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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 22/21 

Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 31 maja 2021 roku 

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW 

Nazwa kierunku studiów: Filologia angielska 

Poziom studiów: I stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne i niestacjonarne 

Czas trwania studiów (liczba 

semestrów) i łączna liczba godzin: 

6 semestrów,  

Liczba godzin: 

- w zakresie: kształcenie nauczycielskie: 1990 (stacjonarne), 

1072 (niestacjonarne) + 960 godz. praktyk 

- w zakresie: biznes z językiem hiszpańskim: 1990 

(stacjonarne), 1055 (niestacjonarne) + 960 godz. praktyk 

- specjalizacja języki specjalistyczne: 1990 (stacjonarne), 

1057 (niestacjonarne) + 960 godz. praktyk 

Liczba punktów ECTS konieczna 

do ukończenia studiów na danym 

poziomie: 

180 ECTS 

Tytuł zawodowy nadawany 

absolwentom: 
Licencjat 

Dziedzina/-y nauki, do której/-ych 

przyporządkowany jest kierunek 

studiów: 

Dziedzina nauk humanistycznych  

Dyscyplina/-y naukowa/-e, do 

której/-ych przyporządkowany jest 

kierunek studiów: 

Językoznawstwo 

W przypadku programu studiów 

dla kierunku przyporządkowanego 

do więcej niż jednej dyscypliny 

należy określić procentowy udział 

liczby punktów ECTS dla każdej  

z dyscyplin w łącznej liczbie 

punktów ECTS, ze wskazaniem 

dyscypliny wiodącej; 

Nie dotyczy 

 

Termin rozpoczęcia cyklu: X 2022 

Wskazanie związku kierunku 

studiów ze Strategią KPU w 

Krośnie: 

Kształcenie na studiach o profilu praktycznym w celu 

przygotowania do realizacji osobistych karier zawodowych 

oraz odpowiedzialnego i twórczego funkcjonowania w 

społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska 

lokalnego. Wykształcenie kadry o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych oraz świadomych wagi odpowiedzialnych postaw 

społecznych i etosu zawodowego, gotowych do podjęcia pracy 

oraz dalszego kształcenia się w dziedzinach: nauczania języka 

angielskiego, biznesu oraz tłumaczenia. 

Informacja na temat 

uwzględnienia w programie 

studiów potrzeb społeczno-

gospodarczych oraz zgodności 

zakładanych efektów uczenia się z 

Analiza zgodności zakładanych efektów uczenia się z 

potrzebami rynku pracy dokonywana jest na podstawie spotkań 

i konsultacji z przedstawicielami lokalnego rynku pracy, opinii 

Konwentu Uczelni, analizy badań zapotrzebowania lokalnego 

rynku pracy w oparciu o ankiety i bezpośrednie kontakty z 



tymi potrzebami: lokalnymi instytucjami przyjmującymi studentów na praktyki, 

opinii i sugestii płynących od studentów, analizy opinii 

absolwentów w ramach programu monitorowania karier 

absolwentów. Ważną rolę w procesie analizy zgodności 

efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy odgrywają także 

wnioski płynące z ankiet ewaluacyjnych przeprowadzanych 

wśród studentów i absolwentów. Ich opinia dotycząca oferty 

kształcenia, jak również doświadczenia absolwentów w 

zakresie dostępności miejsc pracy i oczekiwań pracodawców 

decydują o konieczności weryfikacji efektów uczenia się oraz 

celowości tworzenia nowej oferty programowej.  

Oferta ta obejmuje kształcenie w trzech różnych zakresach, w 

tym jeden zmodyfikowany oraz dwa nowe, będące 

odpowiedzią na zmieniające się standardy oraz potrzeby rynku. 

Dzięki porozumieniu zawartemu z Uniwersytetem 

Jagiellońskim w Krakowie, możliwe było utrzymanie w ofercie 

programowej specjalizacji nauczycielskiej, która uległa 

zmodernizowaniu, dostosowaniu do aktualnych standardów 

kształcenia nauczycieli i umożliwia absolwentom pracę na 

stanowisku nauczyciela języka angielskiego w szkołach, pod 

warunkiem ukończenia uzupełniających studiów 

magisterskich. Niegasnące zainteresowanie językiem 

hiszpańskim, jak również językiem biznesu przyczyniło się do 

otworzenia specjalności biznesowo-hiszpańskiej, natomiast 

odzwierciedleniem potrzeb rynku, na którym istnieje stały 

popyt na specjalistów władających specjalistycznym językiem 

angielskim, wspartym analizą ankiet studenckich, w których 

istnieje ciągłe zainteresowanie doskonaleniem umiejętności 

tłumaczeniowych jest specjalizacja: języki specjalistyczne.  

Ogólne cele kształcenia oraz 

możliwości zatrudnienia, typowe 

miejsca pracy i możliwości 

kontynuacji kształcenia przez 

absolwentów: 

Studia na filologii zapewniają absolwentom biegłą znajomość 

wybranego języka w mowie i piśmie na poziomie C1. 

 

Kształcenie w zakresie przygotowującym do wykonywania 

zawodu nauczyciela: na mocy porozumienia z Uniwersytetem 

Jagiellońskim w Krakowie, dotyczącego współpracy w 

zakresie badań naukowych i kształcenia. Koncepcja kształcenia 

w ramach tej specjalizacji jest zgodna ze standardem 

kształcenia nauczycieli*. Zakres przygotowujący do zawodu 

nauczyciela języka angielskiego pod warunkiem ukończenia 

przez absolwentów dwuletnich uzupełniających studiów 

magisterskich; Obejmuje rozbudowany program praktyk 

pedagogicznych i zawodowych. 

*Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

Kształcenie w zakresie biznes z językiem hiszpańskim: 

oferuje intensywny kurs języka hiszpańskiego kończący się na 

poziomie B1 (wg ESOKJ). Ponadto w ramach specjalizacji 

studenci zapoznają się z elementami języka biznesu, 

podstawami relacji z klientem oraz przekładu na potrzeby 

biznesu. Biorą również udział we współpracy 

międzynarodowej w formie spotkań telekonferencyjnych z 



partnerami z różnych krajów (angielsko- i 

hiszpańskojęzycznych). 

 

Kształcenie w zakresie języki specjalistyczne: w ramach 

specjalności studenci zapoznają się z różnymi rodzajami 

specjalistycznego języka angielskiego (język prawa i 

administracji, techniczny, medyczny, naukowy itp.), jak 

również doskonalą umiejętności związane z przekładem, 

tworzeniem i korektą tekstów. Poznają również nowoczesne 

narzędzia komputerowe pracy tłumacza, a także potrzeby rynku 

pracy pod kątem języków specjalistycznych. 

 

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II 

stopnia w zakresie filologii bądź lingwistyki stosowanej, lub 

szeregu innych kierunków humanistycznych. W zakresie 

kształcenia nauczycielskiego program studiów na kierunku 

filologia jest zgodny z aktualnym rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w 

sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. R.P. 2.08.2019, poz. 

1450)  

Informacja na temat 

uwzględnienia w programie 

studiów wniosków z analizy 

wyników monitoringu karier 

zawodowych studentów i 

absolwentów: 

Absolwenci kierunku kontynuują naukę na II stopniu studiów, 

głównie na uczelniach w Rzeszowie i Krakowie. Wyniki 

analizy ankiet studentów i absolwentów zostały uwzględnione 

w podejmowaniu decyzji o planowaniu nowych specjalności 

na cykl 2022/2025. 

Informacja na temat 

uwzględnienia w programie 

studiów wymagań i zaleceń 

komisji akredytacyjnych,  

w szczególności Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej: 

Monitorowane na bieżąco. Zalecenia zespołu oceniającego 

PKA wizytującej kierunek Filologia w 2020 roku, zostały 

uwzględnione w programie studiów.  

Informacja na temat uwzględnienia 

w programie studiów przykładów 

dobrych praktyk: 

− szeroka współpraca z renomowanymi uczelniami 

krajowymi i zagranicznymi 

− zajęcia prowadzone przez doświadczonych 

wykładowców-praktyków z Polski i zagranicy 

− aktywny udział w europejskim programie wymiany 

studenckiej ERASMUS 

− członkostwo w programie Global Partners in 

Education, w ramach którego studenci biorą udział w 

programach Global Understanding, Global Business, 

oraz Global Education 

− udział w ogólnopolskich i międzynarodowych 

konferencjach studenckich 

− współorganizacja międzynarodowych konferencji 

Across Borders oraz Communication Styles 

− studenckie koła naukowe 

− organizacja warsztatów przekładowych 

− bogata infrastruktura: laboratoria językowe, 

tłumaczeniowe i komputerowe, a także nowoczesna 

biblioteka i czytelnia z bogatymi zbiorami książek i 

czasopism anglojęzycznych 

− udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wyjazdy na 

https://kpu.krosno.pl/wolne-miejsca-na-zajeciach-global-understanding-w-semestrze-letnim-2020-2021/
https://kpu.krosno.pl/miedzynarodowe-zajecia-global-business-w-instytucie-humanistycznym/
https://thegpe.org/gpe-programming/global-beehive/
https://kpu.krosno.pl/across-borders-viii-2019/
https://kpu.krosno.pl/fourth-international-communication-styles-conference-ics4-12-13-november-2019/


wizyty studyjne, np. udział w dniach otwartych 

instytucji europejskich w Brukseli 

− współpraca z lokalnymi szkołami (wykłady i zajęcia 

prowadzone w szkołach partnerskich, m.in. w Zespole 

Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie) 

 

Informacja na temat 

współdziałania w zakresie 

przygotowania programu studiów 

z interesariuszami zewnętrznymi: 

Współpraca z przedstawicielami lokalnego rynku pracy 

(spotkania, konsultacje), analiza badań zapotrzebowania 

lokalnego rynku pracy w oparciu o ankiety i bezpośrednie 

kontakty z lokalnymi instytucjami przyjmującymi studentów na 

praktyki, funkcjonowanie Kolegium Instytutu 

Humanistycznego  

Opis kompetencji oczekiwanych 

od kandydata ubiegającego się o 

przyjęcie na studia: 

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 potwierdzona 

świadectwem maturalnym lub innym certyfikatem językowym 

 

  



Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 22/21 

Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni z dnia 31 maja 2021 roku 

 

OPIS ZAKŁADANYCH KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Tabela odniesień kierunkowych efektów uczenia się [KEU] do charakterystyk efektów uczenia się [CEU] 

Nazwa kierunku studiów: Filologia 

Dziedzina/-y nauki: Dziedzina Nauk Humanistycznych 

Dyscyplina/-y nauki: Językoznawstwo 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów: Praktyczny 

Tytuł zawodowy: Licencjat 

Opis zakładanych kierunkowych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu uwzględnia efekty uczenia się zdefiniowane w postaci uniwersalnych charakterystyk poziomów 6 i 7 

pierwszego stopnia typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego określone w załączniku do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2153) oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. poz. 2218) 

Symbol efektu 

uczenia się 

dla kierunku 

studiów [KEU] 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia w kategorii: 

Odniesienie do charakterystyk efektów uczenia się [CEU]:  

pierwszego stopnia  

drugiego stopnia 

Efekty z części I  Efekty dla kwalifikacji 

obejmujące 

kompetencje inżynierskie 

(rozwinięcie opisów 

zawartych w części I) 

WIEDZA 

absolwent zna i rozumie: 
K_W01 w zaawansowanym stopniu zastosowania praktyczne wiedzy właściwej dla językoznawstwa, 

niezbędnej do przyswojenia i wykorzystywania języka angielskiego na poziomie C1 oraz 

wybranego drugiego języka obcego / wybranych języków obcych na poziomie minimum B1 w 

działalności zawodowej oraz posiada podstawową bazę terminologiczną z językoznawstwa 

ogólnego, uszczegółowioną nazewnictwem w zakresie języka angielskiego oraz wybranego 

drugiego języka obcego 

P6U_W P6S_WG - 

K_W02 w zaawansowanym stopniu teorie naukowe, metodologię i terminologię właściwą dla 

językoznawstwa oraz kierunki jego rozwoju, jak również ich zastosowania praktyczne w 

działalności zawodowej 

P6U_W P6S_WG - 

K_W03 w średnio zaawansowanym stopniu słownictwo specjalistyczne niezbędne do skutecznego 

funkcjonowania w kontekście zawodowym 

P6U_W P6S_WG  



K_W04 w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz inne elementy języka angielskiego 

umożliwiające rozumienie oraz tworzenie złożonych wypowiedzi ustnych i pisemnych o 

zróżnicowanej tematyce oraz potrzebne do analizy i tworzenia tekstów naukowych, a także jest 

świadomy kompleksowej natury języka, jak również zna zastosowanie praktyczne tej wiedzy w 

działalności zawodowej 

P6U_W P6S_WG - 

K_W05 w zaawansowanym stopniu podstawy literaturoznawstwa i literatury krajów anglojęzycznych 

oraz wybrane aspekty kultury i historii krajów anglojęzycznych, zorientowane na zastosowanie 

w praktyce zawodowej oraz podstawową terminologię w tym zakresie 

P6U_W P6S_WG - 

K_W06 sposoby wykorzystywania narzędzi informatycznych, z uwzględnieniem kontekstu pracy 

zawodowej  

P6U_W P6S_WG - 

K_W07 podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów 

działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów 

P6U_W P6S_WK - 

K_W08 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu 

zawodowego 

P6U_W P6S_WK - 

K_W09 zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego P6U_W P6S_WK - 
K_W10 podstawowe zasady tworzenia i funkcjonowania różnych form przedsiębiorczości P6U_W P6S_WK - 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 
K_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i analizować problemy, również te złożone i 

nietypowe, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania w działalności naukowej i zawodowej 

związanej z kierunkiem studiów, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, 

syntetyzować różne idee i punkty widzenia 

P6U_U P6S_UW 

P6S_UW 

- 

K_U02 prowadzić pogłębione obserwacje i analizy niezbędne do przyswojenia języka angielskiego oraz 

pracy nad poprawnością językową w celu zaspokajania potrzeb przyszłych klientów w przestrzeni 

edukacyjnej lub biznesowej 

P6U_U P6S_UW - 

K_U03 posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w celu 

pozyskiwania danych, a także analizować, syntetyzować, interpretować oraz prezentować dane 

na potrzeby działalności naukowej i zawodowej 

P6U_U P6S_UW 

P6S_UW 

- 

K_U04 posługiwać się językoznawczą bazą pojęciową oraz samodzielnie analizować tekst na podstawie 

metod lingwistycznych zgodnie z opisem naukowym języka angielskiego, umiejętnie korzysta z 

różnorodnych źródeł 

P6U_U P6S_UW - 

K_U05 posługiwać się podstawowymi pojęciami przy opisie zagadnień literaturoznawczych, 

samodzielnie zdobywać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu literatury, kultury i 

historii krajów anglojęzycznych, korzystając z różnorodnych źródeł oraz analizować 

podstawowe zjawiska literackie, kulturowe i historyczne krajów anglojęzycznych oraz 

dostosowywać je do potrzeb zawodowych 

P6U_U P6S_UW - 

K_U06 zrozumieć tekst czytany oraz słuchany (w tym tekst popularno-naukowy, naukowy, literacki) w 

języku angielskim jak również przygotować wystąpienie ustne oraz pracę pisemną, np. 

prezentację, projekt, pracę dyplomową w języku angielskim  

P6U_U P6S_UW - 

K_U07 porównywać elementy języka angielskiego i polskiego (np. gramatykę, słownictwo) w celach 

naukowych i zawodowych 

P6U_U P6S_UW - 



K_U08 sprawnie posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego, oraz wybranym językiem obcym na poziomie minimum B1, w tym w 

zakresie specjalistycznej terminologii właściwej dla programu studiów na kierunku filologia  

P6U_U P6S_UK - 

K_U09 stosować techniki efektywnego komunikowania się i negocjacji, w tym komunikowania się w 

sytuacjach zawodowych, merytorycznie argumentować (ustnie oraz pisemnie) z wykorzystaniem 

poglądów innych osób, oraz formułować wnioski, jak również brać udział w debacie i oceniać 

różne opinie i stanowiska 

P6U_U P6S_UK - 

K_U10 planować i organizować pracę, indywidualną i zespołową, współdziałać z innymi osobami w 

ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym czy międzynarodowym) 

P6U_U P6S_UO - 

K_U11 samodzielnie planować i realizować własny rozwój, w tym zawodowy, podczas trwania studiów 

jak i po ich ukończeniu 

P6U_U P6S_UU - 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent jest gotów do: 
K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / umiejętności i odbieranych treści, uznawania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych  

P6U_K P6S_KK - 

K_K02 zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów P6U_K P6S_KK - 
K_K03 rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu oraz 

określania priorytetów służących realizacji określonych zadań 

P6U_K P6S_KK - 

K_K04 wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania / współorganizowania 

działalności na rzecz środowiska społecznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

P6U_K P6S_KO - 

K_K05 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, rozwijania dorobku i tradycji zawodu, 

podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od 

innych 

P6U_K P6S_KR - 

 
Wyjaśnienie oznaczeń: 

WG – wiedza: zakres i głębia 

WK – wiedza: kontekst 

UW – umiejętności: wykorzystanie wiedzy 

UK – umiejętności: komunikowanie się 

UO – umiejętności: organizacja pracy 

UU – umiejętności: uczenie się 

KK – kompetencje społeczne: krytyczne podejście 

KO – kompetencje społeczne: odpowiedzialność 

KR – kompetencje społeczne: rola zawodowa 

P6S – poziom 6. stopnia 



  

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/21  

Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni z dnia 31 maja 2021 roku 
PLANY STUDIÓW FILOLOGIA ANGIELSKA cykl kształcenia od roku akademickiego 2022/2023 

a) stacjonarne  

Lp. Nazwa przedmiotu 

Egz 
po 

sem/ 
zalicz 

Rok I  Rok II   Rok III   Suma 
godzin 

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

W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

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

A Grupa przedmiotów ogólnych 255 13 

1 Lektorat języka obcego E4   30 Le 2   30 Le 2   30 Le 2   30 Le 2                 120 8 

2 Wychowanie fizyczne Z   30 P 0   30 P 0                                 60 0 

3 Ergonomia i BHP Z 15     1                                         15 1 

4 Przedsiębiorczość Z                         5 10 Pr 1                 15 1 

5 
Wprowadzenie do studiowania i 

ochrona własności intelektualnej 
Z 15     1                                         15 1 

6 Technologia informacyjna  Z   30 Pr 2                                         30 2 

B Grupa przedmiotów podstawowych  735 58 

1 PNJA: Use of English   
E2/E4/

E6* 
  105 Wa 9   60 Wa 4   30 Wa 2   30 Wa 2   15 Wa 1   15 Wa 1 255 19 

2 PNJA: Reading 
E2/E4/

E6* 
  15 Wa 2   15 Wa 2   15 Wa 1   15 Wa 1   15 Wa 1   15 Wa 1 90 8 

3 PNJA: Speaking and Listening 
E2/E4/

E6* 
  30 Wa 2   30 Wa 2           15 Wa 1   15 Wa 1   15 Wa 1 105 7 

4 PNJA: Speaking - Art of Argument Z                   15 Wa 1                         15 1 

5 PNJA: Grammar  
E2/E4

* 
15 75 Wa 4 15 30 Wa 3   15 Wa 1                         150 8 

6 PNJA: Writing  
E2/E4/

E6* 
  15 Wa 3   15 Wa 3   15 Wa 2   15 Wa 1        15 Wa 1 75 10 

7 
PNJA: Practical Phonetics and 

Phonology  
E2*   30 Wa 3   15 Wa 2                                 45 5 

C Grupa przedmiotów kierunkowych  535 49 

1 
Literatura angielska (ze wstępem do 

literat.) 
E4/E5                 30     2 15 15 A 2 15 15 A 2         90 6 

2 Literatura amerykańska E6                                 15 15 A 2 15 15 A 2 60 4 

3 Wstęp do językoznawstwa E2         30     2                                 30 2 

4 
Gramatyka opisowa (morfologia i 
składnia)  

E2/E3         15 30 Wa 3 15 15 Wa 2                         75 5 

5 Pragmatyka z elementami semantyki E5                                         15 15 Wa 2 30 2 

6 Socjolingwistyka Z                 15     1                         15 1 

7 
Global Understanding (kurs 

telekonferencyjny) 
Z                   40 Wa 2                         40 2 

8 Proseminarium i Academic Writing Z                                   30 S 2         30 2 

9 
Seminarium dyplomowe i praca 
dyplomowa 

Z                                   15 S 8   30 S 9 45 17 

10 Kultura i instytucje Wlk. Brytanii E3         15     1 15 15 A 2                         45 3 

11 Kultura i instytucje USA E4                         15 15 A 2                 30 2 

12 Historia W. Brytanii  Z         30     2                                 30 2 

13 Historia USA Z                                 15     1         15 1 

D Grupa przedmiotów do wyboru 

D1 w zakresie: kształcenia nauczycielskiego 390 22 

1 Podstawy dydaktyki Z                 15 15 A 2                         30 2 

2 Emisja głosu Z                                   30 Wa 1         30 1 

3 Dydaktyka: organizacja lekcji E5                           30 Wa 2              30 2 

4 
Dydaktyka: nauczanie w szkole 
podstawowej 

E6                                 15 15 A 2 15 15 A 2 60 4 

5 
Dydaktyka: szczególne wyzwania w 
pracy nauczyciela języka obcego 

Z                                           15 Wa 2 15 2 

6 
Dydaktyka: współczesne technologie 
w nauczaniu 

Z                                   15 Wa 1         15 1 

7 Pedagogika E4                 30 15 A 2 30 15 A 2                 90 4 

8 Psychologia E4                 30 15 A 2 30 15 A 2                 90 4 

9 
Praktyka psychologiczno-

pedagogiczna 
Z                           30   2                 30 2 

D2 w zakresie: biznes z językiem hiszpańskim 390 22 

1 
Praktyczna nauka języka 

hiszpańskiego 
E6                   90 Wa 4   90 Wa 4   60 Wa 3   45 Wa 3 285 14 

2 Język hiszpański w biznesie Z                                   15 Wa 1   15 Wa 1 30 3 

3 Tłumaczenie w biznesie  E4                   15 Wa 1   15 Wa 2                 30 2 

4 Komunikacja w biznesie Z                         5 10 Wa 1                 15 1 

5 Business English E4                 5 10 Wa 1 5 10 Wa 1                 30 2 

D3 w zakresie: języki specjalistyczne 390 22 

1 Język prawa i administracji E5                         15 30 Wa 2 10 10 Wa 2         65 4 

2 Język techniczny E4                 15 30 Wa 2 5 10 Wa 1                 60 3 

3 Język nauk o zdrowiu  Z                         15 15 Wa 2                 30 2 

4 Tłumaczenie tekstów użytkowych E6                           15 Wa 1   20 Wa 1   25 Wa 1 60 3 

5 
Nowoczesne technologie w pracy 
tłumacza 

Z                 10 20 L 2                         30 2 

6 Tłumacz na rynku pracy Z                          15     1                15 1 

7 
Korekta i redakcja tekstu 
tłumaczonego 

Z                                         15 20 Wa 2 35 2 

8 
Stylistyka funkcjonalna języka 
angielskiego i polskiego 

Z                   20 Wa 1                         20 1 

9 Warsztat pracy tłumacza Z                   20 Wa 1                         20 1 

10 Język tekstów naukowych Z                                           25 Wa 1 25 1 

11 Technical Writing Z                           15 Wa 1                 15 1 

12 Projekt specjalizacyjny Z                                   15 Pr 1         15 1 

E1 w zakresie praktyk zawodowych (w zakresie kształcenia nauczycielskiego) 960  33 

1 Praktyka zawodowa (24 tygodnie)                   120 h (1 dzień w tygodniu) - 3 tyg. 6 
120 h (1 dzień w tygodniu) + 160 

godz. (wrzesień) - 7 tyg. 
10 250 h (7 x tydzień A) 6 250 h (7 x tydzień A) 7 

900 / 24 
tyg. 

29 

2 
Praktyka pedagogiczna - język 

angielski w szkole podstawowej 
                          30 2 30 2 60 4 

E2 w zakresie praktyk zawodowych w firmie i instytucji (kształcenie w zakresie biznes z językiem hiszpańskim oraz języki specjalistyczne) 960  33 

1 Praktyka zawodowa (24 tygodnie)                   120 h (1 dzień w tygodniu) - 3 tyg. 6 
120 h (1 dzień w tygodniu) + 160 

godz. (wrzesień) - 7 tyg. 
10 280 h (7 x tydzień A) 8 280 h (7 x tydzień A) 9 

960 / 24 

tyg. 
33 

F 
Grupa przedmiotów z dziedziny nauk 
społecznych 

                                                75 5 

1 
Psychologia z elementami treningu 
umiejętności społecznych 

E2         15 15 Wa 2                                 30 2 

2 
Etniczność w społeczeństwach XXI 
wieku 

Z         30     2                                 30 2 

3 Digita Media  Z 15     1                                         15 1 

Suma w zakresie: kształcenia nauczycielskiego 60 360   30 150 270   30 150 235   30 95 220   30 60 195   30 45 150   30 1990** 180 

Suma w zakresie: biznes z językiem hiszpańskim 60 360   30 150 270   30 80 305   30 45 270   30 45 195   30 30 180   30 1990** 180 

Suma w zakresie: języki specjalistyczne 60 360   30 150 270   30 100 280   30 70 230   30 70 165   30 45 190   30 1990** 180 

Ogółem w zakresie: kształcenia nauczycielskiego 420 420 385 315 255 195 1990** 180 

Ogółem w zakresie: biznes z językiem hiszpańskim 420 420 385 315 240 210 1990** 180 

Ogółem w zakresie: języki specjalistyczne 420 420 380 300 235 235 1990** 180 

W - wykład, A - ćwiczenia audytoryjne, L - ćwiczenia laboratoryjne, Pr - ćwiczenia projektowe, Wa - ćwiczenia warsztatowe, S - seminarium, Le - lektorat * Egzamin z Praktycznej nauki języka angielskiego (PNJA) to jeden egzamin (po II, IV i VI semestrze) składający się z wszystkich komponentów oznaczonych gwiazdką **Plus 960 godzin praktyk 

 

 



b) niestacjonarne 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Egz po 
sem/ 
zalicz 

