strona bierna
• mowa zależna
• inwersja
• emfaza
• struktury przymiotnikowe – porównywanie
• zdania przydawkowe, celu, imiesłowowe
• przedimki

1.

ćwiczenia leksykalne obejmujące następującą tematykę:
• communication, accents and dialects
• travelling abroad, transport, tourism
• money, shopping, advertising
• education, schools, universities
• fauna and flora
• health
• science and technology
• enjoying literature
• word formation
• English idioms
• synonyms, opposites and homonyms
• words easily confused
• collocations
• phrasal verbs
ćwiczenia gramatyczno-leksykalne stanowiące integralną część
korpusu ćwiczeń stosowanych na egzaminie z PNJA (Exam Practice –
cloze, lexical cloze, word formation, gapped sentences, key word
transformations, error correction)
ćwiczenia rozwijające sprawności receptywne: rozumienie ze słuchu
(multiple choice, sentence completion, three-way matching) i rozumienie
tekstów pisanych (multiple choice, gapped text)
ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia
egzamin próbny z PNJA

1.

1.

1.
1.

Metody i techniki kształcenia:

Metody dydaktyczne zastosowane na ćwiczeniach uzależnione są od
omawianych treści. Dominują jednak metody aktywizujące i
wspierające rozwój autonomii uczenia się, wykorzystujące
indywidualne formy pracy, pracę w parach lub w grupie w oparciu o
zadania, ćwiczenia, dyskusje.

* Warunki i sposób zaliczenia
poszczególnych form zajęć, w tym
zasady zaliczeń poprawkowych, a także
warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie semestralne:
Obecność na zajęciach – 10%
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Aktywne uczestnictwo w zajęciach – 30%
Testy i prace kontrolne – 60%

Student ma prawo do ponownego podejścia do niezaliczonych testów
w terminie późniejszym, ustalonym z prowadzącym zajęcia (np. w
czasie jego/jej konsultacji).
* Zasady udziału w poszczególnych
zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest
obowiązkowa:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Student jest zobowiązany do
aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć.

Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na zajęciach – 10%
Aktywne uczestnictwo w zajęciach – 30%
Testy i prace kontrolne – 60%

* Sposób i tryb wyrównywania
zaległości powstałych wskutek
nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w konsultacjach prowadzącego zajęcia, dodatkowa praca
własna studenta, zaliczenie testów, prac kontrolnych w terminie
ustalonym z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe,
szczególnie w odniesieniu do
sekwencyjności przedmiotów:

Zakłada się znajomość języka u studenta rozpoczynającego kurs na
poziomie B2

Zalecana literatura:

Zalecana literatura podstawowa:
1. Evans, V. 2016. CPE Use of English. Express Publishing.
2. Scott-Barrett, F. 2002. New Proficiency – Use of English. Longman.
3. Side, R and G. Wellman. 2009. Grammar and Vocabulary for
Cambridge Advanced and Proficiency. Pearson.
4. Skipper, M. 2016. Advanced Grammar and Vocabulary. Express
Publishing.
5. Stephens, M. 2008. New Proficiency – Reading. Longman

Literatura uzupełniająca:
1. Bywater, F.V. 1990. A Proficiency Course in English. Nelson
2. Cambridge English Proficiency, books 1 and 2. 2012/2015. CUP
3. Capel, A. and W. Sharp. 2013. Objective Proficiency. CUP
4. Evans, V. and B. Obee. 2002. Practice Tests for the Revised CPE 1&2.
Express Publishing.
5. Gude, K. and M. Duckworth. 2012. Proficiency Masterclass. OUP.
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6. Harrison, M. 2001. CPE Practice Tests. OUP.
7. Harrison, M. 2013. New Proficiency Testbuilder. Macmillan.
8. Jakeman, V. and N. Kenny. 2002. Proficiency Practice Tests Plus.
Longman.