Rok I  Rok II   Rok III   

Suma 
godzin 

Suma 
ECTS 

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

W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW 

ECTS W 
ĆW ECTS W ĆW 

ECTS W 
ĆW 

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

A Grupa przedmiotów ogólnych 160 13 

1 Lektorat języka obcego E4   15 Le 2   15 Le 2   15 Le 2   15 Le 2                 60 8 

2 Wychowanie fizyczne Z   20 P 0   20 P 0                                 40 0 

3 Ergonomia i BHP Z 15     1                                         15 1 

4 Przedsiębiorczość Z                         5 10 Pr 1                 15 1 

5 
Wprowadzenie do studiowania i 
ochrona własności intelektualnej 

Z 15     1                                         15 1 

6 Technologia informacyjna  Z   15 Pr 2                                         15 2 

B Grupa przedmiotów podstawowych  379 58 

1 PNJA: Use of English   
E2/E4/E

6* 
  53 Wa 9   30 Wa 4   15 Wa 2   15 Wa 2   8 Wa 1   8 Wa 1 129 19 

2 PNJA: Reading 
E2/E4/E

6* 
  8 Wa 2   8 Wa 2   8 Wa 1   8 Wa 1   8 Wa 1   8 Wa 1 48 8 

3 PNJA: Speaking and Listening 
E2/E4/E

6* 
  15 Wa 2   15 Wa 2           8 Wa 1   8 Wa 1   8 Wa 1 54 7 

4 
PNJA: Speaking - Art of 
Argument 

Z                   8 Wa 1                         8 1 

5 PNJA: Grammar  E2/E4 * 8 38 Wa 4 8 15 Wa 3   8 Wa 1                         77 8 

6 PNJA: Writing  
E2/E4/E

6* 
  8 Wa 3   8 Wa 3   8 Wa 2   8 Wa 1        8 Wa 1 40 10 

7 
PNJA: Practical Phonetics and 

Phonology  
E2*   15 Wa 3   8 Wa 2                                 23 5 

C Grupa przedmiotów kierunkowych  278 49 

1 
Literatura angielska (ze wstępem 

do literat.) 
E4/E5                 15     2 8 8 A 2 8 8 A 2         47 6 

2 Literatura amerykańska E6                                 8 8 A 2 8 8 A 2 32 4 

3 Wstęp do językoznawstwa E2         15     2                                 15 2 

4 
Gramatyka opisowa (morfologia i 
składnia)  

E2/E3         8 15 Wa 3 8 8 Wa 2                         39 5 

5 
Pragmatyka z elementami 

semantyki 
E5                                         8 8 Wa 2 16 2 

6 Socjolingwistyka Z                 8     1                         8 1 

7 
Global Understanding (kurs 

telekonferencyjny) 
Z                   20 Wa 2                         20 2 

8 
Proseminarium i Academic 
Writing 

Z                                   15 S 2         15 2 

9 
Seminarium dyplomowe i praca 
dyplomowa 

Z                                   8 S 8   15 S 9 23 17 

10 Kultura i instytucje Wlk. Brytanii E3         8     1 8 8 A 2                         24 3 

11 Kultura i instytucje USA E4                         8 8 A 2                 16 2 

12 Historia W. Brytanii  Z         15     2                                 15 2 

13 Historia USA Z                                 8     1         8 1 

D Grupa przedmiotów do wyboru 

D1 w zakresie: kształcenia nauczycielskiego 217 22 

1 Podstawy dydaktyki Z                 8 8 A 2                         16 2 

2 Emisja głosu Z                                   15 Wa 1         15 2 

3 Dydaktyka: organizacja lekcji E5                           15 Wa 2              15 2 

4 
Dydaktyka: nauczanie w szkole 
podstawowej 

E6                                 8 8 A 2 8 8 A 2 32 4 

5 

Dydaktyka: szczególne wyzwania 

w pracy nauczyciela języka 
obcego 

Z                                           8 Wa 2 8 2 

6 
Dydaktyka: współczesne 
technologie w nauczaniu 

Z                                   8 Wa 1         8 1 

7 Pedagogika E4                 15 8 A 2 15 8 A 2                 46 4 

8 Psychologia E4                 15 8 A 2 15 8 A 2                 46 4 

9 
Praktyka psychologiczno-
pedagogiczna 

Z                           30   2                 30 2 

D2 w zakresie: biznes z językiem hiszpańskim 199 22 

1 
Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego 

E6                   45 Wa 4   45 Wa 4   30 Wa 3   23 Wa 3 143 14 

2 Język hiszpański w biznesie Z                                   8 Wa 1   8 Wa 1 16 3 

3 Tłumaczenie w biznesie  E4                   8 Wa 1   8 Wa 2                 16 2 

4 Komunikacja w biznesie Z                         3 5 Wa 1                 8 1 

5 Business English E4                 3 5 Wa 1 3 5 Wa 1                 16 2 

D3 w zakresie: języki specjalistyczne 201 22 

1 Język prawa i administracji E5                         8 15 Wa 2 5 5 Wa 2         33 4 

2 Język techniczny E4                 8 15 Wa 2 3 5 Wa 1                 31 3 

3 Język nauk o zdrowiu  Z                         8 8 Wa 2                 16 2 

4 Tłumaczenie tekstów użytkowych E6                           8 Wa 1   10 Wa 1   13 Wa 1 31 3 

5 
Nowoczesne technologie w pracy 
tłumacza 

Z                 5 10 L 2                         15 2 

6 Tłumacz na rynku pracy Z                          8      1               8 1 

7 
Korekta i redakcja tekstu 
tłumaczonego 

Z                                         8 10 Wa 2 18 2 

8 
Stylistyka funkcjonalna języka 
angielskiego i polskiego 

Z                   10 Wa 1                         10 1 

9 Warsztat pracy tłumacza Z                   10 Wa 1                         10 1 

10 Język tekstów naukowych Z                                           13 Wa 1 13 1 

11 Technical Writing Z                           8 Wa 1                 8 1 

12 Projekt specjalizacyjny Z                                   8 Pr 1         8 1 

E1 w zakresie praktyk zawodowych (w zakresie kształcenia nauczycielskiego) 960  33 

1 Praktyka zawodowa (24 tygodnie)                   120 h (1 dzień w tygodniu) - 3 tyg. 6 
120 h (1 dzień w tygodniu) + 160 

godz. (wrzesień) - 7 tyg. 
10 250 h (7 x tydzień A) 6 250 h (7 x tydzień A) 7 

900 / 24 

tyg. 
29 

2 
Praktyka pedagogiczna - język 

angielski w szkole podstawowej 
                          30 2 30 2 60 4 

E2 w zakresie praktyk zawodowych w firmie i instytucji (kształcenie w zakresie biznes z językiem hiszpańskim oraz języki specjalistyczne) 960  33 

1 Praktyka zawodowa (24 tygodnie)                   120 h (1 dzień w tygodniu) - 3 tyg. 6 
120 h (1 dzień w tygodniu) + 160 

godz. (wrzesień) - 7 tyg. 
10 280 h (7 x tydzień A) 8 280 h (7 x tydzień A) 9 

960 / 24 

tyg. 
33 

F 
Grupa przedmiotów z dziedziny nauk 
społecznych 

                                                39 5 

1 
Psychologia z elementami 
treningu umiejętności 
społecznych 

E2         8 8 Wa 2                                 16 2 

2 
Etniczność w społeczeństwach 
XXI wieku 

Z         15     2                                 15 2 

3 Digital Media  Z 8     1                                         8 1 

Suma w zakresie: kształcenia nauczycielskiego 46 187   30 77 142   30 77 122   30 51 134   30 32 103   30 24 79   30 1074** 180 

Suma w zakresie: biznes z językiem hiszpańskim 46 187   30 77 142   30 42 156   30 27 143   30 24 102   30 16 94   30 1056** 180 

Suma w zakresie: języki specjalistyczne 46 187   30 77 142   30 52 143   30 40 124   30 37 87   30 24 99   30 1058** 180 

Ogółem w zakresie: kształcenia nauczycielskiego 233 219 199 185 135 103 1074** 180 

Ogółem w zakresie: biznes z językiem hiszpańskim 233 219 198 170 126 110 1056** 180 

Ogółem w zakresie: języki specjalistyczne 233 219 195 164 124 123 1058** 180 

W - wykład, A - ćwiczenia audytoryjne, L - ćwiczenia laboratoryjne, Pr - ćwiczenia projektowe, Wa - ćwiczenia warsztatowe, S - seminarium, Le – lektorat   *Egzamin z Praktycznej nauki języka angielskiego (PNJA) to jeden egzamin (po II, IV i VI semestrze) składający się z 

wszystkich komponentów oznaczonych gwiazdką    **Plus 960 godzin praktyk                     

  



Załącznik nr 4 

do Zarządzenia nr 22/21 

Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 31 maja 2021 roku 

 

KARTY PRZEDMIOTÓW 

 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

A1_Lektorat języka obcego 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): 

Lektorat języka obcego, A1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Foreign Language 

Kierunek studiów: Filologia angielska  

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny (P) 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 8 

Język wykładowy: polski / niemiecki / rosyjski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 1-4 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Gramatyka i leksyka języka obcego na poziomie minimum B1 wg Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego (zgodnie z KRK) 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Lektorat: 120 (stacjonarne), 60 (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.A1. 

K_W01 

wybrany język obcy na poziomie minimum B1 K_W01 Lektorat Sprawdzian 

umiejętności, 

zaliczenie 



projektu, 

prezentacja 

ustna, 

egzamin 

FA.A1. 

K_U02 

 

sprawnie posługiwać się wybranym językiem 

obcym na poziomie minimum B1, stosując wiedzę 

gramatyczną i leksykalną w zakresie tematyki 

wskazanej w opisie przedmiotu 

K_U08 Lektorat Sprawdzian 

umiejętności, 

zaliczenie 

projektu, 

prezentacja 

ustna, 

egzamin 

FA.A1. 

K_K01 

 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści, uznawania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych 

K_K01 Lektorat Sprawdzian 

umiejętności, 

zaliczenie 

projektu, 

prezentacja 

ustna, 

egzamin 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

8 

 
 

 

w sumie: 
ECTS S

ta
cj

o
n

ar
n

e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia  

 

 

w sumie: 

ECT 

120 

 

 

120 

5 

60 

 

 

60 

3 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

przygotowanie ogólne 

praca nad projektem 

przygotowanie do egzaminu 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

35 

25 

40 

 

 

 

100 

3 

95 

25 

40 

 

 

 

160 

5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia 

Praca własna studenta 

 

 

w sumie: 

ECTS 

120 

100 

 

 

220 

8 

60 

160 

 

 

220 

8 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Leksyka i gramatyka na poziomie minimum B1 

  

============================================= 

JĘZYK NIEMIECKI 

I SEMESTR  

Zakres leksykalny 

Ich und meine Familie – Familienleben / Ja i moja rodzina – życie 

rodzinne 

Meine Freizeit, meine Hobbys / mój wolny czas, moje 



zainteresowania 

Freundschaft, meine Freunde – Beschreibung / przyjaźń, moi 

przyjaciele – opis 

Mein Alltag, meine Wochenende / mój dzień powszedni, mój 

weekend 

Mahlzeiten, gesundes Essen / posiłki, zdrowa żywność 

 

Zakres gramatyczny 

Zdanie proste oznajmujące i pytające, tworzenie pytań dwoma 

sposobami 

Czasowniki mocne w czasie teraźniejszym typu: essen, fahren, 

sehen 

Tryb rozkazujący – forma grzecznościowa oraz forma z hätte  

Przeczenie nein – nicht, nein – kein 

Zaimki dzierżawcze i osobowe – odmiana, zastosowanie 

Przysłówki miejsca, czasu 

 

II SEMESTR  

Zakres leksykalny 

Gesundheitswelt – Krankheiten, Besuch beim Arzt / zdrowie – 

choroby, wizyta u lekarza 

Mein Haus, mein Zimmer – Beschreibung / mój dom, mój pokój – 

opis 

Die Urlaubsreise – Reisefieber, Reisevorbereitungen, 

Haustauschurlaub / podróż – stres z tym związany, przygotowania 

do podróży, wymiana „dom za dom” 

Partys – Organisierung – Einladung der Gäste / imprezy – 

organizacja – zapraszanie gości 

Das Wetter – Beschreibung / pogoda – opis 

 

Zakres gramatyczny 

Liczebniki porządkowe – dokładna data (am, im) 

Zaimki man, es 

Czasowniki modalne, rozdzielnie złożone, zwrotne. 

Rekcja czasownika. Pytanie o rzecz i osobę. 

Rzeczownik – odmiana 

Przyimki 

Czasowniki lassen w zdaniu 

Stopniowanie przymiotnika, zdanie porównawcze 

 

III SEMESTR  

Zakres leksykalny 

Orientierung in der Stadt – Fragen nach dem Weg / orientacja w 

mieście – pytanie o drogę 

Meine Stadt – mein Wohnort / moje miasto – moje miejsce 

zamieszkania 

Schulwesen – neue Lehrkulturen / szkolnictwo – nowe trendy 

uczenia 

Schulangst, Gewalt, Mobbing – die Folgen, Ratschläge geben 

/strach przed szkołą, przemoc, mobbing 

„Geld ist nicht alles“ – Gespräche führen / „pieniądze to nie 

wszystko” – dyskusja 

 

Zakres gramatyczny 

Czas Perfekt, Imperfekt, Futur I 



Strona bierna 

Zdanie złożone – spójniki o szyku prostym i przestawnym 

Spójnik ob, dass, weil 

Zdania przyzwalajace (obwohl – trotzdem) 

 

IV SEMESTR  

Zakres leksykalny 

Das Leben im Seniorenalter – Einfluss der Tradition und der 

Familie / życie na emeryturze – wpływ tradycji i rodziny 

Arbeitswelt – Neben- und Ferienjob / praca – zajęcie dodatkowe, 

praca dodatkowa 

Sport im Leben der Menschen / sport w życiu człowieka 

Mein Studium, meine Zukunftspläne / moje studia, moje plany na 

przyszłość 

Aktive und passive Erholung / aktywny i pasywny wypoczynek 

 

Zakres gramatyczny 

Zdania warunkowe 

Tryb przypuszczający 

Zdania czasowe (wszystkie spójniki) 

Konstrukcje bezokolicznikowe z zu i bez zu 

Zdania przydawkowe 

 

 =============================================== 

JĘZYK ROSYSKI 

 

I SEMESTR 

ZAGADNIENIA LEKSYKALNE 

1. Rodzina (elementy biografii, zainteresowania, drzewo 

genealogiczne rodziny) 

2. Wakacje, czas wolny 

3. Kraje i narody Europy 

4. Studia, uczelnia (władze, kierunki, przedmioty, harmonogram 

zajęć) 

5. Praca (zawody, zainteresowania, plan dnia) 

6. Komunikacja (droga do pracy, na uczelnię, komunikacja 

miejska, międzynarodowa) 

7. Zainteresowania, czas wolny 

8. Dom, mieszkanie (położenie, rozkład pomieszczeń, 

umeblowanie) 

9. Wygląd zewnętrzny, charakter człowieka 

10. Moskwa i jej zabytki 

11. Malarstwo rosyjskie 

12. Moje miasto 

13. Święta w Polsce i Rosji 

 

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE 

Czasowniki: изучать, учиться, учить, посещать, снять 

Stopień wyższy przymiotnika 

Stopień wyższy przysłówka 

Czas przeszły czasowników z sufiksem ну- 

Pisownia przedrostka пол- 

Połączenie liczebników z rzeczownikiem градус 

Konstrukcje służące do porównywania: гораздо холоднее… 

Fonetyka: intonacja służąca do wyrażania emocji (ИК-5) 



Czasowniki dokonane i niedokonane 

Zdania podrzędnie złożone z потому что, поэтому 

Zwroty umożliwiające wyrażanie opinii 

 

II SEMESTR 

ZAGADNIENIA LEKSYKALNE 

1. Życie towarzyskie, czas wolny 

2. Żywienie, artykuły spożywcze 

3. Posiłki, lokale gastronomiczne 

4. Kuchnia rosyjska, przepisy 

5. Moda, zakupy 

6. Zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie 

7. Święta w Polsce i Rosji, Wielkanoc 

8. Sport, dyscypliny sportowe 

9. Wybitni sportowcy, idole 

10. Elementy wiedzy o Rosji. Sankt Petersburg 

11. Aleksander Puszkin – życie i twórczość 

 

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE 

Czasowniki: одеваться, одевать, надеть 

Zwroty: следить за собой, одеваться со вкусом 

Konstrukcja typu: мне есть что рассказать 

Konstrukcje: ходить по магазинам, зайти в магазин 

Pytania w mowie zależnej 

Niektóre rzeczowniki pluralia tantum: брюки, духи, макароны  

Rzeczownik o odmiennym rodzaju gramatycznym niż w języku 

polskim: браслет  

Tryb rozkazujący 

Krótka i dłuższa forma przymiotników 

czasownik играть z przyimkiem в, на 

Konstrukcja: rzeczowniki typu чемпионат, соревнования … 

Zdania z orzeczeniem imiennym z zaimkami это, от, всё 

Zdania przyczynowe z przyimkami благодаря, из-за 

 

III SEMESTR 

ZAGADNIENIA LEKSYKALNE 

1. Podróże 

2. W szpitalu, podstawowe choroby, objawy i leczenie 

3. Zagrożenia współczesnej młodzieży 

4. Wybitni przedstawiciele literatury rosyjskiej 

5. Mój bohater 

6. Święta rodzinne w Polsce i Rosji 

7. Teatr, kino, telewizja, prasa 

8. Anton Czechow – życie i twórczość 

 

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE 

Czasowniki: заниматься, жаловаться 

Nazwy wybranych zawodów mających tylko formę rodzaju 

męskiego: курьер, посол, судья 

Nazwy wybranych specjalizacji lekarskich 

Rzeczowniki mające inny rodzaj w języku polskim i rosyjskim, np. 

тренировка, диагноз, рецепт 

Przymiotniki twardo- i miękkotematowe 

Liczebniki  

Czasowniki увлекаться, нравиться... 



Stopniowanie przymiotników 

 

IV SEMESTR 

ZAGADNIENIA LEKSYKALNE 

1. W poszukiwaniu pracy 

2. Plany na przyszłość 

3. W biurze podróży 

4. Ochrona przyrody, zagrożenia cywilizacyjne 

5. Komputer. Pomaga czy szkodzi? 

6. Pamiątki z Rosji 

7. Wybitni przedstawiciele świata muzycznego 

8. Fiodor Dostojewski 

 

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE 

Czasowniki забронировать, снять, заказать...  

Zaimki względne  

Formy biernika liczby mnogiej rzeczowników żywotnych i 

nieżywotnych, 

Przyimki через, за, с, до... stosowane w konstrukcjach czasowych. 

Słowa, wyrażenia i konstrukcje gramatyczne dotyczące ochrony 

środowiska 

Czasownik успеть + bezokolicznik czasowników dokonanych 

Zwrot: не опоздать бы мне... 

Określenia czasu, odległości, miary w przybliżeniu 

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody podające: opis, prezentacja, objaśnienie, 

metody aktywizujące: dyskusja, gry dydaktyczne, filmy, 

inscenizacje, metody sytuacyjne 

metody praktyczne: ćwiczenia, projekty 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu:  

Ustalane indywidualnie z uczącym 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, 

ze wskazaniem, czy 

obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Student ma prawo do 

nieusprawiedliwionej nieobecności na jednych zajęciach.  

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Rodzaj 

zajęć 

Liczba 

godzin 

Waga Ocena Wynik 

ćwiczenia  

I semestr 

30 1 (100%) 4,0 4,0 

ćwiczenia 

II semestr 

30 1 (100%) 5,0 5,0 

ćwiczenia 

III semestr 

30 1 (100%) 3,5 3,5 

ćwiczenia 

IV semestr 

egzamin 

30 1 (100%) 

 

0,4 

(zaliczenie) 

0,6 (egzamin) 

4,0 

 

4,0 

4.0 

 

1,6 + 2,4 = 4,0 

 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

 

Ustalane indywidualnie z uczącym 



powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: Literatura podstawowa:  

Język niemiecki: 

1. S. Mróz-Dwornikowska, K. Szachowska, Welttour 1, Welttour 

2 oraz Welttour 3, Nowa Era 2015 

2. M. Gurgul, A. Jarosz , J. Jarosz Deutsch für Profis, Lektorklett 

2013 

Język rosyjski 

1. M. Język rosyjski. Rozmawiaj na każdy temat, część 1,2, 

Choreva-Kucharska Poznań 2010 

2. Pado A. Start.ru 2, język dla średnio zaawansowanych. 

Wydanie II, WSiP, 2008 

 

Literatura uzupełniająca:  

Język niemiecki: 

Nicoletta Grandi, Ulrike Cohen, Herzlich willkommen A2 (Lehr-

und Arbeitsbuch),  

Deutsch für dich 1 i 2 

  

Język rosyjski 

Ślusarski Sz. Tiereszczenko I. Pусский язык. Repetytorium 

tematyczno-leksykalne, Poznań 2001 

Materiały własne (prezentacje, scenariusze zajęć, foldery o tematyce 

społecznej, gospodarczej, turystycznej); inne internetowe źródła 

tematyczne 

 

 

 
 

KARTA PRZEDMIOTU  

A2_Wychowanie fizyczne 

 Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Wychowanie fizyczne, A2 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Physical Education 

Kierunek studiów: Filologia angielska 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

http://ksiegarnia.poltax.waw.pl/autor_products.php/id_autor/5701


Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 0 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 1-2 

 

 Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu   
Poziom wydolności fizycznej, sprawności motorycznej, koordynacji ruchowej. Aktywne sposoby 

wykorzystania czasu wolnego. Postawy zdrowego stylu życia. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Ćwiczenia: 60 (stacjonarne), 40 (niestacjonarne) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu  

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Efekt 

kierunkowy 
 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

FA.A2. 

K_W01 

zasady bezpiecznego korzystania z obiektów 

sportowych i sprzętu sportowego 

 

Ćwiczenia 

Frekwencja i 

aktywność na 

zajęciach 

FA.A2. 

K_W02 

zasady przygotowania organizmu do wysiłku 

fizycznego 

 

FA.A2. 

K_W03 
znaczenie higieny osobistej po zajęciach 

sportowych 

 

FA.A2. 

K_U01 
kształtować postawy sprzyjające aktywności 

fizycznej na całe życie 

 

FA.A2. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności K_K01 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

0 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia 

 

 

w sumie: 

ECTS 

60 

 

 

60 

0 

40 

 

 

40 

0 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

0 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 



C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

0 

 

 

w sumie: 

ECTS 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

W ramach zajęć wychowania fizycznego studenci mają do wyboru 

formę zajęć spośród oferty: pływania, aerobiku, tenisa stołowego, 

badmintona, kulturystyki, tańców, zespołowych gier sportowych 

(piłka siatkowa, koszykowa, nożna halowa, unihokej) oraz 

łyżwiarstwa i turystyki pieszej, rowerowej, form obozów letnich – 

wodnych i obozów zimowych narciarskich, a dla osób czasowo lub 

stale niezdolnych do wyżej wymienionych zajęć organizowane są 

zajęcia korekcyjno-wyrównawcze i inne formy dostosowane do 

studenta. 

Studenci bez przeciwskazań zdrowotnych biorą udział w badaniach 

wydolnościowych (bip test) wraz z pomiarem tętna na sporttesterze 

i pomiar składu masy ciała (waga).  

Metody i techniki 

kształcenia:  

Ćwiczenia 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki 

dopuszczenia do egzaminu:  

Aktywny udział studenta w zajęciach. Podstawą zaliczenia jest 

frekwencja na zajęciach. 

* 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: 

100% frekwencja lub jedna nieobecność w semestrze i aktywny 

udział, udział w badaniach – 5.0 

Dwie nieobecności w semestrze i aktywny udział, udział w 

badaniach – 4.0 

Trzy nieobecności w semestrze i aktywny udział, udział w 

badaniach – 3.0 

Cztery i więcej nieobecności w semestrze – brak zaliczenia – 2.0 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Student ma możliwość odrobienia zajęć w innych formach według 

harmonogramu zajęć wychowania fizycznego 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Stan zdrowia umożliwiający udział w wybranej formie zajęć 

Zalecana literatura: Brak 

 
 



 
 

KARTA PRZEDMIOTU 

A3_Ergonomia i BHP 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Ergonomia i BHP, A3 

Nazwa przedmiotu (j. 

ang.): 
Ergonomics and OHS 

Kierunek studiów: Filologia angielska 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: Język polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 1 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Problematyka ergonomicznej i bezpiecznej pracy. Ocena ryzyka zawodowego, przepisy prawne 

dotyczące BHP. Systemy zarządzania BHP. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

 

Wykład: 15 (stacjonarne), 15 (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.A3. 

K_W01 

główne pojęcia dotyczące ergonomii i bezpieczeństwa 

pracy, podstawowe cechy materialnego środowiska 

pracy 

K_W07 Wykład Kolokwium 

FA.A3. 

K_U01 

ocenić stanowisko pracy pod względem obowiązujących 

przepisów prawnych w zakresie BHP 
K_U10 Wykład Kolokwium 

FA.A3. 

K_U02 

dokonać oceny ryzyka zawodowego wybranego zawodu K_U11 Wykład Kolokwium 

FA.A3. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy K_K01 Wykład Kolokwium 



Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

1 

S
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o

n
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n
e 
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n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS 

uzyskanych w ramach 

tych zajęć: 

Wykład 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

15 

0,6 

15 

 

 

15 

0,6 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin 

na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Wykonanie oceny ryzyka zawodowego 

Przygotowanie do kolokwium 

 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

5 

 

 

10 

0,4 

5 

5 

 

 

10 

0,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących 

umiejętności praktyczne w 

ramach przedmiotu oraz 

związana z tym liczba 

punktów ECTS: 

Praca praktyczna samodzielna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

 

 

5 

0,2 

5 

 

 

5 

0,2 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Wykłady: 

Ergonomia – definicja, przedmiot ergonomii, rodzaje, 

zastosowanie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. Wybrane 

czynniki ergonomiczne w kształtowaniu środowiska pracy. 

Badania ergonomiczne. Ocena ryzyka zawodowego. Elementy 

bezpieczeństwa i ochrony pracy. Obciążenia człowieka pracą. 

Materialne warunki pracy. Wypadki przy pracy. Prawne aspekty 

ochrony i bezpieczeństwa pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem i 

higieną pracy. Ergonomia i BHP w zawodzie nauczyciela i 

tłumacza. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład, studium przypadku 

* Warunki i sposób zaliczenia 

poszczególnych form zajęć, w 

tym zasady zaliczeń 

poprawkowych, a także 

warunki dopuszczenia do 

egzaminu:  

Pozytywna ocena z kolokwium 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa przedmiotu to ocena z kolokwium zaliczeniowego 

 



* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności przedmiotów:  

Odbyte 4 h szkolenia wstępnego BHP, realizowanego podczas Dni 

Adaptacyjnych (poza godzinami wynikającymi z planu studiów). 

Ogólna znajomość stanowiskowych instrukcji roboczych z zakresu 

realizowanych zajęć laboratoryjnych w trakcie studiów.  

 

Zalecana literatura: 1. Kowal E.: Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii. 

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002 

2. Białas A.: Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej 

instytucji i firmie. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006 

3. Rączkowski B.: BHP w praktyce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2010 

4. Kodeks pracy i inne akty prawne aktualne 

5. Strony internetowe instytucji związanych z BHP 

6. Publikacje związane z ergonomią i BHP na różnych 

stanowiskach pracy, głównie dot. Stanowisk instalatorskich – 

drukowane i on-line 

 

 

 
 

KARTA PRZEDMIOTU 

A4_Przedsiębiorczość 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  
(wg planu studiów): Przedsiębiorczość, A4 

Nazwa przedmiotu (j. 

ang.): 
Entrepreneurship 

Kierunek studiów: Filologia angielska 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: język polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 4 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 



Istota przedsiębiorczości i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zasady prowadzenia działalności 

gospodarczej. Opracowanie biznesplanu przedsiębiorstwa.  

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Wykład: 5 (stacjonarne), 5 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia projektowe: 10 (stacjonarne), 10 (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.A4. 

K_W01 

zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości i 

prowadzenia działalności gospodarczej zgodne z 

wybranym zawodem, podstawowe zasady 

tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości, ochrony własności 

intelektualnej w obszarze prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz zna podstawowe regulacje i 

formy organizacyjno-prawne dotyczące zakładania 

i prowadzenia działalności gospodarczej 

K_W10 Wykład Kolokwium 

pisemne 

FA.A4. 

K_U01 

wykonać prosty biznesplan przedsiębiorstwa K_U01 Ćwiczenia 

projektowe 

Przygotowa

nie projektu 

/ prezentacja 

projektu 

FA.A4. 

K_U02 

wyszukiwać informacje dotyczące zakładania firmy, 

szans i ryzyka związanego z jej prowadzeniem 

K_U03 Ćwiczenia 

projektowe 

Przygotowa

nie projektu 

/ 

Prezentacja 

projektu 

FA.A4. 

K_K01 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K04 Wykład, 

ćwiczenia 

projektowe 

Dyskusja, 

aktywność 

na zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z 

podziałem na formy zajęć 

oraz liczba punktów 

ECTS uzyskanych w 

ramach tych zajęć: 

Wykład 
Ćwiczenia 
 
w sumie: 
ECTS 

5 
10 
 
15 
0,6 

5 
10 
 
15 
0,6 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin 

na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie projektu  
 

 
w sumie: 
ECTS 

10 
 

 
10 
0,4 

10 
 

 
10 
0,4 



C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących 

umiejętności praktyczne 

w ramach przedmiotu 

oraz związana z tym 

liczba punktów ECTS: 

Przygotowanie projektu  
 

 
w sumie: 

ECTS 

10 
 

 
10 
0,4 

10 
 

 
10 
0,4 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Wykłady:  
Istota przedsiębiorcy i przedsiębiorczości oraz ich rola w 

gospodarce. Formy organizacyjno-prawne działalności 

gospodarczej. Podejmowanie działalności gospodarczej. 

Biznesplan. Źródła finansowania działalności gospodarczej.  
 
Ćwiczenia:  
Planowanie działalności gospodarczej. Pomysł na biznes. 

Zakładanie działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym. Biznes 

plan – opracowanie biznesplanu przedsiębiorstwa – projekt. 

 

Metody i techniki 

kształcenia:  

wykład multimedialny, ćwiczenia projektowe, dyskusja 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, 

a także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu:  

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest uzyskanie pozytywnej 

oceny z projektu 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, 

ze wskazaniem, czy 

obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Uczestnictwo w zajęciach – obowiązkowe 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 
Średnia arytmetyczna z wszystkich uzyskanych pozytywnych ocen; 

ocena projektu biznesplanu 50%, ocena z kolokwium części 

wykładowej 50% 
* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalany indywidualnie 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: Literatura obowiązkowa: 

1. Kostera M. (red.), O przedsiębiorczości: historie niezwykłe. 

Studia przypadku z przedsiębiorczości humanistycznego. Wyd. 