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod
(wg planu studiów):

Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa

Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Diploma Seminar and Diploma Thesis

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

Studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:

Stacjonarne/niestacjonarne

Punkty ECTS:

15

Język wykładowy:

angielski

Semestr:

5i6

Koordynator przedmiotu:

prof. nadzw. dr hab. Władysław Chłopicki

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

Zakład Filologii Angielskiej proponuje zazwyczaj trzy rodzaj seminarium dyplomowego - seminarium –
językoznawcze, kulturoznawcze oraz metodyczne. Każde z tych seminarium ma przygotować studentów
od strony merytorycznej i warsztatowej do napisania samodzielnje pracy licencjackiej na temat ustalony z
promotorem i pozytywnej jej obrony oraz zdania egzaminu licencjackiego. Studenci zapoznają się ze
strukturą pracy, która spełniaja odpowiednie wymogi zarówno merytoryczne jak i formalne, wzbogacają
swój aparat pojęciowego i doskonalą warsztat badawczego z zakresu seminarium. Zajęcia służą do
pobudzenia do refleksji nad wybranym tematem pracy w szerszym kontekście badań naukowych w danej
dziedzinie, dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat metod badawczych, uczą technik
przeprowadzania badań empirycznych. W czasie zajęć studenci nabywają umiejętności łączenia własnego
wywodu i jego egzemplifikacji materiałowej z opiniami czerpanymi z publikacji i opracowań, jak również
analizy i syntezy materiału studiowanego i przedstawianego w pracy licencjackiej. Pod kierunkiem
promotora uczą się operowania językiem zintelektualizowanym na odpowiednim poziomie, nasyconym
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terminologią naukową w stopniu niezbędnym dla pracy licencjackiej, poprawiając równocześnie stopień
erudycji, znajomości kontekstów rozpatrywanej problematyki i horyzontów jej oglądu. Dzięki dyskusjom
i prezentacjom rozwijają umiejętności syntezy, analizy i krytycznego myślenia, pokazują wzajemną
synergiczną zależność zjawisk języka, kultury czy dydaktyki. Nabywają także umiejętności schludnego i
funkcjonalnego konstruowania bibliografii, przypisów i edytorsko-technicznej strony pracy licencjackiej
(to stanowi uzupełnienie ćwiczeń prowadzonych na proseminarium).
Liczba godzin zajęć w ramach
poszczególnych form zajęć według
planu studiów:

Seminarium – 45 godzin (stacjonarne) , 27 (niestacjonarne)

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu przedmiotu

FA.C33.K_W01

FA.C33.K_W02

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

Student ma uporządkowaną
wiedzę ogólną w zakresie
języka specjalności, ma
świadomość kompleksowej
natury języka i jego
złożoności
Student ma podstawową
wiedzę o głównych
kierunkach rozwoju i
najważniejszych osiągnięciach
w językoznawstwie czy
kulturoznawstwie w ramach
filologii.

Powiązanie z
KEU

Forma zajęć
dydaktycznych

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się

K_W01

seminarium

Prezentacja,
przygotowanie
rozdziałów pracy
dyplomowej

K_W02

seminarium

Prezentacja,
przygotowanie
rozdziałów pracy
dyplomowej

FA.C33.K_W03

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

K_W03

seminarium

Prezentacja,
przygotowanie
rozdziałów pracy
dyplomowej

FA.C33.K_W04

Student zna i rozumie
podstawowe pojęcia i zasady
ochrony własności
intelektualnej oraz prawa
autorskiego.