Difin, 2014. 

2. Piecuch T. Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.  



3. Tokarski A., Biznesplan w praktyce, CeDeWu, Warszawa 

2010. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Rogoda B. Przedsiębiorczość i innowacje, Wyd. AE Kraków, 

2005.  

2. Tokarski M., Tokarski A., Wójcik J., Biznesplan po polsku, 

CeDeWu, Warszawa 2010. 

 

 

 
 

KARTA PRZEDMIOTU 

A5_Wprowadzenie do studiowania i ochrona własności intelektualnej 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Wprowadzenie do studiowania i ochrona własności 

intelektualnej, A5 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Introduction to Study and Protection of Intellectual Property 

Kierunek studiów: Filologia angielska 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: język polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 1 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Omówienie funkcjonowania Uczelni. Charakterystyka kierunku studiów. Zasady organizacji 

warsztatu własnej pracy przez studenta. Podstawowe akty prawne regulujące prawo własności 

intelektualnej. Definicje związane z ochroną własności intelektualnej i prawa autorskiego i 

pokrewnego.  

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Wykład: 15 (stacjonarne), 10 (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.A5. 

K_W01 

prawa i obowiązki studenta, system i kierunki 

studiów w Polsce, strukturę uczelni i 

charakterystyka kierunku 

K_W07 Wykład Obecność na zajęciach 

FA.A5. 

K_W02 

podstawowe akty prawne i definicje związane 

z prawem własności intelektualnej i prawa 

autorskiego, podstawowe wymagania stawiane 

zgłoszeniom patentowym i znakom 

towarowym 

K_W09 Wykład Obecność na zajęciach 

FA.A5. 

K_U01 

swobodnie poruszać się w nowym środowisku 

oraz efektywnie wykorzystać czas 

przeznaczony na naukę 

K_U11 Wykład Obecność na zajęciach 

FA.A5. 

K_U02 

korzystać z informacji patentowej  K_U03 Wykład Obecność na zajęciach 

FA.A5. 

K_U03 

interpretować zapisy zgłoszeń patentowych K_U01 

 

Wykład Obecność na zajęciach 

FA.A5. 

K_K01 

krytycznej oceny nabywanej przez siebie 

wiedzy 
K_K01 Wykład Obecność na zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

15 

1 

10 

 

 

10 

0,6 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Praca własna – zadania dodatkowe 

 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

0 

 

 

 

 

0 

0 

5 

 

 

 

 

5 

0,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana 

z tym liczba punktów 

ECTS: 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

 

 

 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Wykłady: 

Pedagogika studiowania (3h st.) – system studiów wyższych w 

Polsce, uczelnia i studiowanie, istota studiów. Charakterystyka 

Uczelni, statut Uczelni. Proces uczenia się i studiowania. Motywy 

uczenia się i studiowania. 

 



Charakterystyka kierunku – podstawowe informacje (3h) – 

kierownik Zakładu, w którym prowadzony jest kierunek. 

Przedstawienie regulaminu studiów. Program studiów na kierunku. 

Charakterystyka uczenia poprzez e-learning. Kompetencje 

osiągnięte po ukończeniu kierunku studiów. Sylwetka absolwenta. 

 

Formy opieki studentów (3h) – opiekun roku. Przedstawienie 

systemu stypendialnego. Sztuka skutecznego uczenia się. Zasady 

efektywnego notowania. Trudności w studiowaniu i rozwiązywanie 

problemów. Koła zainteresowań i inne formy działalności, poza 

dydaktyką. 

 

Przedsiębiorczość (2h st.) – wykład prezydenta miasta Krosna. 

 

Ochrona własności intelektualnej (4h) – Podstawowe pojęcia z 

zakresu prawa własności intelektualnej, oraz praw autorskich i 

pokrewnych. Regulacje prawnoautorskie związane z pisaniem prac 

dyplomowych. Prawo patentowe, wzory przemysłowe, wzory 

użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie 

układów scalonych środki ich ochrony, procedury rejestracyjne. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki 

dopuszczenia do egzaminu:  

Obecność na wykładzie 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, 

ze wskazaniem, czy 

obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na wykładzie obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa przedmiotu wystawiona na podstawie obecności 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z kierownikiem zakładu 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

 

Zalecana literatura: 1. Regulamin studiów w Karpackiej Państwowej Uczelni w 

Krośnie 

2. Statut Uczelni 

3. Program studiów dla kierunku  

4. www.kwalifikacje.edu.pl 

5. J. Sieńczyło- Chlabicz, M. Nowikowska, M. Rutkowska-Sowa 

(red.), Prawo własności intelektualnej, (Wolters Kluwer), 

Warszawa, 2018. 

http://www.kwalifikacje.edu.pl/


6. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawa autorskie i prawa 

pokrewne, (Wolters Kluwer), Warszawa, 2021. 

7. Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, (Dz. U. z 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) 

8. Ustawa z 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. 

z 2001, nr 49, poz. 508 z późn. zm.) 

 

 

 

KARTA PRZEDMIOTU 

 A6_Technologia informacyjna 

 Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Technologia informacyjna, A6 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Information Technologies 

Kierunek studiów: Filologia angielska 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 1 

 

 Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Praca z plikami i folderami. Korzystanie z platformy Moodle oraz aplikacji służących do 

organizacji spotkań zdalnych (ZOOM, Ms Teams). Funkcje i obsługa pakietu MS Office. Zasady 

bezpiecznej pracy w Internecie. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Ćwiczenia projektowe: 30 (stacjonarne), 15 (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.A6. 

K_W01 

podstawowe definicje, programy 

związane z technologią informacyjną, 

środowisko Windows, Ms Office, 

podstawowe platformy do komunikacji 

zdalnej. Wie jak w bezpieczny sposób 

korzystać z zasobów Internetu. 

K_W06 Ćwiczenia 

projektowe 

Kolokwium 

zaliczeniowe – test 

FA.A6. 

K_U01 

tworzyć i formatować dokumenty 

tekstowe, korzystać z arkusza 

kalkulacyjnego, przygotować prezentacje 

multimedialne. 

 

K_U01 

 

 

Ćwiczenia 

projektowe 

Zaliczenie praktyczne 

poszczególnych treści 

programowych  

FA.A6. 

K_U02 

wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować informacje z 

wykorzystaniem tradycyjnych i 

nowoczesnych źródeł wiedzy korzystając 

z nowych technologii z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa, opracować i 

zaprezentować wyniki własnych działań 

związanych ze studiowanym kierunkiem 

poprzez dobór odpowiednich narzędzi 

informatycznych. 

 

K_U03 

Ćwiczenia 

projektowe 

 

Zaliczenie praktyczne 

poszczególnych treści 

programowych 

FA.A6. 

K_U04 

 

korzystać z programów służących do 

zdalnej komunikacji 

K_U09 Ćwiczenia 

projektowe 

 

Zaliczenie praktyczne 

poszczególnych treści 

programowych 

FA.A6. 

K_K01 

 

 

ma świadomość społeczną 

ukierunkowaną na odpowiedzialne i 

celowe wykorzystywanie sprzętu i 

oprogramowania komputerowego 

pochodzącego z legalnych źródeł  

 

K_K03 

Ćwiczenia 

projektowe 

 

Na podstawie 

obserwacji aktywności 

studentów przy 

realizowanych 

ćwiczeniach oraz 

obecności na 

zajęciach. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B) 

2 

S
ta

cj
o
n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n
ar

n
e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS 

uzyskanych w ramach 

tych zajęć: 

Ćwiczenia projektowe 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

 

 

 

30 

1,2 

15 

 

 

 

15 

0,6 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin 

na każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do ćwiczeń projektowych 

Przygotowanie do kolokwium 

zaliczeniowego 

Wykonanie zadań na platformie e-

learningowej 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

5 

10 

  

 

 

20 

0,8 

15 

5 

15 

 

 

 

35 

1,4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących 

umiejętności praktyczne w 

ramach przedmiotu oraz 

związana z tym liczba 

punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach projektowych 

Praca własna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

20 

 

 

50 

2 

15 

35 

 

 

50 

2 



 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form 

zajęć: 

Ćwiczenia: 

1. Użytkowanie komputerów – podstawowe funkcje systemu 

operacyjnego. Najważniejsze parametry konfiguracyjne. Typy 

plików, praca z plikami i folderami.  

2. Korzystanie z platformy Moodle oraz aplikacji służących do 

organizacji spotkań zdalnych (ZOOM, Ms Teams).  

3. Przetwarzanie tekstu – zasady tworzenia i redagowania 

dokumentów. Zapisywanie i odczytywanie dokumentów. 

Organizacja widoku strony. Redagowanie podstawowych 

dokumentów urzędowych. Tabele. Warstwa graficzna 

edytora. Mechanizmy usprawniające redagowanie 

dokumentów tekstowych potrzebnych przy pisaniu i 

formatowaniu dokumentów, np. sprawozdania, referaty, praca 

dyplomowa. 

4. Arkusz kalkulacyjny – organizacja skoroszytów i arkuszy. 

Komórki i ich formatowanie. Typy danych. Adresowanie 

komórek i bloków. Graficzna interpretacja danych – tworzenie 

i edycja wykresów. Praktyczne zastosowanie arkusza do 

wykonywania obliczeń. Podstawowe obliczenie statystyczne 

(np. średnia, mediana, odchylenie standardowe, współczynnik 

zmienności, korelacje). 

5. Tworzenie grafiki prezentacyjnej – tworzenie nowej 

prezentacji, wstawianie do prezentacji obiektów w tym 

wykresów, ustawianie animacji dla slajdów. Projektowanie 

slajdów. Tworzenie przycisków sterujących. Przegląd i zasady 

stosowania efektów multimedialnych. Wykonanie prezentacji 

w Power Point na wybrany temat. Posługiwanie się siecią dla 

zbierania materiałów na zadany temat. 

6. Informacja i komunikacja – komunikacja w lokalnej sieci 

komputerowej. Funkcje przeglądarek internetowych. Metody 

i sposoby korzystania z serwisów WWW, zasady wyszukiwani 

informacji w Internecie, zapisy wyszukanych informacji. 

Zasady bezpiecznej pracy w Internecie.  

Metody i techniki 

kształcenia:  
Ćwiczenia projektowe 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki 

dopuszczenia do 

egzaminu: 

Praktyczne zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych (test 

wiedzy, Word, Excel, Power Point). Minimalna liczba punktów 

potrzebna na jego zaliczenie wynosi 55%. 

Zaliczenie poprawkowe powinno być dokonane do końca 

semestru, w którym realizowany jest przedmiot na podstawie 

kolokwium poprawkowego. 



* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, 

ze wskazaniem, czy 

obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Udział w zajęciach jest obowiązkowy 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych z kolokwium, oraz zaliczenia poszczególnych bloków 

tematycznych.  

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Jeśli student nie był obecny na zajęciach musi samodzielnie 

w domu opracować materiał, który był realizowany na zajęciach. 

Po jego przygotowaniu student zobowiązany jest do oddania go do 

sprawdzenia osobie prowadzącej ćwiczenia (wysłanie na adres e-

mail lub przez platformę e-learning). 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Student ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu 

informatyki na poziomie szkoły średniej.  

Zalecana literatura: 1. Żarowska-Mazur A., Węglarz W., Word 2010: praktyczny 

kurs, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012 

2. Żarowska-Mazur A., Węglarz W., Excel 2010: praktyczny 

kurs, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012 

3. Frye C., Microsoft Excel 2010: wersja polska, Wydawnictwo 

RM, Warszawa 2012 

4. Wróblewski P., ABC komputer : wydanie 8.1, Wyd. „Helion”, 

Gliwice 2014 

5. Sikorski W. Podstawy technik informatycznych. Seria ECDL. 

Wyd. Mikom, Warszawa, 2006. 

6. Nowakowska H. Użytkowanie komputerów. Seria ECDL. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011. 

7. Kopertowska-Tomczak M. Przetwarzanie tekstów. Seria ECDL. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009. 

8. Kopertowska-Tomczak M. Arkusze kalkulacyjne. Seria ECDL. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009. 

 
 

 

KARTA PRZEDMIOTU 

B1_PNJA: Use of English 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  PNJA: Use of English, B1 



(wg planu studiów): 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Use of English 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 19 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 1-6 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Integrowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu praktycznego użycia języka angielskiego, 

które ma doprowadzić do osiągniecia poziomu językowego C1 według ESOKJ. Rozwijanie i 

doskonalenie czterech podstawowych sprawności językowych, a także sprawności cząstkowych, 

poprzez ćwiczenia poszerzające zakres słownictwa oraz systematyzujące, utrwalające i 

poszerzające wcześniej zdobytą wiedzę gramatyczną. Treści programowe przedmiotu Use of 

English ściśle związane z rozwijaniem umiejętności językowych niezbędnych do wykonywania 

przyszłego zawodu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 255 (stacjonarne), 129 (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 

dydaktyczn

ych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

FA.B1. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu zastosowania 

praktyczne wiedzy właściwej dla językoznawstwa, 

niezbędnej do przyswojenia i wykorzystywania 

języka angielskiego na poziomie C1 oraz specyfikę 

języka ogólnego 

K_W01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy, ocena 

zadań 

wykonanych na 

platformie e-

learningowej, 

egzamin 

FA.B1. 

K_W02 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz 

inne elementy języka angielskiego umożliwiające 

rozumienie oraz tworzenie złożonych wypowiedzi 

ustnych i pisemnych o zróżnicowanej tematyce, jest 

świadomy kompleksowej natury języka, zna 

zastosowanie praktyczne tej wiedzy w działalności 

zawodowej 

K_W04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy, ocena 

zadań 

wykonanych na 

platformie e-

learningowej, 

egzamin 

FA.B1. 

K_U01 

prowadzić pogłębione obserwacje i analizy 

niezbędne do przyswojenia języka angielskiego 

oraz pracy nad precyzją i poprawnością językową 

w sytuacjach zawodowych i pozazawodowych 

K_U02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy, ocena 

zadań 

wykonanych na 

platformie e-

learningowej 



FA.B1. 

K_U02 

zrozumieć tekst czytany oraz słuchany w języku 

angielskim jak również przygotować wystąpienie 

ustne oraz pracę pisemną, w języku angielskim  

K_U06 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena zadań 

wykonanych na 

platformie e-

learningowej 

FA.B1. 

K_U03 

porównywać elementy języka angielskiego i 

polskiego (np. gramatykę, słownictwo) w celach 

naukowych i zawodowych 

K_U07 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy, ocena 

zadań 

wykonanych na 

platformie e-

learningowej 

FA.B1. 

K_U04 

sprawnie posługiwać się językiem angielskim na 

poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego, poprawnie stosując 

określone struktury i kolokacje omawiane na 

zajęciach, poprawiać błędy gramatyczne w 

wypowiedzi swojej i innych 

K_U08 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy, ocena 

zadań 

wykonanych na 

platformie e-

learningowej, 

egzamin 

FA.B1. 

K_K01 

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, 

kompetencji / umiejętności i odbieranych treści, 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych  

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Obserwacja na 

zajęciach, ocena 

zadań 

wykonanych na 

platformie e-

learningowej 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

19 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

w sumie: 

ECTS 

 

255 

 

 

10 

 

129 

 

 

5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

 

Praca z podręcznikiem/książką ćwiczeń 

Zadania wykonywane na platformie e-

learningowej 

Przygotowanie do testów 

Przygotowanie do egzaminów 

 

 

w sumie: 

ECTS 

 

90 

45 

 

60 

30 

 

 

225 

9 

 

140 

76 

 

90 

45 

 

 

351 

14 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca własna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

255 

225 

 

 

480 

19 

129 

351 

 

 

480 

19 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Zagadnienia i konstrukcje gramatyczne:  

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. Nacisk na praktyczne 

wykorzystanie języka w przyszłej pracy zawodowej. 

 

Rok I  

1. Czasy gramatyczne (teraźniejsze, przeszłe, przyszłe)  

2. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne  

3. Przymiotnik i przysłówki  

4. Okresy warunkowe typu i, ii, iii oraz okresy warunkowe 

mieszane  

5. Zdania czasowe  

6. Wyrażenia ‘I wish’, ‘if only’  

7. ‘used to’ vs. ‘would’  

8. Zdania przydawkowe ograniczające i opisowe (defining 

vs. Non-defining clauses)  

9. Tworzenie pytań (pytania pośrednie, o podmiot)  

 

Rok II  

1. Czasy gramatyczne (teraźniejsze, przeszłe, przyszłe)  

2. Czasowniki modalne  

3. Strona bierna  

4. Mowa zależna  

5. Czasowniki modalne  

6. Okresy warunkowe typu I, II, III oraz okresy warunkowe 

mieszane 

7. Zdania przydawkowe, imiesłów czynny i bierny 

8. Question tags  

9. Porównywania  

10. Emfaza 

11. Kauzatywne użycie czasownika ‘have’ i ‘get’  

12. Zaimki (dzierżawcze, względne, wzajemne, emfatyczne, 

zwrotne)  

13. Zaimki nieokreślone: some, any, few, little, another, other, 

etc.  

 

Rok III  

1. Zdania przydawkowe  

2. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne  

3. Struktury przymiotnikowe  

4. ‘there is’ vs. ‘it is’  

5. Przedimki  

6. Szyk i zgodność wyrazów w zdaniu  

7. Inwersja stylistyczna i w krótkich odpowiedziach ‘so do 

I’, etc.  

8. Dopełnienie bliższe i dalsze w szyku zdania  

9. Okoliczniki w szyku zdania  

10. Przedimki  

11. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne  

12. Tryb łączący (the subjunctive)  

 

Zagadnienia tematyczne:  

1. Człowiek – wygląd, charakter, osobowość  

2. Dieta, zdrowie  

3. Wiek człowieka – dzieciństwo, dorastanie, dojrzałość  



4. Umysł i ciało  

5. Style życia, spędzanie wolnego czasu  

6. Muzyka i sport − Podróżowanie  

7. Zakupy, pieniądze, konsumpcjonizm, reklama  

8. Przestępstwo i kara  

9. Pogoda  

10. Miasto i wieś  

11. Edukacja  

12. Kino, film, telewizja, teatr, książka  

13. Sztuki piękne  

14. Media  

15. Współczesne technologie informacyjne  

16. Środowisko naturalne i jego ochrona  

17. Cenzura  

18. Fauna i flora  

19. Zjawiska paranormalne  

 

Zagadnienia leksykalne:  

Poszczególne zagadnienia są wprowadzane stopniowo podczas 

roku I, a następnie sukcesywnie rozszerzane i ćwiczone na 

roku II i III. Nacisk na praktyczne wykorzystanie języka w 

przyszłej pracy zawodowej. 

1. Związki frazeologiczne  

2. Wyrażenia frazalne  

3. Słowotwórstwo (przyrostki i przedrostki)  

4. Rejestry językowe  

5. Rzeczowniki i przymiotniki złożone  

6. Eufemizmy 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie 

Metody aktywizujące: ćwiczenia praktyczne, praca z 

podręcznikiem kursowym, praca na platformie e-learningowej, 

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:  

Pozytywne zaliczenie testów oraz systematyczne wykonywanie 

zadań domowych w podręczniku / książce ćwiczeń oraz na 

platformie e-learningowej jest warunkiem koniecznym do 

otrzymania zaliczenia z przedmiotu oraz dopuszczenia do 

egzaminu PNJA. 

 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Testy – 50% 

Zadania bieżące / zadania na platformie e-learningowej – 50% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 



Zalecana literatura: 1. Norris, Roy. 2019. Ready for FCE. (3rd edition). Macmillan 

2. Storton, Richard and Zoltan Rezmuves. 2021. Straight to 

Advanced. Macmillan 

3. O’Connell, S. 2004. Focus on Advanced English. Longman 

4. Vince, Michael. 2003. First Certificate Language Practice. 

Macmillan 

5. Vince, Michael. 2007. Advanced Language Practice. 

Macmillan 

6. Thomas, B. J. Advanced Vocabulary and Idiom. Pearson 

Education Ltd. 

 
 

 
     

KARTA PRZEDMIOTU 

B2_PNJA: Reading 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): PNJA: Reading, B2 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Reading 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 8 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 1-6 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Umiejętność czytania ze zrozumieniem i analizy tekstów pochodzących z różnych źródeł (teksty 

dostosowane do określonego poziomu oraz teksty autentyczne). Techniki i strategie efektywnego 

czytania ze zrozumieniem pozwalające dostrzegać związki logiczne między fragmentami tekstu oraz 

wskazywać fragmenty kluczowe dla właściwej interpretacji treści. Rozszerzanie zasobu słownictwa 

o elementy zróżnicowane pod względem tematyki, stylu czy stopnia formalności, utrwalanie struktur 

gramatycznych, a także pogłębianie wiedzy ogólnej o krajach anglojęzycznych. Rozwijane na 

zajęciach umiejętności praktycznego wykorzystania znajomości języka oraz zdobyta wiedza są 

konieczne do wykonywania przyszłego zawodu. 



Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 90 (stacjonarne), 48 (niestacjonarne) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiąza

nie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

FA.B2. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu zastosowania 

praktyczne wiedzy właściwej dla 

językoznawstwa, niezbędnej do przyswojenia i 

wykorzystywania języka angielskiego na 

poziomie C1 w zakresie obejmującym czytanie 

ze zrozumieniem i analizę elementów 

językowych zawartych w czytanych tekstach  

K_W01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca kontrola na 

zajęciach, pisemne 

testy sprawdzające 

FA.B2. 

K_W02 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię 

oraz inne elementy języka angielskiego 

umożliwiające rozumienie i analizę tekstów o 

zróżnicowanej tematyce, jest świadomy 

kompleksowej natury języka, jak również zna 

zastosowanie praktyczne tej wiedzy 

K_W04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca kontrola na 

zajęciach, 

pisemne testy 

sprawdzające 

FA.B2. 

K_U01 

zrozumieć tekst czytany, wyszukiwać, 

interpretować i wykorzystywać informacje 

zawarte w czytanych tekstach, wyrażać opinię 

na ich temat oraz dokonać analizy ich 

elementów językowych 

K_U02 

K_U06 

K_U09 

Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca kontrola na 

zajęciach,  

aktywność w 

dyskusji, ocena zadań 

domowych, egzamin 

FA.B2. 

K_U02 

porównywać elementy języka angielskiego i 

polskiego (np. gramatykę, słownictwo) w 

celach naukowych i zawodowych w zakresie 

obejmującym analizę elementów językowych 

zawartych w czytanych tekstach 

K_U07 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca kontrola na 

zajęciach, aktywność 

w dyskusji 

FA.B2. 

K_U03 

sprawnie posługiwać się językiem angielskim 

na poziomie C1 w zakresie obejmującym 

umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

wykorzystanie słownictwa związanego z 

czytanymi tekstami 

K_U08 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Pisemne testy 

sprawdzające, bieżąca 

kontrola na zajęciach, 

egzamin 

FA.B2. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, 

kompetencji / umiejętności i odbieranych treści 

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca kontrola na 

zajęciach, aktywność 

w dyskusji, ocena i 

analiza testów 

sprawdzających i 

zadań domowych 

FA.B2. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemów 

K_K02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca kontrola na 

zajęciach, aktywność 

w dyskusji, ocena 

zadań domowych 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

90 

 

 

90 

3 

48 

 

 

48 

1,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Praca z dodatkowymi  

tekstami (streszczenie  

czytanego tekstu,  

praca nad słownictwem)  
Przygotowanie do testów  
Przygotowanie do egzaminu  
 

w sumie: 

ECTS 

100 

20 

15 

 

 

 

 

135 

5 

142 

20 

15 

 

 

 

 

177 

6,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

90 

135 

 

 

225 

8 

48 

177 

 

 

225 

8 

 

Dodatkowe elementy  

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Zajęcia obejmują następującą tematykę:  

1. Styl życia 

2. Rozrywka 

3. Edukacja 

4. Praca 

5. Jedzenie 

6. Zakupy 

7. Rodzina 

8. Sport 

9. Zdrowie 

10. Rozwój techniki 

11. Zwierzęta 

12. Ekologia 

13. Media 

14. Podróżowanie 

15. Przestępczość 

16. Problemy społeczne  

Praca na zajęciach skoncentrowana jest na rozwijaniu sprawności 

czytania oraz poszerzaniu słownictwa ze szczególnym 

uwzględnieniem kontekstu zawodowego. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Dominującą metodą kształcenia jest metoda komunikatywna 

wykorzystująca indywidualną pracę z tekstem, pracę w parach, lub 

w całej grupie.  



* 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 

zleconego zadania, prowadzący ustala zakres i termin zadania do 

wykonania. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z PNJA jest uzyskanie 

zaliczenia z PNJA: Reading. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Wymagana obecność na 80% zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych przez studenta z 

testów na rozumienie tekstu oraz testów ze słownictwa i innych 

zadań do wykonania w domu.  

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: 

Uzgadniany każdorazowo z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: Zalecana literatura podstawowa: 

1. Mann, M., Taylore-Knowles, S. 2014. Improve Your Skills: 

Reading for First with Answer Key. London: Macmillan. 

2. Mann, M., Taylore-Knowles, S. 2014. Improve Your Skills: 

Reading for Advanced with Answer Key. London: Macmillan. 

3. Norris, R. Ready for First. Macmillan 
4. Norris, R. Ready for CAE. Macmillan 

 

Zalecana literatura uzupełniająca: 

1. Land, G. 1989. Behind the Headlines. Harlow: Longman  

2. Side, R and G. Wellman. 1999. Grammar and vocabulary for 

Cambridge Advanced and Proficiency. Longman 
3. Thomas, B., Matthews, L. 2007. Cambridge Vocabulary for 

First Certificate: Self-study vocabulary practice: with answers. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

4. Oxford Advanced Learner’s Dictionary  
5. Wielki słownik angielsko – polski PWN 

 
 



 
 

KARTA PRZEDMIOTU 

B3_PNJA: Speaking and Listening 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): PNJA: Speaking and Listening, B3 

Nazwa przedmiotu (j. 

ang.): 
Speaking and Listening 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 7 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 1-2, 4-6 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Rozwijanie umiejętności wyrażania się w języku angielskim poprzez mówienie (konwersacje, 

dyskusje/debaty, prezentacje, argumentacje) oraz umiejętności rozumienia tekstu słuchanego 

konieczne do wykonywania przyszłego zawodu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 105 (stacjonarne), 54 

(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.B3. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię 

oraz inne elementy języka angielskiego 

umożliwiające rozumienie oraz tworzenie 

złożonych wypowiedzi o zróżnicowanej 

tematyce, ma świadomość kompleksowej natury 

języka i jego złożoności (np. istnienia różnych 

rejestrów języka, różnych akcentów, zależności 

między doborem słownictwa a typem 

słuchacza/rozmówcy etc.) 

K_W04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach, 

aktywność w 

dyskusji/debacie

/konwersacji, 

testy 

sprawdzające, 

egzamin  



FA.B3. 

K_U01 

prowadzić pogłębione obserwacje i analizy 

niezbędne do przyswojenia języka angielskiego 

oraz pracy nad poprawnością językową (w 

zakresie płynności, słownictwa, wymowy, itd.) 

K_U02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach, 

aktywność w 

dyskusji/debacie

/konwersacji, 

testy 

sprawdzające, 

egzamin 

FA.B3. 

K_U02 

zrozumieć tekst słuchany w języku angielskim 

jak również wypowiadać się na zróżnicowane 

tematy zgodnie z zakresem studiowanego 

kierunku 

K_U06 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach, 

aktywność w 

dyskusji/debacie

/konwersacji, 

testy 

sprawdzające, 

egzamin  

FA.B3. 

K_U03 

sprawnie posługiwać się językiem angielskim na 

poziomie C1 

K_U08 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Zaliczenie ustne 

FA.B3. 

K_U04 

stosować techniki efektywnego komunikowania 

się i negocjacji, w tym w sytuacjach 

zawodowych, merytorycznie argumentować oraz 

formułować wnioski, brać udział w debacie, 

oceniać różne opinie i stanowiska 

K_U09 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Aktywność w 

dyskusji/debacie

/konwersacji 

 

FA.B3. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji 

/ umiejętności i odbieranych treści, uznawania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych  

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Aktywność w 

dyskusji/debacie

/konwersacji  

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

105 

 

 

105 

4 

54 

 

 

54 

2 

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 audio / 

audiowizualnym, przygotowanie argumentów do 

dyskusji, przygotowanie słownictwa na zadany 

temat, przygotowanie prezentacji / wypowiedzi 

ustnej)  

Przygotowanie do egzaminu 

 

w sumie: 

ECTS 

75 

 

 

 

 

10 

 

85 

3 

126 

 

 

 

 

10 

 

136 

5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna  

 

 

w sumie: 

ECTS 

105 

85 

 

 

190 

7 

54 

136 

 

 

190 

7 



 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Tematy konwersacji / dyskusji oraz tekstów słuchanych: 

1. Styl życia  

2. Sport  

3. Nowe technologie  

4. Rozrywka  

5. Praca  

6. Edukacja  

7. Rodzina  

8. Relacje społeczne  

9. Podróżowanie  

10. Konsumpcjonizm  

11. Przestępczość  

12. Pogoda i zmiany klimatu  

13. Środowisko naturalne  

14. Jedzenie i odżywianie  

15. Zdrowie i medycyna  

16. Sztuka i jej znaczenie 

17. Język i komunikacja  

18. Globalizacja  

19. Dziedzictwo kulturowe  

20. Projektowanie i tworzenie 

21. Współczesne media  

22. Źródła energii  

23. Różnorodność kulturowa  

24. Tradycje i zwyczaje  

25. Umysł człowieka  

26. Sława  

27. Szczęście  

28. Zmiany i przemijanie  

29. Równość i prawa człowieka 

30. Prawa zwierząt  

31. Wolontariat i pomoc innym  

32. Polityka  

33. Humor  

34. Wierzenia i wartości  

35. Różnica pokoleń 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metoda zadaniowa wykorzystująca indywidualne formy pracy, 

pracę w parach lub grupach w oparciu o ćwiczenia, dyskusje, 

prezentacje multimedialne, filmy i nagrania audiowizualne; 

metody podające, eksponujące, problemowe, aktywizujące 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Bieżąca obserwacja aktywności na zajęciach, pozytywna ocena z 

testów sprawdzających 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na ćwiczeniach warsztatowych obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny Na podstawie testów sprawdzających 



końcowej: 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Evans, Virginia, James Milton & Jenny Dooley (2008) FCE 

Listening and Speaking Skills. Express Publishing. 

2. Mann, Malcolm & Steve Taylore-Knowles (2014) Listening 

and Speaking for Advanced. London: Macmillan.  

3. McCarthy, Michael & Felicity O’Dell (2003) English 

Vocabulary in Use (Advanced). CUP.  

4. Scott-Barrett, Fiona (2007) First Certificate Listening and 

Speaking. Longman. 

5. Scott-Barrett, Fiona (2005) New Proficiency: Listening and 

Speaking. Longman. 

 

 

 
 

KARTA PRZEDMIOTU 

B4_PNJA: Speaking – Art of Argument 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): PNJA: Speaking – Art of Argument, B4 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Speaking – Art of Argument 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 3 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 



Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i argumentowania w wypowiedziach ustnych, 

którą można wykorzystać również w wypowiedziach pisemnych (rozprawka, list, praca 

licencjacka, artykuł), konieczne do wykonywania przyszłego zawodu: przedstawianie określonego 

punktu widzenia, przekonywanie rozmówcy do swoich racji, dowodzenie, uzasadnianie i 

odwoływanie się do źródeł i/lub wiedzy eksperckiej, jasne przedstawianie wniosków.  

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 15 (stacjonarne), 8 (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.B4. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz 

inne elementy języka angielskiego umożliwiające 

rozumienie oraz tworzenie złożonych wypowiedzi i 

o zróżnicowanej tematyce 

K_W04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Zaliczenie 

ustne 

FA.B4. 

K_U01 

na podstawie obserwacji i analiz komunikować się 

w sytuacjach zawodowych i pozazawodowych, 

pracować nad precyzją i poprawnością językową 

K_U02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Zaliczenie 

ustne 

FA.B4. 

K_U02 

przygotować wystąpienie ustne w języku angielskim K_U06 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Zaliczenie 

ustne 

FA.B4. 

K_U03 

sprawnie posługiwać się językiem angielskim na 

poziomie C1 w celu skutecznego komunikowania 

się 

K_U08 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Zaliczenie 

ustne 

FA.B4. 

K_U04 

stosować techniki efektywnego komunikowania się i 

negocjacji, w tym komunikowania się w sytuacjach 

zawodowych, merytorycznie, formułować wnioski, 

jak również brać udział w debacie i oceniać różne 

opinie i stanowiska 

K_U09 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Zaliczenie 

ustne 

FA.B4. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści, uznawania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych w odniesieniu do 

tworzenia spójnej argumentacji  

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Zaliczenie 

ustne 

FA.B4. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów 

w zakresie przygotowania spójnej argumentacji  

K_K02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Zaliczenie 

ustne 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

15 

0,5 

8 

 

 

8 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przeczytanie lektury / prasy 

Przygotowanie prezentacji  

Przygotowanie wypowiedzi ustnej 

 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

5 

5 

 

 

15 

0,5 

12 

5 

5 

 

 

22 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

 

30 

1 

8 

22 

 

 

30 

1 

Dodatkowe elementy  

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Cel argumentacji 

2. Jasne przedstawienie stanowiska  

3. Tworzenie/odnoszenie się do kontrargumentów 

4. Błędy w argumentacji  

5. Uzasadnianie i dowodzenie  

6. Punkt widzenia, wartości i system wierzeń  

7. Uproszczenia i uogólnienia  

8. Cytowanie i podawanie źródeł  

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody podające (prezentacja, omówienie problemu); metody 

problemowe (dyskusja na forum); metody zadaniowe (dyskusja w 

grupach, przygotowanie prezentacji, wykonanie pracy pisemnej) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Bieżąca obserwacja aktywności na zajęciach, pozytywna ocena z 

testów sprawdzających 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na ćwiczeniach warsztatowych obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Na podstawie testów sprawdzających 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 



Zalecana literatura: 1. Swatridge, Colin. 2014. The Oxford Guide to Effective 

Argument and Critical Thinking. Oxford: Oxford 

University Press.  

2. Gazety i czasopisma: Polityka, Tygodnik Powszechny, 

The Spectator, The New York Times  

3. Źródła internetowe – na bieżąco aktualizowane  

 

 

 

 

 
 

KARTA PRZEDMIOTU 

B5_PNJA: Grammar 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): PNJA: Grammar, B5 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Grammar 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 8 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 1-3 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zdobywanie wiedzy z zakresu praktycznej znajomości gramatyki języka angielskiego i 

zapewnienie uzyskania szerokiej kompetencji językowej umożliwiającej zarówno swobodną 

komunikację z użytkownikami języka jak i przygotowanie do pisania pracy dyplomowej. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Wykład: 30 (stacjonarne), 16 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia warsztatowe: 120 (stacjonarne), 61 (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.B5. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu znaczenie i  

zastosowania praktyczne gramatyki angielskiej na 

poziomie C1, terminologię i zastosowania 

praktyczne gramatyki w działalności zawodowej 

K_W01 

K_W02 

Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test, 

egzamin 

FA.B5. 

K_W02 

w zaawansowanym stopniu składnię języka 

angielskiego, jest świadomy kompleksowej natury 

języka 

K_W04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test, 

egzamin 

FA.B5. 

K_U01 

posługiwać się terminologią z zakresu gramatyki, 

analizować teksty pod kątem struktur 

gramatycznych, umiejętnie korzystać z 

różnorodnych źródeł, pracować nad poprawnością 

językową, także w kontekście zawodowym 

K_U02 

K_U04 

Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test, 

egzamin 

FA.B5. 

K_U02 

porównywać elementy języka angielskiego i 

polskiego (gramatykę) w celach naukowych i 

zawodowych 

K_U07 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test, 

egzamin 

FA.B5. 

K_U03 

sprawnie posługiwać się językiem angielskim na 

poziomie C1, w tym w zakresie specjalistycznej 

terminologii z zakresu gramatyki  

K_U08 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test, 

egzamin 

FA.B5. 

K_U04 

planować i organizować pracę, indywidualną i 

zespołową, współdziałać z innymi osobami w 

ramach prac zespołowych 

K_U10 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test, 

egzamin 

FA.B5. 

K_U05 

samodzielnie planować i realizować własny rozwój, 

w tym zawodowy 

K_U11 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.B5. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści, uznawania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych  

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.B5. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemów 

K_K02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

8 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykłady 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

120 

 

150 

5 

16 

61 

 

77 

2,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do testu i egzaminu 

Wykonywanie zadań 

Praca z podręcznikiem / tekstem 

 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

80 

0 

 

 

90 

3 

10 

125 

14 

 

 

149 

5,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

120 

90 

 

61 

149 

 



przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

 

w sumie: 

ECTS 

 

210 

7 

 

210 

7 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Treści kształcenia: Wykłady 

1. Czasy 

2. Zdania warunkowe i Unreal Past 

3. Czasowniki modalne 

4. Typy zdań 

5. Articles 

 

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) 

11. Articles 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Studiowanie zagadnień w kontekście, ćwiczenia pisemne, praca 

indywidualna i w grupach 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Student musi zaliczyć wszystkie testy w danym semestrze. Każdy 

test może być poprawiany dwukrotnie. 

Zaliczenie semestru jest równoznaczne z dopuszczeniem do 

egzaminu. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Aktywność jest 

dodatkowo premiowana. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Aktywność 30% 

Testy 70% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Dodatkowa praca na platformie 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura:  1. Powell D. (2008) Grammar Practice for Upper Intermediate 

Students, Pearson Education. 

2. Vince M. (2003) First Certificate Language Practice, 

Macmillan. 

3. Vince M. (2009) Advanced Language Practice, Macmillan 



4. Foley M, Hall D. (2003) Longman Advanced Learners’ 

Grammar, Pearson Education 

5. Hewings M. (1999) Advanced Grammar in Use, Cambridge 

University Press 

 
 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

B6_PNJA: Writing 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): PNJA: Writing, B6 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Writing 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 10 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 1-4, 6 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Wykształcenie umiejętności sprawnego poruszania się w zakresie podstawowych form i stylów 

pisania, przygotowania prac pisemnych na wybrane tematy z omawianego zakresu (listy, artykuły, 

recenzje, wypracowania dyskursywne, opiniujące, raporty, itp.). Zdobywanie wiedzy o kompozycji 

logicznej, strukturze i organizacji tekstu pisanego. Przedmiot prowadzi do przyszłego zawodu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 75 (stacjonarne), 40 (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.B6. kompleksowość natury języka i jego złożoność (np. 

istnienie różnych rejestrów języka, zależności między 

K_W01 

K_W04 

Ćwiczenia 

warsztatowe 

Prace 

pisemne 



K_W01 doborem słownictwa a typem odbiorcy tekstu etc.), 

zasady tworzenia złożonych wypowiedzi pisemnych 

o zróżnicowanej tematyce na poziomie C1 

FA.B6. 

K_W02 

słownictwo niezbędne do skutecznego 

komunikowania się w formie pisemnej w kontekście 

zawodowym 

K_W03 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Prace 

pisemne 

FA.B6. 

K_W05 

zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego 
K_W09 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Prace 

pisemne 

FA.B6. 

K_U01 

analizować wypowiedzi pisemne, porównywać 

elementy języka angielskiego i polskiego (np. zwroty 

adresatywne, interpunkcja) w celu pracy nad precyzją 

i poprawnością językową, również w kontekście 

przyszłej pracy zawodowej 

K_U02 

K_U07 

Ćwiczenia 

warsztatowe 

Prace 

pisemne 

FA.B6. 

K_U02 

przygotować pracę pisemną w języku angielskim na 

poziomie odpowiadającym etapowi studiów 

K_U06 

K_U08 

Ćwiczenia 

warsztatowe 

Prace 

pisemne 

FA.B6. 

K_U05 

potrafi skutecznie komunikować się pisemnie, 

merytorycznie argumentować z wykorzystaniem 

źródeł 

K_U09 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Prace 

pisemne 

FA.B6. 

K_U06 

planować i organizować pracę, indywidualną i 

zespołową, współdziałać z innymi osobami w ramach 

prac zespołowych, samodzielnie planować i 

realizować własny rozwój 

K_U10 

K_U11 

Ćwiczenia 

warsztatowe 

Prace 

pisemne 

FA.B6. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści 

 K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Prace 

pisemne 

FA.B6. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów, korzystania ze źródeł K_K02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Prace 

pisemne 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

12 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

75 

 

 

75 

3 

40 

 

 

40 

2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Praca własna nad tekstem pisanym (opracowanie, 

edycja, omówienie, korekta itp.) 

 

 

W sumie: 

ECTS 

175 

 

 

 

175 

7 

210 

 

 

 

210 

8 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

75 

175 

 

250 

10 

40 

210 

 

250 

10 



 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Podstawowe formy, gatunki i style pisania 

2. Zasady kompozycji tekstu, topic sentence i akapit 

3. Style – formalny, nieformalny 

4. Zasady interpunkcji 

5. Budowa i tworzenie różnych form pisemnych (esej, opis, list, 

narracja, wypracowanie dyskursywne, opiniujące, raport, artykuł, 

recenzja itp.)  

6. Znajomość wymogów formalnych tekstu (układ tekstu, 

kompozycja, logiczna argumentacja) 

7. Charakterystyczne zwroty używane w wypowiedziach 

formalnych 

8. Struktura i organizacja tekstu naukowego 

9. Stawianie tezy/hipotezy, sposoby jej udowadniania 

/zaprzeczania, metody i narzędzia badawcze, interpretacja, 

jakościowa i ilościowa analiza wyników badań 

10. Wyodrębnianie błędów stylistycznych 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Podawcze (omówienie, przedstawienie), analiza przypadku, 

analiza tekstu własnego i cudzego 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Bieżąca kontrola na zajęciach, pozytywna ocena z prac pisemnych 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, 

ze wskazaniem, czy 

obecność studenta na 

zajęciach jest obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Średnia ocen z prac pisemnych 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: Literatura podstawowa: 

1. Morley J., Doyle P. Pole Ian. University Writing Course. 

Express Publishing 2007. 

2. Evans, V. Successful Writing Upper-Intermediate. Express 

Publishing 2006. 

3. Evans, V. Successful Writing Proficiency. Express Publishing 

2006. 

 



 
 

    KARTA PRZEDMIOTU 

B7_PNJA: Practical Phonetics and Phonology 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): PNJA: Practical Phonetics and Phonology, B7 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Practical Phonetics and Phonology 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 5 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 1-2 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

System fonologiczny języka angielskiego oraz podstawowe różnice między nim, a systemem 

polskim; wymowa języka angielskiego na poziomie dźwięków, wyrazów, fraz, tekstu – w celu 

osiągnięcia poziomu wymowy koniecznego do sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem 

angielskim w sytuacjach zawodowych. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 45 (stacjonarne), 23 (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.B7. 

K_W01 

zna zasady prawidłowej wymowy języka 

angielskiego na poziomie C1 oraz podstawową 

bazę terminologiczną w tym zakresie  

K_W01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

pisemne, 

obserwacja na 

zajęciach 

FA.B7. 

K_W02 

jest świadomy kompleksowej natury języka, ze 

szczególnym uwzględnieniem fonologii i fonetyki, 

jak również zna zastosowanie praktyczne tej 

wiedzy w działalności zawodowej 

K_W04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy pisemne 

i ustne, 

obserwacja na 

zajęciach 

FA.B7. pracować nad poprawnością wymowy K_U02 Ćwiczenia Testy pisemne 



K_U01 warsztatowe i ustne, 

obserwacja na 

zajęciach 

FA.B7. 

K_U02 

posługiwać się bazą pojęciową oraz samodzielnie 

analizować tekst pod kątem wymowy angielskiej 

K_U04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

samodzielnie 

opracowanego 

tekstu 

FA.B7. 

K_U04 

porównywać elementy języka angielskiego i 

polskiego w zakresie fonologii i fonetyki w celach 

naukowych i zawodowych 

K_U07 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Obserwacja na 

zajęciach 

FA.B7. 

K_U05 

sprawnie posługiwać się językiem angielskim na 

poziomie C1, w tym w zakresie specjalistycznej 

terminologii właściwej dla fonetyki i fonologii 

K_U08 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy ustne, 

ocena 

samodzielnie 

opracowanego 

tekstu  

FA.B7. 

K_U06 

planować i organizować pracę, indywidualną i 

zespołową, współdziałać z innymi osobami, 

samodzielnie planować i realizować własny rozwój 

K_U10 

K_U11 

Ćwiczenia 

warsztatowe 

Obserwacja na 

zajęciach 

FA.B7. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności, uznawania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów 

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Obserwacja na 

zajęciach 

FA.B7. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemów 

K_K02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

samodzielnie 

opracowanego 

tekstu, testy 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

5 

S
ta
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o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 
A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

45 

 

 

45 

1,5 

23 

 

 

23 

1 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Praca z podręcznikiem 

Praca nad słownictwem 

Przygotowanie tekstu czytanego 

Inne zadania domowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

45 

30 

3 

7 

 

 

85 

3,5 

67 

30 

3 

7 

 

 

107 

4 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

 

 

 

 

130 

5 

 

 

 

 

130 

5 



 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Transkrypcja fonetyczna  

2. Artykulacja dźwięków (z uwzględnieniem różnic między 

systemem 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 
Metody i techniki 

kształcenia:  

Podające (objaśnienie, wprowadzenie), praktyczne (ćwiczenia), 

aktywizujące (analiza przypadków) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Warunkiem zaliczenia kursu i dopuszczenia do egzaminu jest 

uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich testów oraz zadań 

domowych 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Student ma prawo do 

nieusprawiedliwionej nieobecności na jednych zajęciach.  

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen otrzymanych z 

poszczególnych testów i zadań domowych. 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

W przypadku każdej nieobecności student zobowiązany jest do 

nadrobienia materiału przerobionego na opuszczonych zajęciach. 

W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student 

zobowiązany jest do wykonania dodatkowej pracy, ustalonej 

indywidualnie przez prowadzącego zajęcia. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 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  

3. Roach, P. 1991. English Phonetics and Phonology. Cambridge: 

CUP  

4. Sobkowiak, W. 2001. English Phonetics for Poles. Poznań: 

Wydawnictwo Poznańskie 

5. Słowniki wymowy 

 
 

 

  



 
 

    KARTA PRZEDMIOTU 

C1_Literatura angielska (ze wstępem do literaturoznawstwa) 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Literatura angielska (ze wstępem do literaturoznawstwa), C1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): English Literature (with an Introduction to Literary Studies) 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 6 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 3-5 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Historia rozwoju literatury angielskiej od czasów anglosaskich do XX wieku. Podstawowa 

terminologia literaturoznawcza. Analiza i interpretacja tekstów literackich. Kurs wpływa 

bezpośrednio na podniesienie umiejętności językowych i literaturoznawczych stanowiących 

przygotowanie do przyszłego zawodu.  

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Wykład: 60 (stacjonarne), 31 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia audytoryjne: 30 (stacjonarne), 16 (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.C1. 

K_W01 

terminologię stosowaną w literaturoznawstwie 

anglojęzycznym, podstawy literaturoznawstwa, 

elementy historii literatury angielskiej 

K_W05 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Weryfikacja 

ciągła, 

wypowiedź 

pisemna, test, 

egzamin 



FA.C1. 

K_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu analizy 

tekstu literackiego, jak również przygotować pracę 

pisemną z zakresu literatury angielskiej 

K_U01 

K_U05 

K_U06  

Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Weryfikacja 

ciągła, 

wypowiedź 

pisemna, test, 

egzamin 

FA.C1. 

K_U04 

merytorycznie argumentować, formułować 

wnioski, oceniać różne opinie i stanowiska  

K_U09 Ćwiczenia 

audytoryjne 

Weryfikacja 

ciągła, 

wypowiedź 

pisemna, test, 

egzamin 

FA.C1. 

K_U05 

samodzielnie planować i realizować własny rozwój, 

stale poszerzając swoją znajomość literatury 

angielskiej 

K_U11 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Weryfikacja 

ciągła, 

wypowiedź 

pisemna, test, 

egzamin 

FA.C1. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści, uznawania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych  

K_K01 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Weryfikacja 

ciągła, 

wypowiedź 

pisemna, test, 

egzamin 

FA.C1. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemów 

K_K02 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Weryfikacja 

ciągła, 

wypowiedź 

pisemna, test, 

egzamin 

FA.C1. 

K_K03 

określania priorytetów służących realizacji 

określonych zadań 

K_K03 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Weryfikacja 

ciągła, 

wypowiedź 

pisemna, test, 

egzamin 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

6 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia audytoryjne  

 

w sumie: 

ECTS 

60 

30 

 

90 

3 

31 

16 

 

47 

1,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Samodzielne czytanie i analiza tekstów 

literackich do wykładów i ćwiczeń, 

przygotowanie do testu, przygotowanie do 

egzaminu, przygotowanie prezentacji 

 

w sumie:  

ECTS 

90 

 

 

 

 

90 

3 

133 

 

 

 

 

133 

4,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Czynny udział w ćwiczeniach audytoryjnych: 

prezentacje, dyskusje, wypowiedź pisemna  

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

 

30 

 

60 

2 

16 

 

44 

 

60 

2 



Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Kurs zapoznaje studentów z historią rozwoju literatury 

angielskiej od czasów anglosaskich do XX wieku, wprowadza ich 

w podstawową terminologię literaturoznawczą w języku 

angielskim oraz uczy analizować i interpretować teksty literackie. 

Kurs wyposaża studenta w wiedzę o literaturze i kulturze 

angielskiej niezbędną w sytuacjach komunikacji interkulturowej, 

w których znajdzie się w swoim przyszłym zawodzie. Kurs 

wpływa również bezpośrednio na podniesienie umiejętności 

językowych, które są przygotowaniu filologów do przyszłego 

zawodu.  

Wykład: wprowadza terminologię literaturoznawczą i 

przedstawia historię rozwoju literatury angielskiej w kontekście 

historycznym i kulturowym. 

Ćwiczenia: dają studentom możliwość wspólnej z prowadzącym 

analizy fragmentów tekstów literackich reprezentatywnych dla 

danego okresu, gatunku i autora.  

Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład, dyskusja, debata, praca w grupach, prezentacja ustna, 

praca pisemna.  

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Zaliczenie: osobny test z wykładu i ćwiczeń po każdym semestrze; 

możliwość dwóch zaliczeń poprawkowych. 

 

Wspólny egzamin z wykładów ćwiczeń: część 1: test z historii 

literatury, część 2: test ze znajomości przeczytanych tekstów 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność obowiązkowa, możliwe 2 nieusprawiedliwione 

nieobecności. 

 

 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena z egzaminu: 

33% test z wykładu 

67% test ze znajomości lektur 

 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Rozmowa podczas konsultacji lub dodatkowe zadanie pisemne 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Daiches, David, A Critical History of English Literature, vol. 

1-4 (wiele wydań) 

2. Mroczkowski, Przemysław, Historia literatury angielskiej. 

Ossolineum, Wrocław 1981. 

3. Sikorska, Liliana, ed. An Outline History of English Literature 

in Texts. 3 volumes. Wydawnictwo Poznańskie 2007. 

4. Słownik terminów literackich (np. Marianna Bocian, Astrum 

2007) 

 

Źródła internetowe: 



1. An online disctionary of literary terms: 

https://literaryterms.net/ 

2. Folger Shakespeare Library 

http://www.folger.edu/shakespeare 

3. The Geoffrey Chaucer Page at Harvard 

http://sites.fas.harvard.edu/~chaucer/ 

4. Luminarium, http://www.luminarium.org/ 

5. Representative Poetry Online at the University of Toronto 

http://rpo.library.utoronto.ca/ 

 
 

 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

C2_Literatura amerykańska 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Literatura amerykańska, C2 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): American Literature  

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 5-6 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Historia literatury amerykańskiej z uwzględnieniem podłoża historyczno-kulturowego wraz ze 

wskazaniem na powiązania literatury z historią, kulturą i procesami społecznymi. Utrwalenie 

podstawowych środków ekspresji literackiej oraz rozpoznawanie ich funkcji w dziele literackim. 

Interpretacja dzieła literackiego oraz jego krytyczna ocena. Dyskusja na temat utworu literackiego 

rozwijająca zarówno logiczną argumentację jak i czynną oraz bierną znajomość języka angielskiego, 

niezbędnych do wykonywania przyszłego zawodu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Wykład: 30 (stacjonarne), 16 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia audytoryjne: 30 (stacjonarne), 16 (niestacjonarne) 

http://www.folger.edu/shakespeare
http://sites.fas.harvard.edu/~chaucer/


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.C2. 

K_W01 

elementy historii literatury amerykańskiej K_W05 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Weryfikacja 

ciągła, 

wypowiedź 

pisemna, test, 

egzamin 

FA.C2. 

K_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu analizy 

tekstu literackiego, jak również przygotować pracę 

pisemną z zakresu literatury amerykańskiej 

K_U01 

K_U05 

K_U06  

Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Weryfikacja 

ciągła, 

wypowiedź 

pisemna, test, 

egzamin 

FA.C2. 

K_U04 

merytorycznie argumentować, formułować 

wnioski, oceniać różne opinie i stanowiska  

K_U09 Ćwiczenia 

audytoryjne 

Weryfikacja 

ciągła, 

wypowiedź 

pisemna, test, 

egzamin 

FA.C2. 

K_U05 

samodzielnie planować i realizować własny rozwój, 

stale poszerzając swoją znajomość literatury 

amerykańskiej 

K_U11 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Weryfikacja 

ciągła, 

wypowiedź 

pisemna, test, 

egzamin 

FA.C2. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści, uznawania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych  

K_K01 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Weryfikacja 

ciągła, 

wypowiedź 

pisemna, test, 

egzamin 

FA.C2. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemów 

K_K02 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Weryfikacja 

ciągła, 

wypowiedź 

pisemna, test, 

egzamin 

FA.C2. 

K_K03 

określania priorytetów służących realizacji 

określonych zadań 

K_K03 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Weryfikacja 

ciągła, 

wypowiedź 

pisemna, test, 

egzamin 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

4 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia audytoryjne 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

30 

 

60 

2 

16 

16 

 

32 

1 



B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do dyskusji / wypowiedzi ustnej 

Przygotowanie prezentacji 

Praca nad (dodatkowym) tekstem / zadaniem 

Przygotowanie do egzaminu 

 

w sumie: 

ECTS 

12 

8 

20 

10 

 

50 

2 

12 

12 

39 

15 

 

78 

3 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia audytoryjne 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

20 

10 

 

30 

1 

10 

20 

 

30 

1 

 

Dodatkowe elementy  

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Wykłady: Historia literatury – charakterystyka epok literackich 

z uwzględnieniem podłoża społeczno-kulturowego oraz istotnych 

nurtów filozoficznych; typowe dla danej epoki gatunki literackie 

oraz treści; mit amerykański; literatury regionalne; literatura 

kobieca, mniejszości etnicznych i rasowych; najważniejsi pisarze 

i ich dzieła. 

2. Ćwiczenia: omawianie /interpretacja wybranych utworów z 

różnych okresów literackich, ich analiza zarówno pod względem 

formy jak i treści, wyciąganie i formułowanie wniosków 

dotyczących podobieństw i różnic w podejściu do tematu oraz 

użytych narzędzi literackich. Przykładowe tematy: miłość, życie i 

śmierć, Bóg i religia, piękno, natura, szczęście, samotność, 

wolność, patriotyzm, życiowa filozofia.  

Zakłada się możliwość uwzględnienia tematów lub/i utworów 

zaproponowanych przez studentów.  