K_W05

seminarium

przygotowanie
rozdziałów pracy
dyplomowej

K_W07

seminarium

przygotowanie
rozdziałów pracy
dyplomowej

K_U01

seminarium

Prezentacja,
przygotowanie
rozdziałów pracy
dyplomowej

K_U02

seminarium

Prezentacja,
przygotowanie

FA.C33.K_W05

FA.C33.K_U01

FA.C33.K_U02

Student potrafi przygotować w
języku specjalności typowe
prace pisemne o charakterze
ogólnym odnoszące się do
różnych dziedzin życia i
kultury.
Student stosuje aparat
pojęciowo-terminologiczny
stosowany w językoznawstwie
i literaturoznawstwie oraz w
naukach pomocniczych i
pokrewnych w ramach
filologii.
Student potrafi wyszukiwać,
analizować i użytkować
informacje, wykorzystując
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różne źródła polskie i
obcojęzyczne w zakresie
wybranej specjalności.

rozdziałów pracy
dyplomowej

FA.C33.K_U03

Student potrafi rozpoznać
różne rodzaje tekstów kultury
oraz przeprowadzić ich
analizę i interpretację z
zastosowaniem podstawowych
metod, w celu określenia ich
znaczeń

K_U03

seminarium

Prezentacja,
przygotowanie
rozdziałów pracy
dyplomowej

FA.C33.K_U04

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

K_U04

Seminarium

Prezentacja,
przygotowanie
rozdziałów pracy
dyplomowej

K_U07

seminarium

Prezentacja,
przygotowanie
rozdziałów pracy
dyplomowej

K_U09

seminarium

Prezentacja,
przygotowanie
rozdziałów pracy
dyplomowej

K_K01

Seminarium

Prezentacja,
przygotowanie
rozdziałów pracy
dyplomowej

K_K02

seminarium

Prezentacja,
przygotowanie
rozdziałów pracy
dyplomowej

FA.C33.K_U05

FA.C33.K_U06

FA.C33.K_K01

FA.C33.K_K02

Student potrafi określić
priorytety przy realizacji
określonego zadania.

Student potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzę i rozwijać
umiejętności badawcze w
zakresie filologii i
specjalności, kierując się
wskazówkami opiekuna
naukowego
Student potrafi oceniać i
selekcjonować informacje.

Jest odpowiedzialny za
rzetelność wykonywanej pracy
i jej społeczne skutki.

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

15

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

seminarium

45

27

w sumie:

2

1

Stacjonarne

Niestacjonarne
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ECTS

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

Przygotowanie prezentacji
literatury/rozdziału pracy
licencjackiej,

330

348

13

14

45

27

330

348

375

375

15

15

Kwerenda biblioteczna,
internetowa
przygotowanie pracy
licencjackiej

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

Przygotowanie pracy
licencjackiej

w sumie:
ECTS

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w ramach
poszczególnych form zajęć:

Szczegółowe treści kształcenia są zależne od rodzaju
seminarium
Metody i techniki kształcenia:

wykład wprowadzający, aktywizujące (metoda
analizy przypadków), metoda projektów (prezentacje),
indywidualne
omawianie
rozdziałów
pracy
licencjackiej

* Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych
form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych,
a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest
złożenie pracy licencjackiej

* Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze
wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach
jest obowiązkowa:

Obecność obowiązkowa
prowadzącym seminarium

Sposób obliczania oceny końcowej:

(podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta)
Aktywność na zajęciach 20%, ocena z prezentacji
20%, oddawanie kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej
60%

według

uzgodnień

z
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* Sposób i tryb wyrównywania zaległości
powstałych wskutek nieobecności studenta na
zajęciach:
Wymagania wstępne i dodatkowe, szczególnie w
odniesieniu do sekwencyjności przedmiotów:

brak

Zalecana literatura:

Literatura jest zależna od rodzaju seminarium, które
zmienia się corocznie

KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne

Nazwa przedmiotu i kod

Praktyka zawodowa

(wg planu studiów):
Nazwa przedmiotu (j. ang.):

Professional Internship

Kierunek studiów:

Filologia

Poziom studiów:

studia I stopnia

Profil:

praktyczny

Forma studiów:

stacjonarne

Punkty ECTS:

24

Język wykładowy:

polski, angielski, niemiecki/rosyjski

Semestr:

3-6

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
działalności związanych z koniecznością użycia języków obcych, będących przedmiotem praktyki.
Zapoznanie z dokumentami firmy lub placówki edukacyjnej takiej jak szkoła lub przedszkole,
niezbędnymi do realizacji celów praktyki. Wykonywanie zadań o charakterze administracyjnym i
biurowym lub w przypadku praktyki pedagogicznej prowadzenie lub obserwacja zajęć oraz obserwacja
działalności instytucji.
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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.
Liczba godzin zajęć w
ramach poszczególnych form
zajęć według planu studiów:

24 tygodni — praktyka zawodowa

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod
efektu
przedmiot
u

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

Powiązani
e z KEU

Forma zajęć
dydaktyczny
ch

Sposób
weryfikacji i
oceny
efektów
uczenia się

praktyczna

przykładowe
prace,
dziennik
oraz
pozostała
dokumentacj
a praktyk z
opisem
wykonanych
zadań

praktyczna

przedłożone
przykłady
prac,
dziennik
praktyk z
opisem
wykonanych
zadań

praktyczna

opinia
opiekuna
praktyki

praktyczna

dziennik
praktyk,
opinia
opiekuna

praktyczna

przedłożone
przykłady
prac, np.
scenariusze
zajęć lub
arkusze
obserwacyjn

FA.E2.
K_W01

Student posiada podstawową wiedzę o
języku oraz z zakresu językoznawstwa
stosowanegoi potrafi ją praktycznie
zastosować w wykonywanych zadaniach
praktycznych w firmie lub instytucji
odbywania praktyki zgodnie ze specyfiką
jej działalności.

KW_02

FA.E2
K_W02

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

KW_03

FA.E2.
K_W03

Student zna zasady prawa autorskiego oraz
własności intelektualnej i przestrzega je,
wykonując powierzone zadania w ramach
praktyk.

KW_05

FA.E2.K
W_04

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

KW_06

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

KW_07

FA.E2.K_
W05

D2/E2.W
1.
(powiązan
ie z
Rozp.
MNiSW,
25.07.201
9)

D.1./E1.
W2.

D.1./E1.
W9.

B.3 W.1.
D.1./E1.
W1.

D.2./E2.
W3.
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e,
dzienniczek
praktyk,
hospitacja
zajęć
FA.E2.K_
W06

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

KW_08

FA.E2
K_U01

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

KU_01

FA.E2.K_
U02

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

KU_02

FA.E2.K_
U03

Student bierze udział w zebraniach i
spotkaniach w firmie lub instytucji
edukacyjnej, potrafi argumentować i
przedstawiać swoje stanowisko.

KU_04

FA.E2.K_
U04

Student wykazuje się praktyczną
znajomością języka obcego na poziomie
wynikającym z treści kształcenia dla
danego języka, aby np. analizować sytuacje
zdarzające się lub doświadczone w czasie
praktyk,

KU_05

praktyczna

przedłożone
przykłady
prac (jak
wyżej),
dziennik
praktyk z
opisem
wykonanych
zadań,
opinia
opiekuna,
hospitacja
zajęć

praktyczna

opinia
opiekuna,
hospitacja

praktyczna

przedłożone
przykłady
prac,
dokumentacj
a praktyk,
opinia
opiekuna

praktyczna

dzienniczek
praktyk,
samoocena
studenta

praktyczna

przedłożone
przykłady
prac
(scenariusze,
arkusze),
dziennik
praktyk z
opisem
wykonanych
zadań

praktyczna

dzienniczek
praktyk,
samoocena
studenta,

D.1/E1.W
4.

B.3.U6.

D.2/E.2/U
2

B.3.K.1.