Metody i techniki 

kształcenia:  

Podające (wykład), problemowe (dyskusja, zadanie, praca z 

tekstem), eksponujące (film, prezentacja multimedialna), 

praktyczne (prezentacja, przedstawienie teatralne wybranego 

(fragmentu) utworu przygotowane przez studentów) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Wykłady: test końcowy, testy poprawkowy 

Ćwiczenia: punktowany udział w dyskusji; 

w przypadku słabej aktywności: pisemny lub ustny test 

zaliczeniowy, test poprawkowy; praca pisemna; wykonanie 

zaleconych zadań (prezentacja, udział w przedstawieniu, 

przeczytanie artykułu) 

Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie obu semestrów. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność studenta obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Wykłady: test końcowy 

Ćwiczenia: aktywny udział w dyskusji nad dziełem literackim, 

zaliczona praca pisemna, wykonanie zaleconych zadań 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

Opracowanie materiałów na platformie e-Student, 

Spotkanie w ramach konsultacji 

 



zajęciach: 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Mayers, K., Contemporary American Literature 

2. Ruland, R., From Puritanism to Postmodernism 

3. Gray, R., History of American Literature 

4. Morley, C., Modern American Literature 

5. Norton Anthology of African America Literature 

6. Norton Anthology of American Literature 

7. Hogue, W. L., Postmodern American Literature and Its 

Other 

8. Salska, A., Historia literatury amerykańskiej XXw., t.1,2 

 

 

 
 

KARTA PRZEDMIOTU 

C3_Wstęp do językoznawstwa 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Wstęp do językoznawstwa, C3 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Introduction to Linguistics 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 2 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 



Podstawowe zagadnienia językoznawstwa ogólnego, dotyczące teorii języka, jego funkcji, cech i 

rodzajów. Wprowadzenie do poszczególnych dyscyplin językoznawczych w oparciu o 

egzemplifikacje głównie anglojęzyczne. Wybrane podejścia teoretyczne do badania 

funkcjonowania języka. Wykształcenie umiejętności samodzielnego rozpoznawania i opisywania 

podstawowych zjawisk językowych z wykorzystaniem metajęzyka konieczne do wykonywania 

przyszłego zawodu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Wykład: 30 (stacjonarne), 15 (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.C3. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu teorie naukowe, 

metodologię i terminologię właściwą dla 

językoznawstwa oraz kierunki jego rozwoju, jak 

również ich zastosowania praktyczne w 

działalności zawodowej 

K_W02 Wykład Egzamin 

FA.C3. 

K_U01 

posługiwać się językoznawczą bazą pojęciową oraz 

samodzielnie analizować tekst na podstawie metod 

lingwistycznych zgodnie z opisem naukowym 

języka angielskiego, umiejętnie korzysta z 

różnorodnych źródeł 

K_U04 Wykład Egzamin 

FA.C3. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści, uznawania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych  

K_K01 Wykład Egzamin 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

2 

S
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o

n
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n
e 

N
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n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

 

 

w sumie: 

ECTS: 

30 

 

 

30 

1 

15 

 

 

15 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do egzaminu 

Przeczytanie zadanej lektury 

Zadanie domowe 

 

w sumie: 

ECTS: 

5 

15 

5 

 

25 

1 

5 

30 

5 

 

40 

1,5 



C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Praca praktyczna samodzielna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

 

 

5 

0,2 

5 

 

 

5 

0,2 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

 

1. Definicja i funkcje języka.  

2. Subdyscypliny językoznawstwa.  

3. Akcent, dialekt, pidgin, creole, argot, idiolekt, profesjolekt. 

Języki sztuczne i naturalne. 

4. Pochodzenie języka i cechy języka naturalnego.  

5. Rozwój pisma.  

6. Języki świata: rodziny i grupy językowe. Rodzina 

indoeuropejska. Językoznawstwo komparatywne.  

7. Historia języka angielskiego. Okres staroangielski. 

8. Historia języka angielskiego. Okres średnioangielski. 

9. Typy zmian językowych na przykładzie angielszczyzny.  

10. Wprowadzenie do semantyki. Relacje znaczeniowe.  

11. Wprowadzenie do pragmatyki. Akty mowy.  

12. Wprowadzenie do morfologii. Fleksja i słowotwórstwo. 

13. Wprowadzenie do fonologii. Typy dźwięków. Podstawowe 

zagadnienia. 

14. Wybrane szkoły językoznawcze: strukturalizm, gramatyka 

transformacyjno-generatywna, językoznawstwo kognitywne. 

15. Różnice między brytyjską i amerykańską odmianą 

angielszczyzny. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Prezentacje prowadzącego wspierane artefaktami i materiałami 

dostępnymi online plus możliwość zadawania pytań i dyskusji.  

Metody podające, eksponujące, problemowe i aktywizujące. 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wykonanie 

wszystkich zadań domowych oraz wszystkich quizów na 

platformie e-learningowej na min. 60%. 

Egzamin końcowy – pisemny; minimum zaliczeniowe: 60%. 

Standardowa skala ocen. 

Możliwa jedna poprawa egzaminu. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Wymagana min. 80% obecność na zajęciach 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu. W wypadku powtarzania 

egzaminu, ocena końcowa jest średnią ocen z obu terminów. 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

Brak 



sekwencyjności 

przedmiotów:  

Zalecana literatura: 1. Yule, G. 2005. The Study of Language. CUP.  

2. Crystal, D. 1995. The Cambridge Encyclopaedia of the 

English Language. CUP. 

3. Finch, G. 2000. Linguistics Terms and Concepts. Palgrave  

4. Taitt, D. 1996. The Shaping of English. Tarnów.  

5. Prezentacje Power Point wykładowcy udostępniane 

studentom. 

 

 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

C4_Gramatyka opisowa (morfologia i składnia) 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Gramatyka opisowa (morfologia i składnia), C4 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Descriptive Grammar: Morphology & Syntax 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 5 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 2-3 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Praktyczne wprowadzenie do gramatyki opisowej języka angielskiego obejmującej składnię i 

morfologię angielską. Omówienie części mowy i funkcji elementów zdania. Zadania dotyczące 

analizy zdania i rozpoznawania klas czasowników. Wprowadzenie do fleksji i słowotwórstwa 

angielskiego. Zajęcia rozwijające praktyczne umiejętności analizy zdań i słów złożonych w języku 

angielskim. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Wykład: 30 (stacjonarne), 16 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia warsztatowe: 45 (stacjonarne), 23 (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.C4. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu zastosowania 

praktyczne wiedzy właściwej dla językoznawstwa, 

niezbędnej do przyswojenia i wykorzystywania 

języka angielskiego na poziomie C1 w działalności 

zawodowej oraz posiada podstawową bazę 

terminologiczną z językoznawstwa ogólnego, 

uszczegółowioną nazewnictwem w zakresie języka 

angielskiego w zakresie gramatyki opisowej 

K_W01 Wykład, 

ćwiczenia 

warsztatowe 

Zadania 

problemowe, 

kolokwium, 

egzamin 

 

FA.C4. 

K_W02 

w zaawansowanym stopniu teorie naukowe, 

metodologię i terminologię właściwą dla 

językoznawstwa oraz kierunki jego rozwoju, jak 

również ich zastosowania praktyczne w 

działalności zawodowej w zakresie gramatyki 

opisowej języka angielskiego 

K_W02 Wykład, 

ćwiczenia 

warsztatowe 

Zadania 

problemowe, 

kolokwium, 

egzamin 

 

FA.C4. 

K_U01 

posługiwać się językoznawczą bazą pojęciową oraz 

samodzielnie analizować tekst na podstawie metod 

lingwistycznych zgodnie z opisem naukowym 

języka angielskiego, umiejętnie korzysta z 

różnorodnych źródeł 

K_U04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Zadania 

problemowe, 

kolokwium, 

egzamin 

 

FA.C4. 

K_U02 

porównywać elementy języka angielskiego i 

polskiego (np. gramatykę, słownictwo) w celach 

naukowych i zawodowych 

K_U07 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Zadania 

problemowe 

FA.C4. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści, uznawania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych  

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Zadania 

problemowe  

FA.C4. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemów 

K_K02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Zadania 

problemowe  

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

5 

S
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e 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

w sumie: 

ECTS: 

30 

45 

 

75 

2 

16 

23 

 

39 

1,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Lektura do zajęć 

Zadania domowe 

 

 

w sumie:  

ECTS: 

45 

45 

 

 

90 

3 

50 

76 

 

 

126 

3,5 



C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS: 

45 

60 

 

105 

3 

23 

82 

 

105 

3 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Części mowy. 

2. Funkcje elementów w zdaniu. 

3. Typy zależności składniowych. 

4. Klasy czasowników  

5. Typy konstrukcji składniowych. 

6. Morfologia angielska. Podstawowe zagadnienia i 

terminologia. 

7. Fleksja. 

8. Słowotwórstwo. 

9. Procesy słowotwórcze. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Prezentacje prowadzącego wspierane treściami z podręcznika. 

Zadania problemowe.  

Metody podające, eksponujące, problemowe i aktywizujące. 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wykonanie 

wszystkich zadań domowych oraz wszystkich quizów na 

platformie e-learningowej na min. 60%. 

Egzamin końcowy – pisemny; minimum zaliczeniowe: 60%. 

Standardowa skala ocen. 

Możliwa jedna poprawa egzaminu. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Wymagana min. 80% obecność na zajęciach 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

W obu semestrach ocena końcowa jest oceną z egzaminu. W 

wypadku powtarzania egzaminu, ocena końcową jest średnią ocen 

z obu terminów. 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Burton-Roberts, N. 1986. Analysing Sentences. Routledge. 

2. Quirk, R. and S. Greenbaum. 1973. A University Grammar of 

English. Longman. 

3. Szymanek, B. 1993. Introduction to Morphological Analysis. 

PWN. 

 

 

  



 
 

KARTA PRZEDMIOTU 

C5_Pragmatyka z elementami semantyki 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Pragmatyka z elementami semantyki, C5 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Pragmatics with Elements of Semantics  

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 6 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Wprowadzenie do pragmatyki językoznawczej. Znaczenia słownikowe, w tym synonimia, 

antonimia, polisemia, meronimia, hiponimia, homofonia itd. 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. Ćwiczenia w rozpoznawaniu zjawisk 

pragmatycznych i semantycznych w interakcjach werbalnych i tekstach pisanych. Zrozumienie 

funkcjonowania języka, rozszerzenie praktycznej znajomości języka angielskiego, przydatne w 

przyszłym zawodzie. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Wykład: 15 (stacjonarne), 8 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia warsztatowe: 15 (stacjonarne), 8 (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.C5. 

K_W01 

zastosowania praktyczne wiedzy z dziedziny 

semantyki i pragmatyki języka angielskiego 

K_W01 Wykład i 

ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia 

praktyczne na 

zajęciach, 

quizy i 

egzamin  



FA.C5. 

K_W02 

w zaawansowanym stopniu teorie naukowe, 

metodologię i terminologię właściwą dla 

semantyki i pragmatyki języka angielskiego, jak 

również ich zastosowania praktyczne 

K_W02 Wykład i 

ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia 

praktyczne na 

zajęciach, 

quizy i 

egzamin  

FA.C5. 

K_W03 

słownictwo specjalistyczne niezbędne do 

skutecznego funkcjonowania w kontekście 

zawodowym w odniesieniu do semantyki i 

pragmatyki języka angielskiego 

K_W03 Wykład i 

ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia 

praktyczne na 

zajęciach, 

quizy i 

egzamin  

FA.C5. 

K_U01 

posługiwać się językoznawczą bazą pojęciową na 

potrzeby samodzielnej analizy tekstów i 

wypowiedzi 

K_U04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia 

praktyczne na 

zajęciach, 

quizy i 

egzamin  

FA.C5. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji 

/ umiejętności i odbieranych treści, uznawania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych z dziedziny 

semantyki i pragmatyki języka angielskiego 

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia 

praktyczne na 

zajęciach, 

quizy i 

egzamin  

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

2 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

30 

1 

8 

8 

 

16 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Wykonanie dodatkowych ćwiczeń 

Praca z podręcznikiem, na platformie 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

 

30 

1 

22 

22 

 

 

44 

1,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

 

30 

1 

8 

22 

 

 

30 

1 

 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Definicje semantyki i pragmatyki 

2. Podstawowe zjawiska semantyczne 

3. Kontekst, kotekst, wiedza językowa i encyklopedyczna 

4. Deiksa 

5. Referencja, presupozycja 

6. Akty mowy 

7. Zasada kooperacji, implikatura konwersacyjna 



8. Teorie grzeczności, pojęcie twarzy. 

9. Analiza konwersacyjna/ pragmatyka międzykulturowa  

Metody i techniki 

kształcenia:  

Podające (objaśnienie, wprowadzenie), praktyczne (ćwiczenia), 

aktywizujące (analiza przypadków) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Bieżąca obserwacja aktywności na zajęciach, pozytywna ocena z 

testów sprawdzających i egzaminu 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na wykładach i ćwiczeniach obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Na podstawie testów sprawdzających i egzaminu 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Cuttings, J. (2008). Pragmatics and Discourse. A resource 

book for students. 2nd ed. Routledge.  

2. Grundy, P. (2008). Doing Pragmatics. Oxford University 

Press. 

3. Mey, J. (2001). Pragmatics: An Introduction. 2nd ed. 

Blackwell.  

4. Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford University Press. 

 

 

 
 

KARTA PRZEDMIOTU 

C6_Socjolingwistyka 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Socjolingwistyka, C6 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Sociolinguistics 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 



Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 3 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zagadnienia dotyczące wzajemnych związków między językiem a społeczeństwem, tzn. społeczne 

uwarunkowania użycia i funkcjonowania języka oraz wpływ języka na zachowania społeczne i 

strukturę społeczną. Przedmiot prowadzi do przyszłego zawodu, w którym świadomość 

uwarunkowań społecznych używanego języka, znajomość rejestrów czy etykiety językowej zalicza 

się do podstawowych kompetencji pracownika. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Wykład: 15 (stacjonarne), 8 (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.C6. 

K_W01 

zastosowania praktyczne, w tym w działalności 

zawodowej, wiedzy właściwej dla socjolingwistyki 

oraz terminologię z tej dziedziny 

K_W01 

K_W02 

Wykład Ocena zadań 

wykonanych na 

platformie e-

learningowej, 

test 

zaliczeniowy 

FA.C6. 

K_W03 

w średnio zaawansowanym stopniu słownictwo 

specjalistyczne niezbędne do skutecznego 

funkcjonowania w kontekście zawodowym w 

odniesieniu do socjolingwistyki 

K_W03 Wykład Ocena zadań 

wykonanych na 

platformie e-

learningowej, 

test 

zaliczeniowy 

FA.C6. 

K_U01 

posługiwać się socjolingwistyczną bazą pojęciową 

oraz samodzielnie analizować wypowiedzi ustne i 

pisemne, korzystać z różnorodnych źródeł 

K_U04 Wykład Ocena zadań 

wykonanych na 

platformie e-

learningowej, 

test 

zaliczeniowy 

FA.C6. 

K_U02 

porównywać elementy języka angielskiego i 

polskiego w celach naukowych i zawodowych w 

odniesieniu do socjolingwistyki 

K_U07 Wykład Ocena zadań 

wykonanych na 

platformie e-

learningowej, 

test 

zaliczeniowy 

FA.C6. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści, uznawania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

K_K01 Wykład Ocena zadań 

wykonanych na 

platformie e-



poznawczych i praktycznych w odniesieniu do 

socjolingwistyki 

learningowej, 

test 

zaliczeniowy 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

 

0,5 

8 

 

 

 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Praca wykonywana na platformie e-learningowej 

Przygotowanie do testu końcowego 

 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

5 

 

 

15 

0,5 

17 

5 

 

 

22 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia na platformie e-learningowej 

 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

 

 

10 

0,5 

10 

 

 

10 

0,5 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Introduction: What do sociolinguists study? 

2. Multilingual speech communities 

3. Language variation: regional and social dialects 

4. Language variation: style, context and register 

5. Speech functions and politeness 

6. Gender and stereotypes 

7. Language, cognition and culture 

8. Language change 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie 

Metody aktywizujące: praca na platformie e-learningowej 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Wykonywanie zadań na platformie e-learningowej oraz zaliczenie 

testu końcowego 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Test 50% 

Zadania na platformie e-learningowej 50% 

* Sposób i tryb Ustalane indywidualnie z uczącym 



wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Holmes, Janet. 2013. An Introduction to Sociolinguistics. 

London and New York: Routledge.  

2. Spolsky, Bernard. 1998. Sociolinguistics. Oxford: Oxford 

University Press. 

3. Trudgill, P. 2000. Sociolinguistics: An Introduction to 

Language and Society. Penguin Books: London. 

4. Wardhaugh, R. 2010. An Introduction to Sociolinguistics. 

Malden, MA: Blackwell. 

 
 

 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU 

 

C7_Global Understanding  

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Global Understanding (kurs telekonferencyjny), C7 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Global Understanding 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 3 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  



Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacji w języku angielskim i współpracy w środowisku 

międzynarodowym niezbędne do wykonywania przyszłego zawodu. W trakcie zajęć realizowany 

jest program Global Understanding organizowany przez Global Partners in Education. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 40 (stacjonarne), 20 (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.C7. 

K_W01 

sposoby wykorzystywania narzędzi 

informatycznych, z uwzględnieniem kontekstu 

pracy zawodowej w zakresie komunikacji i 

współpracy zdalnej w środowisku 

międzynarodowym 

K_W06 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena udziału 

w zajęciach, 

ocena 

komunikacji i 

współpracy z 

partnerami 

przy tworzeniu 

prezentacji 

FA.C7. 

K_W02 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 

w zakresie komunikacji i współpracy zdalnej w 

środowisku międzynarodowym 

K_W08 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena udziału 

w dyskusji 

FA.C7. 

K_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i 

analizować problemy, również te złożone i 

nietypowe, dobierać metody i narzędzia ich 

rozwiązania w działalności naukowej i zawodowej, 

w tym zaawansowane techniki informacyjno-

komunikacyjne, syntetyzować różne idee i punkty 

widzenia w zakresie komunikacji i współpracy w 

środowisku międzynarodowym 

K_U01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena udziału 

w dyskusji 

FA.C7. 

K_U02 

stosować techniki efektywnego komunikowania się 

i negocjacji, w tym komunikowania się w 

sytuacjach zawodowych, merytorycznie 

argumentować oraz formułować wnioski, brać 

udział w debacie, oceniać różne opinie i stanowiska 

K_U09 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena udziału 

w dyskusji 

FA.C7. 

K_U03 

planować i organizować pracę, indywidualną i 

zespołową, współdziałać z innymi osobami w 

ramach prac zespołowych (także o charakterze 

interdyscyplinarnym czy międzynarodowym) 

K_U10 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

komunikacji i 

współpracy z 

partnerami 

przy tworzeniu 

prezentacji 

FA.C7. 

K_K01 

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania 

i organizowania / współorganizowania działalności 

na rzecz środowiska społecznego oraz myślenia i 

działania w sposób przedsiębiorczy 

K_K04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena udziału 

w zajęciach, 

ocena 

komunikacji i 

współpracy z 

partnerami 

przy tworzeniu 

prezentacji 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 



Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

2 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

40 

 

 

40 

1,5 

20 

 

 

20 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do dyskusji 

Przygotowanie prezentacji 

Przygotowanie sprawozdań 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

10 

5 

 

20 

0,5 

10 

20 

10 

 

40 

1,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

40 

20 

 

 

60 

2 

20 

40 

 

 

60 

2 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Wprowadzenie do programu Global Understanding 

2. Podstawowe informacje o kulturze i bieżących wydarzeniach 

w krajach, z których pochodzą partnerzy. 

3. Opracowanie tematów dyskusji (życie studenckie, rodzina, 

stereotypy i uprzedzenia, religia i sens życia, temat dowolny 

wybrany przez studentów) 

4. Praktyczne aspekty komunikacji międzykulturowej 

Metody i techniki 

kształcenia:  

dyskusja, przygotowanie prezentacji, przygotowanie 

sprawozdania 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

1. Obecność na min. 80% spotkań z partnerami. 

2. Regularna komunikacja z partnerami i niezwłoczne zgłaszanie 

problemów. 

3. Realizacja projektów zgodnie z planem. 

4. Terminowe uzupełnianie sprawozdań. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa.  

Student udostępnia adres e-mail i zoom do celów realizacji 

programu Global Understanding. 

W trakcie wideokonferencji twarz studenta ma być widoczna. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Obecność i aktywny udział w dyskusji: 60% 

Prezentacje: 30% 

Sprawozdania: 10% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Nieobecności powinny być w miarę możliwości zgłaszane przed 

zajęciami. 

Student musi przygotować się do następnego spotkania po 

nieobecności przez sprawdzenie materiałów na platformie e-

learning i/lub kontakt z prowadzącym. 



W przypadku dłuższej usprawiedliwionej 

nieobecności/niewykonania projektu student może otrzymać 

dodatkowe zadania do wykonania (projekt/prezentacja). 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Erin Meyer, The Culture Map, 2016 

2. Geert Hofstede, Cultures and Organisations. Software of the 

Mind. 2011 

 

 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

C8_Proseminarium i Academic Writing 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Proseminarium i Academic Writing, C8 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Proseminar and Academic Writing 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 5 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Proseminarium przygotowuje dyplomantów do napisania pracy dyplomowej od strony praktycznej. 

Przedstawia sposoby projektowania badań naukowych, uczy strategii pisania i organizacji pracy 

dyplomowej, komponowania not bibliograficznych oraz wykorzystania narzędzi informatycznych. 

Omawia konwencje języka pisanego i wymagania stawiane tekstom akademickim, zapewnia 

poznanie podstawowych zasad poprawnego redagowania tekstu akademickiego, cytowania, 

parafrazowania oraz dokumentowania źródeł, zapoznanie z warsztatem naukowym 

wykorzystywanym w tekstach akademickich, pogłębianie wiedzy o kompozycji logicznej, 

strukturze i organizacji tekstu naukowego, poznanie technik wykorzystywanych w tekstach 

naukowych, nabycie podstawowych umiejętności tworzenia tekstów naukowych ze szczególnym 



uwzględnieniem parametrów stylowych. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Seminarium: 30 (stacjonarne), 15 (niestacjonarne) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod 

efektu 

przedmiot

u 

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.C8. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu zastosowania praktyczne 

wiedzy zdobytej podczas studiów na potrzeby 

samodzielnego komponowania pracy licencjackiej 

K_W01 Seminarium Dyskusja 

Praca 

dyplomowa 

FA.C8. 

K_W02 

sposoby wykorzystywania narzędzi informatycznych, z 

uwzględnieniem kontekstu pracy zawodowej 

K_W06 Seminarium Dyskusja 

Praca 

dyplomowa 

FA.C8. 

K_W03 

zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego 

K_W09 Seminarium Praca 

dyplomowa 

FA.C8. 

K_U01 

posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i 

technikami informatycznymi w celu pozyskiwania 

danych, a także analizować, syntetyzować, 

interpretować oraz prezentować dane na potrzeby 

działalności naukowej i zawodowej 

K_U03 Seminarium Praca 

dyplomowa 

FA.C8. 

K_U02 

zrozumieć tekst naukowy w języku angielskim jak 

również przygotować pracę pisemną, np. projekt, pracę 

dyplomową w języku angielskim 

K_U06 Seminarium Dyskusja 

Praca 

dyplomowa 

FA.C8. 

K_U03 

planować i organizować pracę, indywidualną i 

zespołową, współdziałać z innymi osobami w ramach 

prac zespołowych 

K_U10 Seminarium Praca 

dyplomowa 

FA.C8. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści, uznawania znaczenia 

wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych  

K_K01 Seminarium Dyskusja 

Praca 

dyplomowa 

FA.C8. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemów 

K_K02 Seminarium Dyskusja 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

2 

S
ta
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o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Seminarium 

 

 

w sumie: 

ECTS: 

30 

 

 

30 

1 

15 

 

 

15 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

Przygotowanie się do pisania pracy dyplomowej 

(zbieranie materiałów, analiza wytycznych, 

prezentacja wyników, praca nad bibliografią) 

 

 

25 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 



punktów ECTS: w sumie: 

ECTS: 

25 

1 

40 

1,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Seminarium 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS: 

20 

25 

 

45 

1,5 

15 

30 

 

45 

1,5 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Projektowanie badań naukowych 

2. Typ projektu badawczego 

3. Dobór i przegląd literatury 

4. Komponowanie bibliografii 

5. Zastosowanie adekwatnej teorii 

6. Strategie pisania pracy magisterskiej  

7. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w pracy badawczo-

analitycznej 

8. Zasady etyczne 

9. Gatunki stylu naukowego, jego funkcje parametry i 

wyróżniki 

10. Znajomość wymogów formalnych tekstu akademickiego 

(układ tekstu, kompozycja, logiczna argumentacja) 

11. Struktura i organizacja tekstu naukowego 

12. Stawianie tezy/hipotezy, sposoby jej udowadniania 

/zaprzeczania, metody i narzędzia badawcze, interpretacja, 

jakościowa i ilościowa analiza wyników badań 

13. Zasady cytowania, opracowania przypisów, bibliografii, 

załączników, itp. 

14. Analiza różnych form wypowiedzi w tekście naukowym 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody podające, eksponujące, problemowe i aktywizujące. 

Dyskusja. 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przedstawienie Spisu treści i 

Bibliografii pracy dyplomowej oraz przedstawienie metody 

badawczej, która zostanie wykorzystana w części empirycznej 

pracy dyplomowej. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Wymagana 80% obecność 

 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa jest oceną umiejętności sporządzenia Spisu treści 

oraz not bibliograficznych w pracy dyplomowej, jak też oceną 

umiejętności doboru metody badawczej. 

 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

Brak 



odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Zalecana literatura: 1. Creswell, J. 2009. Projektowanie badań naukowych. Metody 

jakościowe, ilościowe i mieszane. WUJ. 

2. Piotrowska, M. J. Dybiec-Gajer. 2012. Verba Volant, Scripta 

Manent. How to write an M.A. thesis in Translation Studies. 

Universitas. (fragmenty dotyczące wytycznych formalnych) 

3. Oshima A., Hogue A. Writing Academic English. 

Pearson Longman 2006. 

4. Hinkel, Eli. Teaching Academic ESL Writing. Practical 

Techniques in Vocabulary and Grammar. London: 

Lawrence Erlbaum Foundation 2004. 

5.  Jordan, R.R. Academic Writing Course. Study Skills in 

English. Pearson Education Limited, Harlow 1999 

 

 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

C9_Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa, C9 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Diploma Seminar and Diploma Thesis 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 17 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 5-6 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przygotowanie do napisania pracy dyplomowej obejmujące lekturę i analizę tekstów naukowych 

zgodnych z profilem seminarium oraz pracę indywidualną studenta w oparciu o treści będące 

przedmiotem seminarium. 



Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Seminarium: 45 (stacjonarne), 23 (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.C9. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu teorie naukowe, 

metodologię i terminologię w zależności od tematyki 

seminarium, jak również ich zastosowania 

praktyczne w działalności zawodowej 

K_W02 Seminarium Dyskusja, 

prezentacja, 

praca 

dyplomowa 

FA.C9. 

K_W02 

zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego 

K_W09 Seminarium Dyskusja, 

prezentacja, 

praca 

dyplomowa 

FA.C9. 

K_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i 

analizować problemy, w tym problemy badawcze, 

dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania w 

działalności naukowej i zawodowej, w tym 

zaawansowane techniki informacyjno-

komunikacyjne, syntetyzować różne idee i punkty 

widzenia 

K_U01 Seminarium Dyskusja, 

prezentacja, 

praca 

dyplomowa 

FA.C9. 

K_U02 

posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i 

technikami informatycznymi w celu pozyskiwania 

danych, a także analizować, syntetyzować, 

interpretować oraz prezentować dane na potrzeby 

działalności naukowej i zawodowej 

K_U03 Seminarium Dyskusja, 

prezentacja, 

praca 

dyplomowa 

FA.C9. 

K_U03 

posługiwać się bazą pojęciową w zakresie wybranej 

specjalności oraz samodzielnie analizować zgodnie z 

opisem naukowym języka angielskiego, umiejętnie 

korzystać z różnorodnych źródeł 

K_U04 Seminarium Dyskusja, 

prezentacja, 

praca 

dyplomowa 

FA.C9. 

K_U04 

zrozumieć tekst naukowy w języku angielskim jak 

również przygotować pracę pisemną, np. projekt, 

pracę dyplomową w języku angielskim 

K_U06 Seminarium Dyskusja, 

prezentacja, 

praca 

dyplomowa 

FA.C9. 

K_K01 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemów 

K_K02 Seminarium Dyskusja 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

17 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Seminarium 

 

 

w sumie: 

ECTS: 

45 

 

 

45 

1,5 

23 

 

 

23 

0,8 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

Przygotowanie pracy dyplomowej 

Praca z podręcznikiem, wykonanie zadań na 

platformie 

 

450 

0 

 

 

450 

22 

 

 



każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

w sumie: 

ECTS: 

450 

15,5 

472 

16,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Praca praktyczna samodzielna 

 

 

 

w sumie:  

ECTS 

300 

 

 

 

300 

10 

300 

 

 

 

300 

10 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Zagadnienia z zakresu językoznawstwa angielskiego, głównie 

leksykologii, oraz szeroko rozumianej komunikacji językowej w 

połączeniu z zagadnieniami kulturowymi. Szczegółowa tematyka 

seminariów dobierana jest pod kątem zainteresowań naukowych 

dyplomantów. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Prezentacje studentów i prowadzącego. Dyskusja.  

Metody podające, eksponujące, problemowe i aktywizujące. 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Warunkiem uzyskania zaliczenia w semestrze 5. jest wygłoszenie 

min. 1 prezentacji na zadany temat oraz przedstawienie jednego 

rozdziału pracy dyplomowej. 

Warunkiem otrzymania zaliczenia w semestrze 6. i dopuszczenia 

do obrony jest złożenie kompletnej i przyjętej przez promotora 

pracy dyplomowej. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Wymagana 80% obecność na seminarium 

 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa po 5 semestrze jest oceną z prezentacji oraz 

aktywności studenta podczas seminarium.  

Ocena końcowa z seminarium po 6 semestrze jest oceną promotora 

z pracy dyplomowej.  

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Lipka, L. 2002. English Lexicology. Tubingen: Gunter Narr 

Verlag. 

2. Jackson, H, E.Z. Amvela.2005. Words, Meaning and 

Vocabulary. An Introduction to Modern English Lexicology. 

London: Continuum.  

3. Indywidualny dobór literatury zgodny z tematem pracy 

studenta. 

 

  



 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

C10_Kultura i instytucje Wielkiej Brytanii 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Kultura i instytucje Wlk. Brytanii, C10 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): British Culture and Institutions  

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 2-3 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Elementy kultury oraz wiedzy o organizacji i mechanizmach działania politycznych i społecznych 

instytucji Wielkiej Brytanii. Rola W. Brytanii na arenie międzynarodowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem wpływu kultury brytyjskiej we współczesnym świecie. Charakterystyka 

społeczeństwa brytyjskiego (wielokulturowość, wieloetniczność, złożoność tożsamości narodowej, 

postaw i wartości, a także kultura codzienna i obyczaje). Zajęcia rozwijające zarówno znajomość 

(czynną i bierną) języka angielskiego jak i orientację w kulturze i instytucjach Wielkiej Brytanii, 

niezbędnych w wykonywaniu przyszłego zawodu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Wykład: 30 (stacjonarne), 16 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia audytoryjne: 15 (stacjonarne), 8 (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.C10. 

K_W01 
w średniozaawansowanym stopniu słownictwo 

specjalistyczne w odniesieniu do kultury i instytucji 

W. Brytanii 

K_W03 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne  

 

Test 

cząstkowy, 

zadanie 

praktyczne, 

prezentacja,  

projekt, 

egzamin  



FA.C10. 

K_W02 

w zaawansowanym stopniu wybrane aspekty kultury 

krajów anglojęzycznych oraz podstawową 

terminologię w odniesieniu do kultury i instytucji W. 

Brytanii 

K_W05 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne  

 

Test 

cząstkowy, 

zadanie 

praktyczne, 

prezentacja, 

projekt, 

egzamin 

FA.C10. 

K_W03 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w 

zakresie przedmiotu Kultura i instytucje W. Brytanii 

K_W08 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne  

 

Zadanie 

praktyczne, 

prezentacja, 

projekt, test, 

egzamin 

FA.C10. 

K_U01 

posługiwać się podstawowymi pojęciami przy opisie 

zagadnień kulturoznawczych, samodzielnie 

zdobywać, selekcjonować i użytkować informacje 

korzystając z różnorodnych źródeł, analizować 

podstawowe zjawiska kulturowe dotyczące Wielkiej 

Brytanii 

K_U05 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne  

 

Test 

cząstkowy, 

zadanie 

praktyczne, 

prezentacja, 

egzamin 

FA.C10. 

K_U02 

przygotować wystąpienie ustne oraz pracę pisemną, 

np. prezentację, projekt w języku angielskim 

dotyczącą zagadnień kultury i instytucji Wielkiej 

Brytanii 

K_U06 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne  

 

Test 

cząstkowy, 

zadanie 

praktyczne, 

prezentacja, 

projekt 

FA.C10. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści w zakresie kultury i 

instytucji W. Brytanii  

K_K01 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne  

 

Test 

cząstkowy, 

zadanie 

praktyczne, 

prezentacja, 

projekt, 

egzamin 

FA.C10. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemów 

K_K02 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne  

 

Zadanie 

praktyczne, 

prezentacja, 

projekt 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

3 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia audytoryjne 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

15 

 

45 

1,5 

16 

8 

 

24 

1 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do testów 

Przygotowanie do egzaminu 

Przygotowanie do dyskusji / wypowiedzi ustnej 

Przygotowanie prezentacji / projektu 

Praca nad dodatkowym tekstem / zadaniem 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

10 

5 

5 

10 

 

45 

1,5 

15 

10 

4 

5 

32 

 

66 

2 

C. Liczba godzin zajęć Ćwiczenia audytoryjne 15 8 



kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

30 

1 

22 

 

30 

1 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Instytucje polityczne i społeczne: monarchia, parlament, rząd, 

rodzina, edukacja, media. 

2. W. Brytania a EU (Brexit, problem Irlandii Północnej); 

Brytyjska Wspólnota Narodów; British Council, wybitni artyści 

brytyjscy i ich dzieła.  

3. Zagadnienia społeczne: klasy społeczne, rola kobiet, 

wielokulturowość/wieloetniczność, tożsamość narodowa/lokalna 

4. Kultura (wysoka, niska), tradycja, obyczaje 
Metody i techniki 

kształcenia:  

podające (wykład), problemowe (dyskusja, zadanie, praca z 

tekstem), eksponujące (film, prezentacja multimedialna), 

praktyczne (projekty / prezentacje przygotowane przez 

studentów, role play) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Wykłady: test końcowy, test poprawkowy 

Ćwiczenia: testy cząstkowe, testy poprawkowy, wykonanie 

zaleconych zadań (prezentacja, projekt, przeczytanie artykułu) 

Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie obu semestrów 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowa obecność na zajęciach 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Testy cząstkowe, aktywny udział w zajęciach, wykonanie 

zaleconych zadań 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Materiały na platformie e-student 

Indywidualne konsultacje 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Abercombie, N., Contemporary British Society 

2. Longman Dictionary of English Language and Culture 

3. McCormick, J., Contemporary Britain 

4. Mount, H., How England Made the English 

5. Oakland, J. Dictionary of British Institutions 

6. Pitcher, B, Politics of Multiculturalism 

7. Taylor, G., Understanding Brexit 

8. Upham, M., Britain Explained 

9. Zwierniger-Bargielowska, I., Women in Twentieth-Century 

Britain 

 



 
 

    KARTA PRZEDMIOTU 

C11_Kultura i instytucje USA 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Kultura i instytucje USA, C11 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): American Culture and Institutions 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 4 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Elementy kultury oraz wiedzy o instytucjach Stanów Zjednoczonych. Rola USA w kulturze i 

polityce międzynarodowej w czasach obecnych oraz w przeszłości. Charakterystyka społeczeństwa 

amerykańskiego (jego struktura oraz dominujące przekonania i wartości). Zajęcia rozwijające 

czynną i bierną znajomość języka angielskiego oraz orientację w kulturze i instytucjach USA 

konieczne do wykonywania przyszłego zawodu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Wykład: 15 (stacjonarne), 8 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia audytoryjne: 15 (stacjonarne), 8 (niestacjonarne) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

FA.C11. 

K_W01 
w średniozaawansowanym stopniu słownictwo 

specjalistyczne w odniesieniu do kultury i instytucji 

USA 

K_W03 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne  

 

Test 

cząstkowy, 

zadanie 

praktyczne, 

prezentacja,  

projekt, 

egzamin  

FA.C11. 

K_W02 

w zaawansowanym stopniu wybrane aspekty kultury 

krajów anglojęzycznych oraz podstawową 

terminologię w odniesieniu do kultury i instytucji 

K_W05 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne  

Test 

cząstkowy, 

zadanie 



USA  praktyczne, 

prezentacja, 

projekt, 

egzamin 

FA.C11. 

K_W03 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w 

zakresie przedmiotu Kultura i instytucje USA 

K_W08 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne  

 

Zadanie 

praktyczne, 

prezentacja, 

projekt, test, 

egzamin 

FA.C11. 

K_U01 

posługiwać się podstawowymi pojęciami przy opisie 

zagadnień kulturoznawczych, samodzielnie 

zdobywać, selekcjonować i użytkować informacje 

korzystając z różnorodnych źródeł, analizować 

podstawowe zjawiska kulturowe dotyczące USA 

K_U05 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne  

 

Test 

cząstkowy, 

zadanie 

praktyczne, 

prezentacja, 

egzamin 

FA.C11. 

K_U02 

przygotować wystąpienie ustne oraz pracę pisemną, 

np. prezentację, projekt w języku angielskim 

dotyczącą zagadnień kultury i instytucji USA 

K_U06 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne  

 

Test 

cząstkowy, 

zadanie 

praktyczne, 

prezentacja, 

projekt 

FA.C11. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści w zakresie kultury i 

instytucji USA  

K_K01 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne  

 

Test 

cząstkowy, 

zadanie 

praktyczne, 

prezentacja, 

projekt, 

egzamin 

FA.C11. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemów 

K_K02 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne  

 

Zadanie 

praktyczne, 

prezentacja, 

projekt 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

3 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia audytoryjne 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

30 

1 

8 

8 

 

16 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Praca z dodatkowym tekstem, dodatkowe 

ćwiczenia 

Przygotowanie do dyskusji 

Przygotowanie do prezentacji / wypowiedzi ustnej 

/ pracy pisemnej 

Przygotowanie do testu 

Przygotowanie do egzaminu 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

 

5 

 

10 

5 

5 

 

30 

1 

19 

 

5 

 

10 

5 

5 

 

44 

1,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

Ćwiczenia audytoryjne 

Praca praktyczna samodzielna 

15 

15 

8 

22 



praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

 

 

w sumie: 

ECTS 

 

 

30 

1 

 

 

30 

1 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Regiony geograficzne i kulturowe w Stanach Zjednoczonych 

2. Ikony, symbole i wartości amerykańskie, tożsamość narodowa 

3. System polityczny w Stanach Zjednoczonych  

4. Gospodarka Stanów Zjednoczonych 

5. Wpływ imigracji na kształtowanie się amerykańskiego 

społeczeństwa 

6. Różnorodność rasowa i klasowa społeczeństwa amerykańskiego 

7. Kwestia kobieca w historii i kulturze amerykańskiej 

8. System oświaty w Stanach Zjednoczonych 

9. Religie w Stanach Zjednoczonych 

10. Urbanizacja i problemy z nią związane  

11. Wpływ środków masowego przekazu na życie 

amerykańskiego obywatela 

12. Kultura amerykańska i jej oddziaływanie na kulturę innych 

krajów 

13. Sport i rekreacja 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Podające (wykład), eksponujące (film), problemowe 

(konwersatorium), praktyczne (ćwiczenia, prezentacja, projekt)  

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki 

dopuszczenia do egzaminu:  

Pozytywna ocena z testu końcowego, projektu i prezentacji 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, 

ze wskazaniem, czy 

obecność studenta na 

zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa przedmiotu to 50% średniej ocen z ćwiczeń oraz 

50% oceny z egzaminu. 

 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: Literatura podstawowa: 

1. Diniejko, Andrzej. 2009. English-Speaking Countries. An 

Introduction to the United States of America. Wyd. Egis. (plik 

PDF) 

2. Falk, Randee. 1993. Spotlight on the USA. OUP. 



3. Mauk, David and John Oakland. 2014. American Civilization: 

An Introduction. Routledge. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. American Studies Newsletter/ Journal (wybrane rozdziały – plik 

PDF) 

2. Bigsby, Christopher (ed.). 2006. The Cambridge Companion to 

Modern American Culture. CUP. 

3. Campbell, Neil and Alasdair Kean. 2008. American Cultural 

Studies. An Introduction to American Culture. Routledge. 

4. Celebrate! Holidays in the USA. USIA. 

5. Luedtke, Luther S. (ed.). 1995. Making America. USIA. 

6. An Outline of American Geography. USIA. 

7. An Outline of American Government. USIA. 

8. Płudowski, Tomasz (red). 2008. Ameryka. Kultura. Wyd. Adam 

Marszałek. (wybrane rozdziały – plik PDF) 

9. Płudowski, Tomasz (red). 2008. Ameryka. Polityka i Stosunki 

Międzynarodowe. Wyd. Adam Marszałek. (wybrane rozdziały – 

plik PDF) 

10. Płudowski, Tomasz (red). 2008. Ameryka. Społeczeństwo. 

Wyd. Adam Marszałek. (wybrane rozdziały – plik PDF) 

 
 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

 

C12_Historia Wielkiej Brytanii 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Historia Wielkiej Brytanii, C12 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): History of Great Britain 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 2 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  



 

Zarys historii Wielkiej Brytanii. Szczególnie ważne wydarzenia z historii Wielkiej Brytanii od 

okresu prehistorycznego do XX wieku, daty, oraz różne punkty widzenia historyków na temat 

wybranych wydarzeń. Wiedza z historii Wielkiej Brytanii, która jest niezbędna w sytuacjach 

komunikacji interkulturowej, które będą nieodłączną częścią wykonywania przyszłego zawodu. 

Zajęcia rozwijają czynną i bierną znajomość języka angielskiego konieczną do wykonywania 

przyszłego zawodu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Wykład: 30 (stacjonarne), 15 (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.C12. 

K_W01 

wybrane aspekty historii Wielkiej Brytanii, 

uwarunkowania historyczne mające wpływ na 

pozycję Wielkiej Brytanii we współczesnym 

świecie 

K_W05 Wykład Test 

zaliczeniowy 

FA.C12. 

K_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę dotyczącą historii 

Wielkiej Brytanii, pozyskiwać wiedzę z różnych 

źródeł (książki, Internet), syntetyzować i użytkować 

informacje oraz krytycznie je oceniać 

K_U01 

K_U05 

Wykład Test 

zaliczeniowy 

FA.C12. 

K_U04 

merytorycznie argumentować z wykorzystaniem 

poglądów różnych autorów, formułować wnioski, 

oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie 

historii Wielkiej Brytanii 

K_U09 Wykład Test 

zaliczeniowy 

FA.C12. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i 

odbieranych treści w odniesieniu do historii 

Wielkiej Brytanii 

K_K01 Wykład Test 

zaliczeniowy 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

2 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

 

 

30 

1 

15 

 

 

15 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do testu 

Przygotowanie prezentacji 

Praca z dodatkowym tekstem 

 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

10 

10 

 

 

30 

1 

10 

10 

25 

 

 

45 

1,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

 

 

w sumie: 

0 

 

 

0 

 

 



przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

ECTS 0 0 

Dodatkowe elementy  

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Brytania starożytna 

2. Starożytne ludy: Celtowie 

3. Czasy panowania Rzymian 

4. Okres anglosaski 

5. Najazd Wikingów i Normanów 

6. Feudalizm w Anglii 

7. Rządy Plantagenetów 

8. Magna Carta Libertatum 

9. Początki Parlamentu angielskiego 

10. Terytorialna ekspansja Anglii: Walia, Irlandia, Szkocja 

11. Wojna Stuletnia 

12. Wojna Dwóch Róż 

13. Anglia za panowania Tudorów 

14. Epoka Elżbietańska 

15. Anglia za panowania Stuartów 

16. Dynastia Hanowerska 

17. Wielka Brytania w dobie wojen napoleońskich 

18. Wielka Brytania pod rządami królowej Wiktorii 

19. Imperium brytyjskie 

20. Wielka Brytania na przełomie XIX i XX wieku 

21. I Wojna Światowa 

22. Wielka Brytania w okresie międzywojennym 

23. Wielka Brytania w czasie II Wojny Światowej  

24. Wielka Brytania po II Wojnie Światowej 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody podające: wykład, objaśnienie, wyjaśnienie, 

prezentacja multimedialna 

Metody eksponujące: film 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Student ma prawo do ponownego podejścia do niezaliczonych 

testów w terminie późniejszym ustalonym przez wykładowcę 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalna jest 1 

nieobecność nieusprawiedliwiona 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena z testu zaliczeniowego i prezentacji  

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 



Zalecana literatura: 1. Davies, Norman. 2000. Isles. London: Macmillan. 

2. History Of Britain And Ireland: The Definitive Visual 

Guide. 2019. London: DK.  

3. Johnson, Paul. 2002. Historia Anglików. Gdańsk: 

Marabut. 

4. McDowall, David. 1997. Illustrated History of Britain. 

Harlow: Longman. 

5. Zins, Henryk. 2001. Historia Anglii. Wrocław: Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich. 

 

 

 

 

    KARTA PRZEDMIOTU  

C13_Historia USA 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Historia USA, C13 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): American History  

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 5 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Elementy historii Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki, spraw 

gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Rola USA w polityce międzynarodowej w czasach 

obecnych oraz w przeszłości. Wpływ historycznych i współczesnych politycznych wydarzeń na 

(obecny) rozwój Stanów Zjednoczonych. Zajęcia rozwijające czynną i bierną znajomość języka 

angielskiego oraz orientację w historii USA konieczne do wykonywania przyszłego zawodu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Wykład: 15 (stacjonarne), 8 (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.C13. 

K_W01 

wybrane aspekty historii Wielkiej Brytanii, 

uwarunkowania historyczne mające wpływ na 

pozycję Wielkiej Brytanii we współczesnym 

świecie 

K_W05 Wykład Test 

zaliczeniowy 

FA.C13. 

K_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę dotyczącą historii 

Wielkiej Brytanii, pozyskiwać wiedzę z różnych 

źródeł (książki, Internet), syntetyzować i użytkować 

informacje oraz krytycznie je oceniać 

K_U01 

K_U05 

Wykład Test 

zaliczeniowy 

FA.C13. 

K_U04 

merytorycznie argumentować z wykorzystaniem 

poglądów różnych autorów, formułować wnioski, 

oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie 

historii Wielkiej Brytanii 

K_U09 Wykład Test 

zaliczeniowy 

FA.C13. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i 

odbieranych treści w odniesieniu do historii 

Wielkiej Brytanii 

K_K01 Wykład Test 

zaliczeniowy 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

1 

S
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o
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N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

15 

0,5 

8 

 

 

8 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Praca z dodatkowym tekstem 

Przygotowanie do testu 

Przygotowanie prezentacji 

 

w sumie: 

ECTS 

3 

5 

7 

 

15 

0,5 

10 

5 

7 

 

23 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Okres kolonialny w Ameryce 

2. Wojna o niepodległość 

3. Tworzenie rządu narodowego  

4. Rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych 

5. Niewolnictwo w USA i wojna domowa 

6. „Rekonstrukcja” Południa  

7. Stosunki społeczno-gospodarcze po wojnie secesyjnej w USA 

8. „Era Pozłacana” 

9. Kolonizacja „Dzikiego Zachodu”  



10. Rewolucja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych 

11. Stosunki demograficzne w USA na przełomie XIX i XX 

wieku 

12. „Progresywizm” w USA 

13. Udział Stanów Zjednoczonych w I wojnie światowej 

14. Wielki kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych i 

sposoby jego przezwyciężenia  

15. USA w koalicji antyhitlerowskiej (II wojna światowa) 

16. Problemy społeczne i polityczne w Stanach Zjednoczonych w 

latach 1950-1970  

17. Rola Stanów Zjednoczonych w polityce światowej w 

ostatnich dziesięcioleciach 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Podające (wykład), eksponujące (film) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Pozytywna ocena z testu końcowego i prezentacji 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena z prezentacji 30%, ocena z testu końcowego 70% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: Literatura podstawowa: 

1. O’Callaghan, Bryn. 1990. An Illustrated History of the USA. 

Longman. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Calloway, Collin G. 2015. First Peoples: A Documentary Survey 

of American Indian History. Bedford/St. Martin’s. (wybrane 

rozdziały – plik PDF) 

2. Henretta, James A, David Brody and Lynn Dumenil. 2002. 

America. A Concise History. Bedford/St. Martin’s. (wybrane 

rozdziały – plik PDF) 

3. Murrin, John et al. 2012. Liberty, Equality, Power: A History of 

the American People. Wadsworth Cengage Learning. (wybrane 

rozdziały – plik PDF) 

4. Patterson, James T. 2000. America in the Twentieth. Century. A 

History. Harcourt College Publishers. (wybrane rozdziały – plik 

PDF) 



5. Zinn, Howard. 1995. A Peoples’ History of the United States 

1492 – Present. Harper Perennial. (wybrane rozdziały – plik PDF) 

 

 

 

    KARTA PRZEDMIOTU  

D1.1_Podstawy dydaktyki 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Podstawy dydaktyki, D1.1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Introduction to Didactics 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 3 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Uświadomienie istoty współczesnych procesów edukacyjnych, przygotowanie do dostrzegania i 

rozwiązywania problemów dydaktycznych, kształtowanie umiejętności wzbogacania własnego 

rozumienia koncepcji dydaktycznych. Zapoznanie z podstawowymi kierunkami i metodami 

nauczania języka obcego, z technikami pracy nad poszczególnymi umiejętnościami oraz 

sprawnościami językowymi, dokonywania wyboru technik i materiałów nauczania, testowania 

stosownie do danej sytuacji dydaktycznej, przygotowanie studenta do wykonywania zawodu 

nauczyciela języków obcych. 

Cel przedmiotu został określony przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r., w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. RP, 2.08.2019 r., poz. 1450) 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Wykład: 15 (stacjonarne), 8 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia audytoryjne: 15 (stacjonarne), 8 (niestacjonarne) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu Student, który zaliczył przedmiot  Powiąza
nie z 

Forma zajęć Sposób 

weryfikacji i 



przedmiotu zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: KEU dydaktycznych oceny efektów 

uczenia się  

C.W1 usytuowanie dydaktyki w zakresie pedagogiki, a także 

przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki oraz 

relację dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych 

 Wykład Kolokwium, 

dyskusja 

C.W2 zagadnienie klasy szkolnej jako środowiska 

edukacyjnego: style kierowania klasą, problem ładu i 

dyscypliny, procesy społeczne w klasie, integrację 

klasy szkolnej, tworzenie środowiska sprzyjającego 

postępom w nauce oraz sposób nauczania w klasie 

zróżnicowanej pod względem poznawczym, 

kulturowym, statusu społecznego lub materialnego 

 Wykład Kolokwium, 

dyskusja 

C.W3 współczesne koncepcje nauczania i cele kształcenia – 

źródła, sposoby ich formułowania oraz ich rodzaje; 

zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i 

organizację procesu kształcenia oraz pracy uczniów 

 Wykład Kolokwium, 

dyskusja 

C.W4 zagadnienie lekcji jako jednostki dydaktycznej oraz jej 

budowę, modele lekcji i sztukę prowadzenia lekcji, a 

także style i techniki pracy z uczniami; interakcje w 

klasie; środki dydaktyczne 

 Wykład Kolokwium, 

dyskusja 

C.W5 konieczność projektowania działań edukacyjnych 

dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i 

możliwości uczniów, w szczególności możliwości 

psychofizycznych oraz tempa uczenia się, a także 

potrzebę i sposoby wyrównywania szans edukacyjnych, 

znaczenie odkrywania oraz rozwijania predyspozycji i 

uzdolnień oraz zagadnienia związane z 

przygotowaniem uczniów do udziału w konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych; autonomię dydaktyczną 

nauczyciela 

 Wykład Kolokwium, 

dyskusja 

C.W6 sposoby i znaczenie oceniania osiągnięć szkolnych 

uczniów: ocenianie kształtujące w kontekście 

efektywności nauczania, wewnątrzszkolny system 

oceniania, rodzaje i sposoby przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych; tematykę 

oceny efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości 

działalności szkoły oraz edukacyjną wartość dodaną 

 Wykład Kolokwium, 

dyskusja 

C.U1 zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do 

klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, 

kulturowym, statusu społecznego lub materialnego;  

 Wykład 

Ćwiczenia 

audytoryjne 

Kolokwium, 

dyskusja  

Referat 

studenta, 

ćwiczenia  

C.U2 zaprojektować działania służące integracji klasy 

szkolnej;  
 Wykład 

Ćwiczenia 

audytoryjne 

Kolokwium, 

dyskusja  

Referat 

studenta, 

ćwiczenia  

C.U3 dobierać metody nauczania do nauczanych treści i 

zorganizować pracę uczniów;  
 Wykład 

Ćwiczenia 

audytoryjne 

Kolokwium, 

dyskusja  

Referat 

studenta, 

ćwiczenia  

C.U4 wybrać model lekcji i zaprojektować jej strukturę;   Wykład 

Ćwiczenia 

audytoryjne 

Kolokwium, 

dyskusja  

Referat 

studenta, 

ćwiczenia  



C.U5 zaplanować pracę z uczniem zdolnym, przygotowującą 

go do udziału w konkursie przedmiotowym lub 

współzawodnictwie sportowym;  

 Wykład 

Ćwiczenia 

audytoryjne 

Kolokwium, 

dyskusja  

Referat 

studenta, 

ćwiczenia  

C.U6 dokonać oceny pracy ucznia i zaprezentować ją w 

formie oceny kształtującej;  
 Wykład 

Ćwiczenia 

audytoryjne 

Kolokwium, 

dyskusja  

Referat 

studenta, 

ćwiczenia  

C.K1 twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań 

dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów; 

 

 Ćwiczenia 

audytoryjne 

Kolokwium, 

dyskusja  

Referat 

studenta, 

ćwiczenia, 

obserwacja na 

zajęciach  

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

2 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia audytoryjne 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

30 

1 

8 

8 

 

16 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do testów 

Referat 

Praca własna z podręcznikiem, ćwiczenia 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

5 

0 

 

20 

1 

15 

5 

14 

 

34 

1,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia audytoryjne 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

20 

 

35 

1 

8 

27 

 

35 

1 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Komponenty i struktura kształcenia 

2. Formy kształcenia 

3. Cele dydaktyczne 

4. Treści kształcenia 

5. Metody nauczania 

6. Środki dydaktyczne 

7. Niepowodzenia dydaktyczne dzieci i młodzieży 

8. Przegląd metod i kierunków w dydaktyce językowej 

9. Metody konwencjonalne i niekonwencjonalne 

10. Nauczanie sprawności językowych 

11. Nauczanie gramatyki  

12. Nauczanie słownictwa 



13. Koncepcja błędu językowego 

14. Hipotezy Krashena 

15. SLA – Lingwistyczne teorie Chomsky’ego 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład, ćwiczenia audytoryjne, prezentacje 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Pozytywna ocena z kolokwium, pozytywna ocena z referatu 

studenta 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, 

ze wskazaniem, czy 

obecność studenta na 

zajęciach jest obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Oceny z projektów i zadań praktycznych. 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

 

 

 

 

 

Zalecana literatura: 1. Bereźnicki, F. Dydakyka kształcenia ogólnego 

2. Okoń, W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej 

3. Kupisiewicz, Cz. Dydaktyka ogólna.  

4. Głowacki, S. Podstawy Dydaktyki Ogólnej   

5. Larsen-Freeman, D. Techniques and Principles in Language 

Teaching, OUP 

 

 

 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

D1.2_Emisja głosu 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Emisja głosu, D1.2 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Voice Training 

Kierunek studiów: Filologia 



Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 5 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do potrzeb pedagogicznych. Podstawowe umiejętności z 

zakresu techniki głosowej. 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.  

Cel przedmiotu został określony przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r., w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. RP, 2.08.2019 r., poz. 1450)  
 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 30 (stacjonarne), 15 (niestacjonarne) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiąz

anie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

C.W7 znaczenie języka jako narzędzia pracy nauczyciela: 

problematykę pracy z uczniami z ograniczoną 

znajomością języka polskiego lub zaburzeniami 

komunikacji językowej, metody porozumiewania 

się w celach dydaktycznych – sztukę wykładania i 

zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności 

komunikacyjnej uczniów, praktyczne aspekty 

wystąpień publicznych – poprawność językową, 

etykę języka, etykietę korespondencji tradycyjnej i 

elektronicznej oraz zagadnienia związane z emisją 

głosu – budowę, działanie i ochronę narządu mowy 

i zasady emisji głosu. 