D.2/E.2/U
6

przy pomocy opiekuna praktyk
zawodowych oraz nauczycieli
akademickich prowadzących zajęcia
FA.E2.K_
U05

Student umie przygotować wypowiedzi
ustne w języku obcym, stosownie do
zakresu działalności firmy, w przypadku
praktyki pedagogicznej analizę

KU_06
D.2/E.2U
2
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zagadnienia/problemu dydaktycznego lub
poprowadzić lekcję języka obcego

FA.E2.K_
U06

Student umie zrealizować powierzone
zadanie
administracyjne/tłumaczeniowe/pedagogicz
ne, właściwie planując i organizując pracę
nad jego wykonaniem

FA.E2.K_
K01

FA.E2._K
02

hospitacja,
ocena
opiekuna
praktyk
KU_07

praktyczna

samoocena
studenta,
opinia
opiekuna,
hospitacja
zajęć

Student rzetelnie wykonuje powierzone
KK_02
prace w miejscu odbywania praktyk, jest
D.2/E.2.
odpowiedzialny za rzetelność wykonywanej K1.
pracy i jej społeczne skutki.

praktyczna

samoocena
studenta,
opinia
opiekuna,
hospitacja
zajęć

Student potrafi pracować w grupie nad
wykonaniem powierzonych zadań w
firmie/instytucjiodbywania praktyki(także
edukacyjnej) , rozumie potrzebę
przestrzegania etyki zawodu.

praktyczna

samoocena
studenta,
opinia
opiekuna,
hospitacja
zajęć

D.2/E2.U
2.

KK_05
D.2/E.2.K
1.

32 (24 tygodnie.) (A + B)

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

praktyka w zakładzie pracy (firmie, instytucji)

Stacjonarne

Całkowita liczba punktów
ECTS: (A + B)

Niestacjonarn
e

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

w sumie:
ECTS

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

przygotowanie językowe
praca z komputerem, praca w sieci
Przygotowanie projektów/prezentacji
w sumie:
ECTS
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C. Liczba godzin zajęć
kształtujących umiejętności
praktyczne w ramach
przedmiotu oraz związana z
tym liczba punktów ECTS:

24 ECTS

w sumie:
ECTS

Dodatkowe elementy (* - opcjonalnie)
Szczegółowe treści kształcenia w
ramach poszczególnych form
zajęć:

Zapoznanie z firmą, jej strukturą i specyfiką ze szczególnym
uwzględnieniem form działalności związanych z koniecznością użycia
języków obcych, będących przedmiotem praktyki. Zapoznanie z
dokumentami firmy, niezbędnymi do realizacji celów praktyki.
Uczestnictwo w pracach biurowych, obsługa urządzeń biurowych.
Obsługa klienta, w tym obcojęzycznego (rozmowy bezpośrednie, rozmowy
telefoniczne, korespondencja mailowa) Pomoc w organizacji spotkań,
konferencji z udziałem gości zagranicznych. Tworzenie list słownictwa
fachowego, terminologii związanej z zakresem działalności firmy.
Tłumaczenie nieformalne – rozmów telefonicznych, rozmów
pomiędzy użytkownikami języka polskiego i języka obcego,
korespondencji służbowej, informacji na stronach internetowych..

Metody i techniki
kształcenia:

instruktaż, demonstracja, ćwiczenia
komputerem, praca z tekstem

praktyczne,

praca

z

* Warunki i sposób zaliczenia
poszczególnych form zajęć, w
tym zasady zaliczeń
poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu:
* Zasady udziału w
poszczególnych zajęciach, ze
wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest
obowiązkowa:
Sposób obliczania oceny
końcowej:

Aktywna obecność na całości praktyki, prowadzona dokumentacja praktyk
– 50%
Ocena w trakcie hospitacji praktyk, ocena przedłożonej dokumentacji – 20%
Ocena opiekuna praktyk w zakładzie pracy – 30%

* Sposób i tryb wyrównywania
zaległości powstałych wskutek
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nieobecności studenta na
zajęciach:
Wymagania wstępne i
dodatkowe, szczególnie w
odniesieniu do sekwencyjności
przedmiotów:
Zalecana literatura:

Regulamin praktyk studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Stanisława Pigonia w Krośnie wraz z załącznikami
Literatura fachowa związana z branżą firmy, w której odbywane są praktyki
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