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test pisemny, 

test ustny 

C.U7 posługiwać się zgodnie z zasadami aparatem emisji 

głosu 

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test ustny 

C.U8 poprawnie posługiwać się językiem polskim  Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test pisemny, 

test ustny 



C.K2 skutecznego korygowania swoich błędów 

językowych i doskonalenia aparatu emisji głosu 

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test ustny, 

obserwacja na 

zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

 

 

30 

0,8 

15 

 

 

15 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Samodzielne doskonalenie umiejętności 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

 

 

 

5 

0,2 

20 

 

 

 

20 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

5 

 

35 

1 

15 

20 

 

35 

1 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Budowa i działanie narządu głosu  

2. Akustyczne podstawy głosu, mechanika oddychania typy 

oddychania, przepona, tłocznia brzuszna  

3. Podstawowe ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne  

4. Wykorzystanie ćwiczeń oddechowych w emisji głosu  

5. Technika mówienia – ćwiczenia na tekstach mówionych  

6. Profilaktyka schorzeń głosu, zasady higieny pracy nauczyciela  

7. Ćwiczenia wzmacniające, relaksujące aparat mowy  

8. Rodzaje głosu ludzkiego  

9. Polskie samogłoski i spółgłoski – zasady poprawnej wymowy 

polskiej  

10. Nauka prawidłowego mówienia w przestrzeni  

11. Ćwiczenia postawy sylwetki, ćwiczenia fonacyjne krtani i 

żuchwy  

12. Środki ekspresji werbalne 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, metody podające: 

aktywizujące, opis, objaśnienie z podkreśleniem najczęściej 

popełnianych błędów, metody eksponujące: pokaz, metody 

ruchowej ekspresji twórczej 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

Obowiązkowy, aktywny udział w ćwiczeniach zgodnie z 

harmonogramem zajęć. 

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w 

semestrze. Zaliczenie kolokwium sprawdzającego podstawy 



także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  
wiedzy teoretycznej dotyczącej emisji głosu. 

Właściwe opracowanie tekstu mówionego przy wykorzystaniu 

poznanych środków używanych w emisji głosu. 

* 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 z przedmiotu, jest średnią arytmetyczną ocen 

wystawionych w oparciu o następujące kryteria: 

Aktywność na zajęciach: 40% 

Przygotowanie tekstu z wykorzystaniem poznanych środków 

wykorzystywanych w mowie 30% 

Ocena wiedzy teoretycznej: (kolokwium pisemne) 30% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach, samodoskonalenie: opracowanie tekstu 

mówionego 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: Literatura podstawowa:  

Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki 

emisji głosu. Universitas Kraków 2014  

 

Literatura uzupełniająca:  

Toczyska B., Głośno i wyraźnie, Gdańsk 1997  

Toczyska B., Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma kama. 

Gdańsk 1998  

Przybysz M., Bończykowa M., Emisja głosu nauczyciela. 

Warszawa 2006 

 
 

 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

D1.3_Dydaktyka: organizacja lekcji 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Dydaktyka: organizacja lekcji, D1.3 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Didactics: Lesson Planning 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 



Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 4 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Elementarne pojęcia z zakresu metodyki nauczania języków obcych. Omówienie szczegółowych 

zasad konstruowania różnych typów lekcji, tworzenia konspektów / scenariuszy lekcji oraz doboru 

i tworzenia materiałów dydaktycznych. Przedstawienie technik uczenia czterech sprawności 

językowych, gramatyki, słownictwa, wymowy oraz analiza sposobów przeprowadzania i oceniania 

testów. Częścią kursu jest opracowanie przez studentów zróżnicowanych zadań praktycznych, 

przygotowujących ich do samodzielnego prowadzenia lekcji. 

Cel przedmiotu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 

lipca 2019 r., w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela (Dz. U. RP, 2.08.2019 r., poz. 1450) 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 30 (stacjonarne), 16 (niestacjonarne) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiązani

e z KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  

D.1/E.1.W1 miejsce danego przedmiotu lub rodzaju zajęć w 

ramowych planach nauczania na poszczególnych 

etapach edukacyjnych;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Egzamin, 

testy, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.W2 podstawę programową danego przedmiotu, cele 

kształcenia i treści nauczania przedmiotu lub 

prowadzonych zajęć na poszczególnych etapach 

edukacyjnych, przedmiot lub rodzaj zajęć w 

kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia, 

strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu nauczania lub 

prowadzonych zajęć oraz kompetencje kluczowe i ich 

kształtowanie w ramach nauczania przedmiotu lub 

prowadzenia zajęć; 

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Egzamin, 

testy, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.W3 integrację wewnątrz- i międzyprzedmiotową; 

zagadnienia związane z programem nauczania – 

tworzenie i modyfikację, analizę, ocenę, dobór i 

zatwierdzanie oraz zasady projektowania procesu 

kształcenia oraz rozkładu materiału 

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Egzamin, 

testy, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.W5 konwencjonalne i niekonwencjonalne metody 

nauczania, w tym metody aktywizujące i metodę 

projektów, proces uczenia się przez działanie, 

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Egzamin, 

testy, 

zadania 



odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę 

badawczą ucznia, a także zasady doboru metod 

nauczania typowych dla danego przedmiotu lub 

rodzaju zajęć;  

praktyczne 

D.1/E.1.W6. metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia 

w obrębie przedmiotu lub zajęć – rozwiązania 

merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, 

dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości 

uczniów lub grup uczniowskich o różnym potencjale i 

stylu uczenia się, typowe dla przedmiotu lub rodzaju 

zajęć błędy uczniowskie, ich rolę i sposoby 

wykorzystania w procesie dydaktycznym;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Egzamin, 

testy, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.W7 organizację pracy w klasie szkolnej i grupach: 

potrzebę indywidualizacji nauczania, zagadnienie 

nauczania interdyscyplinarnego, formy pracy 

specyficzne dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć: 

wycieczki, zajęcia terenowe i laboratoryjne, 

doświadczenia i konkursy oraz zagadnienia związane 

z pracą domową;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Egzamin, 

testy, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.W9 metody kształcenia w odniesieniu do nauczanego 

przedmiotu lub prowadzonych zajęć, a także 

znaczenie kształtowania postawy odpowiedzialnego i 

krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych 

oraz poszanowania praw własności intelektualnej;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Egzamin, 

testy, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.W10 rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy 

dydaktycznej; ocenianie i jego rodzaje: ocenianie 

bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i 

zewnętrzne; funkcje oceny;   

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Egzamin, 

testy, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.W11 egzaminy kończące etap edukacyjny i sposoby 

konstruowania testów, sprawdzianów oraz innych 

narzędzi przydatnych w procesie oceniania uczniów w 

ramach nauczanego przedmiotu;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Egzamin, 

testy, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.W14 warsztat pracy nauczyciela; właściwe wykorzystanie 

czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela; zagadnienia 

związane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości 

kształcenia oraz jej ewaluacją, a także z koniecznością 

analizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-

wychowawczej;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Egzamin, 

testy, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.U2 przeanalizować rozkład materiału;   Ćwiczenia 

warsztatowe 

Egzamin, 

testy, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.U3 identyfikować powiązania treści nauczanego 

przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi 

treściami nauczania;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Egzamin, 

testy, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.U5 kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i 

rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji 

wiedzy;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Egzamin, 

testy, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.U7 dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, 

w tym z zakresu technologii informacyjno-

komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i 

uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby 

edukacyjne;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Egzamin, 

testy, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.U9 skonstruować sprawdzian służący ocenie danych  Ćwiczenia Egzamin, 



umiejętności uczniów;  warsztatowe testy, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.U10 rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu lub 

prowadzonych zajęć błędy uczniowskie i wykorzystać 

je w procesie dydaktycznym;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Egzamin, 

testy, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.K1 adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów 

uczenia się uczniów;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Egzamin, 

testy, 

zadania 

praktyczne, 

bieżąca 

obserwacja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

2 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

 

 

30 

1 

16 

 

 

16 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do testów 

Przygotowanie do egzaminu 

Przygotowanie prezentacji  

Lektura dodatkowa 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

10 

10 

0 

 

30 

1 

10 

10 

10 

14 

 

44 

1,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

30 

 

 

60 

2 

16 

44 

 

 

60 

2 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Podstawowa terminologia 

2. Style i strategie uczenia się 

3. 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) 

5. Planowanie lekcji j. obcego (Etapy lekcji: PPP, ESA, ARC, 

OHE, III, rodzaje ćwiczeń językowych, planowanie 

sekwencji lekcji) 

6. Pojęcie błędu językowego. Techniki poprawy błędów 

7. Ocena i testowanie wiedzy ucznia 



8. Nauczanie sprawności językowych 

9. Nauczanie wymowy i intonacji 

10. Nauczanie gramatyki i słownictwa 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Prezentacje multimedialne, materiały video (lekcje języka 

angielskiego), dyskusje, zadania praktyczne 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Test końcowy, wykonanie zadań praktycznych i prezentacji 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Średnia z ocen z testu końcowego, za wykonane zadania oraz 

prezentacje 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Wykonanie dodatkowych zadań na platformie e-student 

Indywidualne konsultacje 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Brown, H.D: Principles of Language Learning and Teaching, 

Longman 2000 

2. Gower, R.: Teaching Practice Handbook, Macmillan 2005 

3. Harmer, J.: How to Teach English, Pearson, 2007 

4. Larsen-Freeman, D.: Techniques and Principles in Language 

Teaching, OUP 2008 

5. Scrivener, J.: Learning Teaching, Macmillan 2011 

6. Tanner, R.: Tasks for Teacher Education, Longman 1998 

7. Ur, P.: The Practice of Language Teaching, CUP 1996 

 

 
 

 

 

 

    KARTA PRZEDMIOTU  
 

D1.4_Dydaktyka: nauczanie w szkole podstawowej 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  Dydaktyka: nauczanie w szkole podstawowej, D1.4 



(wg planu studiów): 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Didactics: Primary School Teaching 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 5-6 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie z rolą czynnika wieku w akwizycji i nauczaniu języka obcego, nabycie umiejętności 

planowania zajęć dla uczniów szkoły podstawowej, wykorzystywanie zróżnicowanych technik 

wprowadzania i utrwalania materiału. Przygotowanie studenta do pracy w zawodzie nauczyciela 

języka obcego na wczesnych etapach edukacji. 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.  

Cel przedmiotu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 

lipca 2019 r., w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela (Dz. U. RP, 2.08.2019 r., poz. 1450) 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Wykład: 30 (stacjonarne), 16 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia audytoryjne: 30 (stacjonarne), 16 (niestacjonarne) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

WIEDZA 

absolwent zna i rozumie 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powią

zanie 

z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

D.1/E.1.W2 podstawę programową danego przedmiotu, cele 

kształcenia i treści nauczania przedmiotu lub 

prowadzonych zajęć na poszczególnych etapach 

edukacyjnych, przedmiot lub rodzaj zajęć w 

kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia, 

strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu 

nauczania lub prowadzonych zajęć oraz 

kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w 

ramach nauczania przedmiotu lub prowadzenia 

zajęć;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 



D.1/E.1.W3 integrację wewnątrz- i międzyprzedmiotową; 

zagadnienia związane z programem nauczania – 

tworzenie i modyfikację, analizę, ocenę, dobór i 

zatwierdzanie oraz zasady projektowania procesu 

kształcenia oraz rozkładu materiału; 

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 

D.1/E.1.W4 kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i 

wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę 

zawodowego rozwoju, także z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz 

dostosowywania sposobu komunikowania się do 

poziomu rozwoju uczniów i stymulowania 

aktywności poznawczej uczniów, w tym 

kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie 

autorytetu nauczyciela oraz zasady interakcji 

ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie 

interakcji między uczniami; rolę nauczyciela jako 

popularyzatora wiedzy oraz znaczenie 

współpracy nauczyciela w procesie 

dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami 

uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem 

pozaszkolnym;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 

D.1/E.1.W5 konwencjonalne i niekonwencjonalne metody 

nauczania, w tym metody aktywizujące i metodę 

projektów, proces uczenia się przez działanie, 

odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę 

badawczą ucznia, a także zasady doboru metod 

nauczania typowych dla danego przedmiotu lub 

rodzaju zajęć;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 

D.1/E.1.W6 metodykę realizacji poszczególnych treści 

kształcenia w obrębie przedmiotu lub zajęć – 

rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre 

praktyki, dostosowanie oddziaływań do potrzeb i 

możliwości uczniów lub grup uczniowskich o 

różnym potencjale i stylu uczenia się, typowe dla 

przedmiotu lub rodzaju zajęć błędy uczniowskie, 

ich rolę i sposoby wykorzystania w procesie 

dydaktycznym;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 

D.1/E.1.W8 sposoby organizowania przestrzeni klasy 

szkolnej, z uwzględnieniem zasad projektowania 

uniwersalnego: środki dydaktyczne (podręczniki i 

pakiety edukacyjne), pomoce dydaktyczne – 

dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w 

tym elektronicznych i obcojęzycznych, 

edukacyjne zastosowania mediów i technologii 

informacyjno-komunikacyjnej; myślenie 

komputacyjne w rozwiązywaniu problemów w 

zakresie nauczanego przedmiotu lub 

prowadzonych zajęć; potrzebę wyszukiwania, 

adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów 

edukacyjnych i projektowania multimediów;   

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 

D.1/E.1.W10 rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy 

dydaktycznej; ocenianie i jego rodzaje: ocenianie 

bieżące, semestralne i roczne, ocenianie 

wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny; 

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 

D.1/E.1.W12 diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego 

ucznia w kontekście nauczanego przedmiotu lub 

prowadzonych zajęć oraz sposoby wspomagania 

rozwoju poznawczego uczniów; potrzebę 

kształtowania pojęć, postaw, umiejętności 

praktycznych, w tym rozwiązywania problemów, 

i wykorzystywania wiedzy; metody i techniki 

skutecznego uczenia się; metody strukturyzacji 

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 



wiedzy oraz konieczność powtarzania i 

utrwalania wiedzy i umiejętności;  

D.1/E.1.W13 znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i 

społeczno-emocjonalnych uczniów: potrzebę 

kształtowania umiejętności współpracy uczniów, 

w tym grupowego rozwiązywania problemów 

oraz budowania systemu wartości i rozwijania 

postaw etycznych uczniów, a także kształtowania 

kompetencji komunikacyjnych i nawyków 

kulturalnych;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 

D.1/E.1.W15 potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego 

stosunku do nauki, rozwijania ciekawości, 

aktywności i samodzielności poznawczej, 

logicznego i krytycznego myślenia, kształtowania 

motywacji do uczenia się danego przedmiotu i 

nawyków systematycznego uczenia się, 

korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z 

Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia 

się przez całe życie przez stymulowanie go do 

samodzielnej pracy.  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 

D.1/E.1.U1 identyfikować typowe zadania szkolne z celami 

kształcenia, w szczególności z wymaganiami 

ogólnymi podstawy programowej, oraz z 

kompetencjami kluczowymi;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 

D.1/E.1.U3 identyfikować powiązania treści nauczanego 

przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi 

treściami nauczania; 

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 

D.1/E.1.U4 dostosować sposób komunikacji do poziomu 

rozwojowego uczniów; 

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 

D.1/E.1.U5 kreować sytuacje dydaktyczne służące 

aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów 

oraz popularyzacji wiedzy;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 

D.1/E.1.U7 dobierać metody pracy klasy oraz środki 

dydaktyczne, w tym z zakresu technologii 

informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące 

uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane 

potrzeby edukacyjne;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 

D.1/E.1.U8 merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać 

pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 

D.1/E.1.U11 przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności 

ucznia. 

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja 

D.1/E.1.K1 adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych 

stylów uczenia się uczniów;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja, 

bieżąca 

obserwacja 

D.1/E.1.K3 zachęcania uczniów do podejmowania prób 

badawczych oraz systematycznej aktywności 

fizycznej;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja, 

bieżąca 

obserwacja 

D.1/E.1.K5 kształtowania umiejętności współpracy uczniów, 

w tym grupowego rozwiązywania problemów; 

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja, 

bieżąca 

obserwacja 



D.1/E.1.K6 budowania systemu wartości i rozwijania postaw 

etycznych uczniów oraz kształtowania ich 

kompetencji komunikacyjnych i nawyków 

kulturalnych;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja, 

bieżąca 

obserwacja 

D.1/E.1.K7 rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i 

samodzielności poznawczej oraz logicznego i 

krytycznego myślenia;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja, 

bieżąca 

obserwacja 

D.1/E.1.K8 kształtowania nawyku systematycznego uczenia 

się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym 

z Internetu;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja, 

bieżąca 

obserwacja 

D.1/E.1.K9 stymulowania uczniów do uczenia się przez całe 

życie przez samodzielną pracę.  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Test, egzamin, 

dyskusja, 

prezentacja, 

bieżąca 

obserwacja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

4 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia audytoryjne 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

30 

 

60 

2 

16 

16 

 

32 

1 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do testów i prac 

śródsemestralnych,  

Przygotowanie do egzaminu,  

Praca nad zadaniami praktycznymi 

Przygotowanie do dyskusji  

Przygotowanie prezentacji  

Praca z dodatkowym tekstem 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

 

8 

20 

5 

7 

0 

 

50 

2 

10 

 

8 

20 

5 

7 

28 

 

78 

3 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia audytoryjne 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

50 

 

80 

3 

16 

64 

 

80 

3 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Rola czynnika wieku w akwizycji i nauce języka 

2. Cele i treści wczesnego nauczania języka obcego 

3. Cechy rozwojowe dziecka jako ucznia, rozwijanie 

umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów, 

kształtowanie umiejętności współpracy 



4. Planowanie zajęć, dobre praktyki, dostosowanie oddziaływań 

dydaktycznych do potrzeb i możliwości uczniów szkoły 

podstawowej 

5. Realizacja poszczególnych treści kształcenia, dobór metod 

zasady interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji, współpraca 

uczniów 

6. Integracja wewnątrz- i międzyprzedmiotowa 

7. Sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, formy 

pracy, np. nauczanie przez teksty narracyjne gry językowe 

8. Ocenianie, kontrola i diagnoza 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Prezentacje, dyskusje, gry symulacyjne, zadania praktyczne, 

oglądanie sfilmowanych fragmentów lekcji 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Wykład 

Ćwiczenia audytoryjne: wykonanie zadań praktycznych, testy 

śródsemestralne (możliwość zaliczenia poprawkowego w trakcie 

konsultacji) 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa  

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Testy, zadania praktyczne, obecność, egzamin 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Zaliczenie ustne na konsultacjach 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Szulc-Kurpaska M., Szpotowicz M. Teaching English to 

Young Learners, 2009. PWN 

2. Phillips, S. Young Learners, 2003. Oxford 

3. Sikora-Banasik, D. Wczesnoszkolne nauczanie języków 

obcych, 2009. CODN (Biblioteka cyfrowa ODN) 

 

Uzupełniająca: 

1. Moon, J. Children Learning English, 2017, Macmillan  

2. Brewster, J. et al. The Primary English Teacher’s Guide, 

2008, Penguin English Guides 

 
 

  



 

 

    KARTA PRZEDMIOTU  

D1.5_Dydaktyka: szczególne wyzwania w pracy nauczyciela języka obcego 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Dydaktyka: szczególne wyzwania w pracy nauczyciela języka 

obcego, D1.5 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): 
Didactics: Challenges in the Profession of a Foreign Langage 

Teacher 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 6 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie z metodami radzenia sobie z wyzwaniami w pracy nauczyciela języka angielskiego, 

takimi jak rozwijanie autonomii i samoświadomości uczniów, szczególne potrzeby edukacyjne, 

nauczanie grup o zróżnicowanym potencjale oraz poziomie umiejętności, sprawiającymi trudności 

dyscyplinarne.  

Cel przedmiotu określony w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 

25 lipca 2019 r., w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela (Dz. U. RP, 2.08.2019 r., poz. 1450) 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 15 (stacjonarne), 8 (niestacjonarne) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powią

zanie 

z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

D.1/E.1.W2 podstawę programową danego przedmiotu, cele 

kształcenia i treści nauczania przedmiotu lub 

prowadzonych zajęć na poszczególnych etapach 

edukacyjnych, przedmiot lub rodzaj zajęć w kontekście 

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 



wcześniejszego i dalszego kształcenia, strukturę wiedzy 

w zakresie przedmiotu nauczania lub prowadzonych 

zajęć oraz kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w 

ramach nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć;  

praktyczne 

D.1/E.1.W4 kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i 

wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę 

zawodowego rozwoju, także z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz 

dostosowywania sposobu komunikowania się do 

poziomu rozwoju uczniów i stymulowania aktywności 

poznawczej uczniów, w tym kreowania sytuacji 

dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczyciela oraz 

zasady interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; 

moderowanie interakcji między uczniami; rolę 

nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie 

współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z 

rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami 

szkoły i środowiskiem pozaszkolnym; 

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.W6 metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia 

w obrębie przedmiotu lub zajęć – rozwiązania 

merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, 

dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości 

uczniów lub grup uczniowskich o różnym potencjale i 

stylu uczenia się, typowe dla przedmiotu lub rodzaju 

zajęć błędy uczniowskie, ich rolę i sposoby 

wykorzystania w procesie dydaktycznym;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.W9 metody kształcenia w odniesieniu do nauczanego 

przedmiotu lub prowadzonych zajęć, a także znaczenie 

kształtowania postawy odpowiedzialnego i krytycznego 

wykorzystywania mediów cyfrowych oraz 

poszanowania praw własności intelektualnej;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.W10 rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy 

dydaktycznej; ocenianie i jego rodzaje: ocenianie 

bieżące, semestralne i roczne, ocenianie wewnętrzne i 

zewnętrzne; funkcje oceny; 

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.W12 diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia 

w kontekście nauczanego przedmiotu lub 

prowadzonych zajęć oraz sposoby wspomagania 

rozwoju poznawczego uczniów; potrzebę kształtowania 

pojęć, postaw, umiejętności praktycznych, w tym 

rozwiązywania problemów, i wykorzystywania wiedzy; 

metody i techniki skutecznego uczenia się; metody 

strukturyzacji wiedzy oraz konieczność powtarzania i 

utrwalania wiedzy i umiejętności;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.W13 znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i 

społeczno-emocjonalnych uczniów: potrzebę 

kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym 

grupowego rozwiązywania problemów oraz budowania 

systemu wartości i rozwijania postaw etycznych 

uczniów, a także kształtowania kompetencji 

komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.U1 identyfikować typowe zadania szkolne z celami 

kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi 

podstawy programowej, oraz z kompetencjami 

kluczowymi;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.U4 dostosować sposób komunikacji do poziomu 

rozwojowego uczniów;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 



praktyczne 

D.1/E.1.U5 kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i 

rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji 

wiedzy; 

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.U6 podejmować skuteczną współpracę w procesie 

dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, 

pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.U7 dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, 

w tym z zakresu technologii informacyjno-

komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i 

uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.U8 merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę 

uczniów wykonywaną w klasie i w domu;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.U9 skonstruować sprawdzian służący ocenie danych 

umiejętności uczniów;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.U11 przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia.   Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.K1 adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów 

uczenia się uczniów;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.K2 popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w 

środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym; Dziennik  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 

praktyczne 

D.1/E.1.K9 stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie 

przez samodzielną pracę.  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy 

sprawdzające, 

prezentacje, 

zadania 

praktyczne 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

2 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

15 

 

 

15 

8 

 

 

8 



w ramach tych zajęć: ECTS 0,5 0,3 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do testu,  

Praca nad zadaniami praktycznymi 

Przygotowanie do dyskusji 

Praca z dodatkowym tekstem 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

15 

5 

15 

 

40 

1,5 

5 

15 

5 

22 

 

47 

1,7 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

15 

 

45 

1,5 

30 

15 

 

45 

1,5 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Podstawa programowa języka angielskiego w szkole 

podstawowej, dokumenty szkoły. 

2. Dostosowanie nauczania do potrzeb i możliwości uczniów o 

różnym potencjale i stylu uczenia się. 

3. Rozwijanie autonomii i samoświadomości ucznia. 

3. Metody, techniki, strategie uczenia się. 

4. Uczeń o specjalnych potrzebach na lekcjach języka obcego. 

5. Zapobieganie i radzenie sobie z problemami dyscyplinarnymi. 

6. Ocenianie. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Prezentacja, pogadanka, dyskusja, zadania praktyczne, 

opracowywanie rozwiązań metodycznych w grupach  

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Obecność, aktywny udział, testy śródsemestralne, zadania 

praktyczne, prezentacje 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność jest obowiązkowa, aktywny udział punktowany 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena za wykonane zadania praktyczne, testy śródsemestralne 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Dodatkowa praca własna, zaliczenie na konsultacjach 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Harmer, J. The Practice of English Language Teaching, 

Pearson 

2. Harmer, J. How to Teach English, Pearson 

3. Kormos, J. Teaching Languages to Students with Specific 



Learning Differences. Channel View Publications 

4. Bogdanowicz, K.M. Dysleksja a nauczanie języków obcych – 

Przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją. 

Wyd. Harmonia 

 

 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

 

D1.6_Dydaktyka: współczesne technologie w nauczaniu  

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Dydaktyka: współczesne technologie w nauczaniu, D1.6 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Didactics: Modern Technologies in Teaching 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 5 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

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. 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.  

Cel przedmiotu został określony w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dn. 25 lipca 2019 r., w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela (Dz. U. RP, 2.08.2019 r., poz. 1450)  

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

Ćwiczenia warsztatowe 15 (stacjonarne), 8 (niestacjonarne) 



zajęć według planu studiów: 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiąza

nie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznyc

h 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

D.1/E.1.W4 kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i 

wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę 

zawodowego rozwoju, także z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz 

dostosowywania sposobu komunikowania się do 

poziomu rozwoju uczniów i stymulowania aktywności 

poznawczej uczniów, w tym kreowania sytuacji 

dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczyciela oraz 

zasady interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; 

moderowanie interakcji między uczniami; rolę 

nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie 

współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z 

rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami 

szkoły i środowiskiem pozaszkolnym;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe  

Testy, 

zadania 

praktyczne, 

prezentacje 

D.1/E.1.W8 sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z 

uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego: 

środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety edukacyjne), 

pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie zasobów 

edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, 

edukacyjne zastosowania mediów i technologii 

informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne 

w rozwiązywaniu problemów w zakresie nauczanego 

przedmiotu lub prowadzonych zajęć; potrzebę 

wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych 

zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy, 

zadania 

praktyczne, 

prezentacje 

D.1/E.1.W9 metody kształcenia w odniesieniu do nauczanego 

przedmiotu lub prowadzonych zajęć, a także znaczenie 

kształtowania postawy odpowiedzialnego i krytycznego 

wykorzystywania mediów cyfrowych oraz 

poszanowania praw własności intelektualnej;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy, 

zadania 

praktyczne, 

prezentacje 

D.1/E.1.W15 potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku 

do nauki, rozwijania ciekawości, aktywności i 

samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego 

myślenia, kształtowania motywacji do uczenia się 

danego przedmiotu i nawyków systematycznego 

uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym 

z Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się 

przez całe życie przez stymulowanie go do samodzielnej 

pracy.  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy, 

zadania 

praktyczne, 

prezentacje 

D.1/E.1.U7 dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w 

tym z zakresu technologii informacyjno-

komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i 

uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy, 

zadania 

praktyczne, 

prezentacje 

D.1/E.1.K4 promowania odpowiedzialnego i krytycznego 

wykorzystywania mediów cyfrowych oraz 

poszanowania praw własności intelektualnej;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy, 

zadania 

praktyczne, 

prezentacje, 

dyskusja 

D.1/E.1.K8 kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i 

korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu;  

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Testy, 

zadania 

praktyczne, 

prezentacje, 

dyskusja 



Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

15 

0,5 

8 

 

 

8 

0,3 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie prezentacji i zadań praktycznych 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

20 

 

 

 

20 

0,5 

27 

 

 

 

27 

0,7 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

20 

 

35 

1 

8 

27 

 

35 

1 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Rewolucja wirtualna. Rozwój nowoczesnych technologii i ich 

zastosowanie w nauczaniu j. obcych. 

2. Zastosowanie edytora tekstu/aplikacji Power Point do 

przygotowywania testów i materiałów przydatnych w nauczaniu 

j. angielskiego 

3. Tworzenie strony internetowej nauczyciela 

4. Kryteria oceny stron internetowych dla nauczycieli j. ang. 

5. Internetowe programy i narzędzia edukacyjne do sprawdzania 

umiejętności językowych 

6. Programy i aplikacje internetowe dla nauczycieli j. 

angielskiego  

7. Planowanie lekcji j. angielskiego z wykorzystaniem Internetu 

8. Rozwijanie sprawności językowych w oparciu o środowisko 

Internetu 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Prezentacje multimedialne, zadania praktyczne  

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Wykonanie zadań praktycznych i prezentacji 

 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach obowiązkowa 



Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Aktywny udział w zajęciach, wykonanie zadań praktycznych oraz 

prezentacji 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Wykonanie dodatkowych zadań na platformie e-Student 

Indywidualne konsultacje 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

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 

5. Teeler Dede, Gray Peta, How to Use the Internet in ELT, 

Longman, 2000 

 

 

 

 

    KARTA PRZEDMIOTU  

D1.7_Pedagogika 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Pedagogika, D1.7 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Pedagogy 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 3-4 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 



Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Udostępnienie studentom podstaw wiedzy pedagogicznej oraz umożliwianie im integrowania tej 

wiedzy z ich wiedzą osobistą. Rozwijanie przez studentów umiejętności i postaw niezbędnych do 

analizowania, projektowania i interpretowania działań pedagogicznych na różnych etapach 

kształcenia z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (w tym zdolnych). 

Pobudzanie studentów do konstruowania własnego stylu pracy pedagogicznej oraz rozwijanie 

umiejętności wykorzystywania swojej wiedzy w twórczym rozwiązywaniu realnych problemów 

pedagogicznych. Rozbudzanie zainteresowań pedagogicznych studentów, budowanie w nich 

nastawienia na zmianę oraz pobudzanie ich motywacji do samokształcenia i refleksji pedagogicznej. 

Cel przedmiotu został określony w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dn. 25 lipca 2019 r., w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela (Dz. U. RP, 2.08.2019 r., poz. 1450) 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Wykład: 60 (stacjonarne), 30 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia audytoryjne: 30 (stacjonarne), 16 (niestacjonarne) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiąza

nie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  

B.2.W1 system oświaty: organizację i funkcjonowanie systemu 

oświaty, podstawowe zagadnienia prawa oświatowego, 

krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące praw 

człowieka, dziecka, ucznia oraz osób z 

niepełnosprawnościami, znaczenie pozycji szkoły jako 

instytucji edukacyjnej, funkcje i cele edukacji szkolnej, 

modele współczesnej szkoły, pojęcie ukrytego programu 

szkoły, alternatywne formy edukacji, zagadnienie prawa 

wewnątrzszkolnego, podstawę programową w kontekście 

programu nauczania oraz działania wychowawczo-

profilaktyczne, tematykę oceny jakości działalności 

szkoły lub placówki systemu oświaty;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Egzamin, 

dyskusja, 

debata, 

kolokwium 

B.2.W2 rolę nauczyciela i koncepcje pracy nauczyciela: etykę 

zawodową nauczyciela, nauczycielską pragmatykę 

zawodową – prawa i obowiązki nauczycieli, zasady 

odpowiedzialności prawnej opiekuna, nauczyciela, 

wychowawcy i za bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia 

uczniów, tematykę oceny jakości pracy nauczyciela, 

zasady projektowania ścieżki własnego rozwoju 

zawodowego, rolę początkującego nauczyciela w 

szkolnej rzeczywistości, uwarunkowania sukcesu w pracy 

nauczyciela oraz choroby związane z wykonywaniem 

zawodu nauczyciela;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Egzamin, 

rozmowa 

B.2.W3 wychowanie w kontekście rozwoju: ontologiczne, 

aksjologiczne i antropologiczne podstawy wychowania; 

istotę i funkcje wychowania oraz proces wychowania, 

jego strukturę, właściwości i dynamikę; pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – regulacje 

prawne, formy i zasady udzielania wsparcia w 

placówkach systemu oświaty, a także znaczenie 

współpracy rodziny ucznia i szkoły oraz szkoły ze 

środowiskiem pozaszkolnym;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Rozmowa, 

praca 

samodzielna 

na zajęciach, 

kolokwium, 

egzamin 

B.2.W4 zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela: 

obowiązki nauczyciela jako wychowawcy klasy, 

metodykę pracy wychowawczej, program pracy 

wychowawczej, style kierowania klasą, ład i dyscyplinę, 

poszanowanie godności dziecka, ucznia lub 

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Rozmowa, 

dyskusja, 

pisemny 

projekt w 

parach, 



wychowanka, różnicowanie, indywidualizację i 

personalizację pracy z uczniami, funkcjonowanie klasy 

szkolnej jako grupy społecznej, procesy społeczne w 

klasie, rozwiązywanie konfliktów w klasie lub grupie 

wychowawczej, animowanie życia społeczno-

kulturalnego klasy, wspieranie samorządności i autonomii 

uczniów, rozwijanie u dzieci, uczniów lub wychowanków 

kompetencji komunikacyjnych i umiejętności 

społecznych niezbędnych do nawiązywania poprawnych 

relacji; pojęcia integracji i inkluzji; sytuację dziecka z 

niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole 

ogólnodostępnej, problemy dzieci z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu i ich funkcjonowanie, problemy dzieci 

zaniedbanych i pozbawionych opieki oraz szkolną 

sytuację dzieci z doświadczeniem migracyjnym; 

problematykę dziecka w sytuacji kryzysowej lub 

traumatycznej; zagrożenia dzieci i młodzieży: zjawiska 

agresji i przemocy, w tym agresji elektronicznej, oraz 

uzależnień, w tym od środków psychoaktywnych i 

komputera, a także zagadnienia związane z grupami 

nieformalnymi, podkulturami młodzieżowymi i sektami;  

egzamin 

B.2.W5 sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi: specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i 

ich uwarunkowania (zakres diagnozy funkcjonalnej, 

metody i narzędzia stosowane w diagnozie), konieczność 

dostosowywania procesu kształcenia do specjalnych 

potrzeb edukacyjnych uczniów (projektowanie wsparcia, 

konstruowanie indywidualnych programów) oraz 

tematykę oceny skuteczności wsparcia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Rozmowa, 

studium 

przypadku, 

egzamin 

B.2.W6 zasady pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się; 

przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, 

zapobieganie trudnościom w uczeniu się i ich wczesne 

wykrywanie, specyficzne trudności w uczeniu się – 

dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia oraz 

trudności w uczeniu się wynikające z dysfunkcji sfery 

percepcyjno-motorycznej oraz zaburzeń rozwoju 

zdolności, w tym językowych i arytmetycznych, i 

sposoby ich przezwyciężania; zasady dokonywania 

diagnozy nauczycielskiej i techniki diagnostyczne w 

pedagogice;  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Rozmowa, 

studium 

przypadku, 

praca 

pisemna w 

parach, 

egzamin 

B.2.W7 doradztwo zawodowe: wspomaganie ucznia w 

projektowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, metody i 

techniki określania potencjału ucznia oraz potrzebę 

przygotowania uczniów do uczenia się przez całe życie.  

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Rozmowa, 

egzamin 

B.2.U1 wybrać program nauczania zgodny z wymaganiami 

podstawy programowej i dostosować go do potrzeb 

edukacyjnych uczniów;  

 Ćwiczenia 

audytoryjne 

Praca 

pisemna 

B.2.U2 zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego;  Ćwiczenia 

audytoryjne 

Rozmowa, 

praca 

pisemna 

B.2.U3 formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem 

zawodu nauczyciela; 

 Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Rozmowa 

B.2.U4 nawiązywać współpracę z nauczycielami oraz ze 

środowiskiem pozaszkolnym; 

 Ćwiczenia 

audytoryjne 

Rozmowa 

B.2.U5 rozpoznawać sytuację zagrożeń i uzależnień uczniów;   Ćwiczenia 

audytoryjne 

Rozmowa, 

praca 

pisemna, 

analiza 

przypadku, 



egzamin 

B.2.U6 zdiagnozować potrzeby edukacyjne ucznia i 

zaprojektować dla niego odpowiednie wsparcie;  

 Ćwiczenia 

audytoryjne 

Praca 

pisemna, 

egzamin 

B.2.U7 określić przybliżony potencjał ucznia i doradzić mu 

ścieżkę rozwoju.  

 Ćwiczenia 

audytoryjne 

Rozmowa 

B.2.K1 okazywania empatii uczniom oraz zapewniania im 

wsparcia i pomocy; 

 Ćwiczenia 

audytoryjne 

Obserwacja, 

rozmowa, 

egzamin 

B.2.K2 profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie 

szkolnej lub grupie wychowawczej; 

 Ćwiczenia 

audytoryjne 

Obserwacja, 

rozmowa, 

egzamin 

B.2.K3 samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej;   Wykład, 

ćwiczenia 

audytoryjne 

Obserwacja, 

rozmowa, 

egzamin 

B.2.K4 współpracy z nauczycielami i specjalistami w celu 

doskonalenia swojego warsztatu pracy.  

 Ćwiczenia 

audytoryjne 

Rozmowa, 

obserwacja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia audytoryjne 

 

w sumie: 

ECTS 

60 

30 

 

90 

3 

30 

16 

 

46 

2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do egzaminu 

Praca własna 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

25 

 

 

 

30 

1 

5 

69 

 

 

 

74 

2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia audytoryjne 

Praca praktyczna samodzielna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

30 

 

 

60 

2 

16 

44 

 

 

60 

2 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Wykłady (semestr I i II):  

1. Zajęcia organizacyjne – zapoznanie z efektami kształcenia, 

sposobami zaliczenia przedmiotu, z formą egzaminu.  

2. Związek pedagogiki z innymi naukami. Dyscypliny i 

subdyscypliny pedagogiczne.  

3. Rola nauczyciela w określonych stylach nauczania: 

kierowniczy, terapeutyczny i wyzwalający z odniesieniem do 

stylów trenerskich. Film „Fala” z odniesieniem do etyki zawodu 

nauczyciela. Prawa i obowiązki nauczycieli.  



4. Socjalizacja i wychowanie – istota i funkcje wychowania; 

proces wychowania i jego struktura, właściwości i dynamika.  

5. Charakterystyka instytucji wychowania (środowisk 

wychowawczych):  

a. modele szkoły współczesnej: tradycyjna, terapeutyczna 

(romantyczna), refleksyjna i emancypacyjna, ich 

przedstawiciele i twórcy. Związki modeli szkół ze stylami 

nauczania;  

b. rodzina i formy alternatywne – współpraca szkoły z 

rodziną dziecka;  

c. grupa rówieśnicza – struktura grupy, style przywództwa 

grupowego na podstawie filmu „Władca much”. Sposoby 

diagnozowania struktury grupy rówieśniczej. Zjawisko 

inkluzji i integracji w zespole klasowym/w grupie 

rówieśniczej. Ład i porządek w klasie;  

d. wybrane instytucje wychowania równoległego, w 

szczególności rola mediów.  

6. Ontologiczne, aksjologiczne i antropologicznepodstawy 

wychowania – różne odmiany myślenia o wychowaniu w teorii i 

praktyce: podejście dyrektywne, niedyrektywne i 

antyautorytarne– zasady, metody (w tym kary pedagogiczne i 

niepedagogiczne oraz nagrody), formy, techniki i środki 

wychowania w tych podejściach. Ocenianie wspierające, a 

tradycyjne.  

7. Systemy pedagogiczne i ich twórcy oraz związane z nimi różne 

rozumienia pojęć: opieka, wychowanie, kształcenie, 

samokształcenie, samowychowanie:  

a. system M. Montessori – film  

b. szkoła demokratyczna i jej założyciel: A. Neill twórca 

szkoły w Summerhill  

c. system waldorfski  

d. system J. Korczaka (film A. Wajdy „Korczak”)  

e. pedagogika krytyczna i emancypacyjna – Paulo Freire, 

Henry Giroux i PeterMcLaren. Pojęcie ukrytego programu 

szkoły. Badania rodzajowe.  

f. humanistyczna koncepcja edukacji C. Rogersa  

g. pedagogika inspirowana konstruktywizmem vs 

behawioryzm jako główne teorie pedagogiczne we 

współczesnej praktyce edukacyjnej.  

8. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży – zjawisko agresji i 

przemocy w szkole i agresji elektronicznej (hejt). Skala 

uzależnień wśród uczniów, w tym szczególnie od środków 

psychoaktywnych i Internetu. Przejawy, przyczyny, 

postępowanie, zapobieganie.  

9. Szkolna sytuacja dzieci emigrantów i reemigrantów; 

zagadnienie dziecka w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej. 

Film „Serce lwa” – przeciw stereotypom kulturowym.  

10. Hierarchia potrzeb ludzkich wg A. Maslowa i ich regulacja w 

procesie opiekuńczo-wychowawczym.  

11. Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, 

dysortografia i dyskalkulia. Diagnoza, profilaktyka i terapia.  

 

Zajęcia audytoryjne (sem. I i II):  



1. Prawa człowieka, w tym z niepełnosprawnością, prawa 

dziecka – zakaz stosowania przemocy wobec dzieci, w tym 

klapsów – Ustawa z 10 czerwca 2010 r.  

2. Struktura polskiego systemu oświaty. Polski system oświaty, a 

systemy edukacyjne na świecie (np. Skandynawia, Korea, Chiny, 

USA, Wielka Brytania) – wady i zalety. Podejście elitarne i 

egalitarne wobec zmian cywilizacyjnych. Funkcje i cele edukacji 

szkolnej. Elementy prawa oświatowego.  

3. Koncepcja Delorsa – przygotowanie dzieci i młodzieży do 

uczenia się przez całe życie.  

4. Stawanie się nauczycielem: start zawodowy nauczyciela, 

przebieg kariery zawodowej, syndrom wypalenia zawodowego, 

choroby zawodowe.  

5. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczeń 

zdolny. Dobór programów edukacyjnych. Specyfika pracy 

nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach. Problemy 

diagnostyczne.  

6. Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży – diagnoza, 

profilaktyka, pomoc.  

7. Problemy dzieci z zaburzeniami (np. autyzm, zaburzenia 

zachowania) i ich funkcjonowanie (film TempleGrandin). 

Diagnoza, profilaktyka i terapia.  

8. Zjawisko zaniedbywania dzieci i młodzieży oraz pozbawiania 

ich opieki. Przemoc wobec dzieci i młodzieży w rodzinie, 

dziecko i nastolatek jako sprawca przemocy.  

9. Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela. 

Czynniki warunkujące efektywność pracy wychowawczej 

nauczyciela (m.in. komunikacja nauczyciela z uczniami, postawy 

nauczyciela, wartości).  

10. Rozwiązywanie konfliktów w klasie lub grupie 

wychowawczej. Rola komunikacji nauczyciela z uczniami. Style 

komunikowania się, a porozumiewanie się wychowawcy/ 

nauczyciela/trenera z wychowankami. Co to znaczy 

„uczłowieczyć komunikację?”  

11. Funkcjonowanie dzieci i młodzieży w grupach 

nieformalnych, podkulturach młodzieżowych i sektach.  

12. Zakres działań poradni psychologiczno-pedagogicznych 

(poradnictwo zawodowe, diagnoza zaburzeń, diagnoza rozwoju). 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.  

Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład problemowy, informacyjny, „metodą ulów”, klasyczna 

metoda problemowa, ustna i pisemna burza mózgów, pokaz, praca 

z tekstem, metody ćwiczebne, objaśnienie, opowiadanie, dyskusja 

problemowa, rozmowa, metody warsztatowe, film, metoda 

indywidualnych przypadków. 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Kryteria oceny końcowej z wykładu i warsztatów: Obowiązkowa 

obecność na zajęciach w obydwu formach, przygotowanie się do 

zajęć, aktywne uczestnictwo w zajęciach, kolokwium 

zaliczeniowe na co najmniej 51% z treści realizowanych na 

zajęciach audytoryjnych, złożenie prac pisemnych, egzamin 

zaliczony na co najmniej 51%. 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

Obowiązkowa zarówno na wykładach, jak i zajęciach 

audytoryjnych. Dopuszcza się w semestrze po jednej 

nieusprawiedliwionej nieobecności dla obu form. 



obowiązkowa: 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Średnia ocen z audytorium i egzaminu 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Zaliczanie zadań i treści kształcenia powstałych z nieobecności w 

toku konsultacji. Złożenie zaległych prac w wyznaczonym 

terminie. Samokształcenie, możliwość odrobienia zajęć 

audytoryjnych w innej grupie. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: Literatura podstawowa:  

1. Gołębniak B. D., Szkoła wspomagająca rozwój [w:] Z. 

Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika (Podręcznik akademicki) t. 

II, PWN, Warszawa 2004. 

 2. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika: podręcznik dla 

pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym, Difin SA, 

Warszawa 2015. 

3. Janowski A., Pedagogika praktyczna, Fraszka Edukacyjna, 

Warszawa 2002 

4. Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, 

klasyfikacje, badania, Impuls, Kraków 2015 

5. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika (Podręcznik 

akademicki) PWN, Warszawa 2019. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, Warszawa, 2011.  

2. Bogdanowicz M., Kalka D., Krzykowski G., Ryzyko 

specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, 

dysortografii i dysgrafii: Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami 

dla klas I i II, Harmonia, Gdańsk 2011.  

3. Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M., red. Wychowanie. 

Pojęcia Procesy-Konteksty, t.1-5, GWP, Gdańsk 2007-2010.  

4. Górniewicz E. Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu, 

Akapit, Toruń 2017.  

5. Janowski A., Poznawanie uczniów, Zdobywanie informacji w 

pracy wychowawczej, WSiP, Warszawa 2000.  

6. Kołakowski A., red., Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i 

praktyka, GWP, Sopot 2013.  

7. Kurzyna-Chmiel K., Podstawy prawne i organizacyjne 

oświaty, Warszawa, 2009. 

 

 

  



 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

D1.8_Psychologia 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Psychologia, D1.8 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Psychologia 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 3-4 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Wprowadzenie w problematykę podstawowych zagadnień psychologicznych: zapoznanie z 

aparatem pojęciowym służącym do opisu podstawowych procesów poznawczych, emocjonalnych, 

motywacyjnych oraz zagadnieniami osobowości w świetle najnowszych osiągnięć badawczych. 

Podstawowa wiedza o człowieku i jego aktywności. Podstawowe terminy psychologiczne, 

współczesne teorie psychologiczne, najnowsze wyniki badań psychologicznych niezbędnych do 

pracy pedagogicznej. Uświadamianie znaczenia profesjonalnego zachowania się oraz poziomu 

swojej wiedzy psychologicznej. 

Przedstawienie przedmiotu badań i podstawowych zadań, które realizuje współczesna psychologia 

rozwojowa. Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej obejmujące 

szerokie spektrum zagadnień, które mają stać się podstawą wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych przyszłych nauczycieli.  

Cel przedmiotu został określony w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dn. 25 lipca 2019 r., w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela (Dz. U. RP, 2.08.2019 r., poz. 1450) 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Wykład: 60 (stacjonarne), 30 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia audytoryjne: 30 (stacjonarne), 16 (niestacjonarne) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powią

zanie 

z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny 

efektów 

uczenia się  



B.1.W1 podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, 

spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji, mowę 

i język, myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć, 

rolę uwagi, emocje i motywacje w procesach regulacji 

zachowania, zdolności i uzdolnienia, psychologię 

różnic indywidualnych – różnice w zakresie 

inteligencji, temperamentu, osobowości i stylu 

poznawczego;  

 Wykład,  

ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B.1.W2 proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, 

adolescencji i wczesnej dorosłości: rozwój fizyczny, 

motoryczny i psychoseksualny, rozwój procesów 

poznawczych (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga i 

pamięć), rozwój społeczno-emocjonalny i moralny, 

zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania, 

rozwój wybranych funkcji psychicznych, normę 

rozwojową, rozwój i kształtowanie osobowości, rozwój 

w kontekście wychowania, zaburzenia w rozwoju 

podstawowych procesów psychicznych, teorie 

integralnego rozwoju ucznia, dysharmonie i zaburzenia 

rozwojowe u uczniów, zaburzenia zachowania, 

zagadnienia: nieśmiałości i nadpobudliwości, 

szczególnych uzdolnień, zaburzeń funkcjonowania w 

okresie dorastania, obniżenia nastroju, depresji, 

krystalizowania się tożsamości, dorosłości, identyfikacji 

z nowymi rolami społecznymi, a także kształtowania się 

stylu życia;  

 Wykład,  

ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B.1.W3 teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: 

zachowania społeczne i ich uwarunkowania, sytuację 

interpersonalną, empatię, zachowania asertywne, 

agresywne i uległe, postawy, stereotypy, uprzedzenia, 

stres i radzenie sobie z nim, porozumiewanie się ludzi 

w instytucjach, reguły współdziałania, procesy 

komunikowania się, bariery w komunikowaniu się, 

media i ich wpływ wychowawczy, style 

komunikowania się uczniów i nauczyciela, bariery w 

komunikowaniu się w klasie, różne formy komunikacji 

− autoprezentację, aktywne słuchanie, efektywne 

nadawanie, komunikację niewerbalną, porozumiewanie 

się emocjonalne w klasie, porozumiewanie się w 

sytuacjach konfliktowych;  

 Wykład,  

ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B.1.W4 proces uczenia się: modele uczenia się, w tym 

koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia w oparciu o 

wyniki badań neuropsychologicznych, metody i 

techniki uczenia się z uwzględnieniem rozwijania 

metapoznania, trudności w uczeniu się, ich przyczyny i 

strategie ich przezwyciężania, metody i techniki 

identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i 

zainteresowań, bariery i trudności w procesie 

komunikowania się, techniki i metody usprawniania 

komunikacji z uczniem oraz między uczniami;  

 Wykład,  

ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B.1.W5 zagadnienia autorefleksji i samorozwoju: zasoby własne 

w pracy nauczyciela – identyfikacja i rozwój, 

indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, 

stres i nauczycielskie wypalenie zawodowe.  

 Wykład,  

ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B.1.U1 obserwować procesy rozwojowe uczniów;   Ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B.1.U2 obserwować zachowania społeczne i ich 

uwarunkowania;  

 Ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 



B.1.U3 skutecznie i świadomie komunikować się;  Ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B.1.U4 porozumieć się w sytuacji konfliktowej;   Ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B.1.U5 rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie 

uczenia się;  

 Ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B.1.U6 identyfikować potrzeby uczniów w rozwoju uzdolnień i 

zainteresowań;  

 Ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B.1.U7 radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia 

sobie z trudnościami;  

 Ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B.1.U8 zaplanować działania na rzecz rozwoju zawodowego na 

podstawie świadomej autorefleksji i informacji 

zwrotnej od innych osób.   

 Ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B.1.K1 autorefleksji nad własnym rozwojem zawodowym;   Ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

B.1.K2 wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do 

analizy zdarzeń pedagogicznych.  

 Ćwiczenia 

audytoryjne 

Projekt, 

aktywność 

podczas 

zajęć 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

4 
S

ta
cj

o
n

ar
n

e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia audytoryjne 

 

w sumie: 

ECTS 

60 

30 

 

90 

3 

30 

16 

 

46 

2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do egzaminu 

Praca własna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

25 

 

 

30 

1 

5 

69 

 

 

74 

2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

Ćwiczenia audytoryjne 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

30 

 

60 

2 

16 

44 

 

60 

2 



tym liczba punktów ECTS: 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Tematy wykładów 

1. Psychologia jako nauka w systemie nauk humanistycznych oraz 

medyczno - przyrodniczych. Cele i zadania psychologii oraz metody 

badań psychologii ogólnej, społecznej oraz rozwojowej. Psychologia 

teoretyczna oraz stosowana.                                                                             

2. Formy pomocy psychologicznej; terapia psychologiczna, 

psychoedukacja, psychoterapia. Coaching jako forma wspierania 

rozwoju i podnoszenia poziomu funkcjonowania człowieka.  

3. Główne nurty współczesnej psychologii. Mechanizmy 

funkcjonowania człowieka w ujęci psychologii behawioralno - 

poznawczej, psychodynamicznej, humanistycznej oraz kognitywnej.  

4. Osobowość w ujęciu podstawowych teorii psychologicznych. 

Osobowość; determinanty biologiczne i środowiskowe. 

5.Świadomość jako proces. Rodzaje, funkcje i stany świadomości. 

Wpływ stanów świadomości na funkcjonowanie człowieka, w tym na 

proces uczenia się. 

6. Procesy poznawcze; wrażenia, spostrzeżenia, pamięć, myślenie, 

uwaga. Rodzaje problemów oraz metody ich rozwiązywania. 

Dywergencja, konwergencja, abstrahowanie oraz analogia jako 

podstawowe operacje umysłowe. Pojęcie inteligencji w ujęciu 

klasycznym. 

7. Teorie uczenia się, typy uczenia się. Organizacja procesu uczenia się. 

Związki pomiędzy procesami ucznia się i zapamiętywania.  

8. Trudności w procesie uczenia się uczniów, w tym specyficzne 

trudności w uczeniu się. Analiza przyczyn trudności w uczniu się języka 

obcego.  

9. Psychologiczne teorie emocji. Przegląd teorii ilustrujących 

powstawanie emocji. Neurofizjologiczne podłoże emocji. Świadome i 

nieświadome przetwarzanie emocji. Ekspresja emocji, analiza w 

kontekście indywidualnym oraz społeczno - kulturowym.  

10. Związki pomiędzy procesem ucznia się a różnorodnymi stanami 

emocjonalnymi. Inteligencja emocjonalna, proces diagnozy inteligencji 

emocjonalnej. 

11. Funkcjonowanie człowieka w warunkach stresu fizjologicznego i 

psychologicznego. Związek pomiędzy poziomem pobudzenia, a 

skutecznością działania. Wpływ steru sytuacyjnego oraz uogólnionego 

na proces uczenia się. 

12. Teorie motywacji (teoria instynktów, teoria redukcji popędów, 

teoria potrzeb). Wpływ motywacji wewnętrznej, zewnętrznej oraz 

osiągnięć na sukces szkolny.  

13. Rozwój człowieka na przestrzeni całego życia. Pojęcie rozwoju w 

kontekście zmiany, dynamika zmian rozwojowych. Etapy rozwojowe i 

zadania rozwojowe.  

14. Zasady i prawidłowość psychicznego rozwoju człowieka. Rola 

rodziny, kultury w procesie rozwoju. 

15. Związki pomiędzy rozwojem funkcji poznawczych i psychicznych a 

umiejętnościami ucznia się w poszczególnych etapach rozwojowych.                    

16. Analiza związku pomiędzy etapami rozwoju mowy i języka, a 

procesem ucznia się języka obcego w poszczególnych etapach rozwoju 

człowieka. Konsekwencje dwujęzyczności.   

17. Trudności w nauce, zwłaszcza w nauce języka obcego związane z 

zaburzeniami, odchyleniami rozwojowymi w poszczególnych etapach 

życia człowieka.  

18. Skuteczne komunikowanie się w relacji nauczyciel – uczeń, 

nauczyciel – rodzic, nauczyciel – nauczyciel. Wykorzystanie analizy 

transakcyjnej w procesie konstruktywnej komunikacji, analiza transakcji 



(prostych, skrzyżowanych, ukośnych) oraz gier psychologicznych.         

19. Analiza szkolnych gier psychologicznych uczniów. 

20. Teoria wpływu społecznego, konformizm wywieranie wpływu na 

zachowanie. Proces kształtowania i zmiany postaw, wpływ (świadomy i 

nieświadomy)  nauczyciela na przekonania, myśli, emocje oraz 

zachowania uczniów. 

22. Mechanizm powstawania stereotypów, uprzedzeń oraz 

dyskryminacji w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Ocena 

społeczna w rzeczywistości realnej i zdalnej. 

23. Teoria dysonansu poznawczego, zasady poznania społecznego oraz 

spostrzegania społecznego.   

24. Procesu i mechanizmy grupowe. Zjawisko facylitacji społecznej. 

Interakcje w grupie; współpraca i konflikt, decyzyjność w grupie 

zadaniowej. Klasa jako specyficzna grupa społeczna, rola nauczyciela w 

społeczności klasowej i szkolnej. 

25. Funkcjonowanie nauczyciela w rzeczywistości szkolnej. 

Motywująca rola sukcesów, traktowanie niepowodzeń jako źródła 

zamian i rozwoju osobistego. Rola autoanalizy, motywacji, 

automotywacji oraz inspiracji w zawodzie nauczycielskim. Łącznie roli 

i relacji zawodowych z rolami i relacjami osobistymi. Stawianie granic 

w relacjach zawodowych. 

Tematy ćwiczeń: 

1. Psychologia; wiedza i praktyka. Rola integracji grupy zadaniowej, 

budowa relacji w grupie/klasie. 

2. Biologiczne podstawy zachowania, neuropsychologiczne podstawy 

procesów uczenia się. Jak uczy się mózg? Wykorzystanie wiedzy z 

zakresu neuronauki w organizacji procesu uczenia się. Konsekwencje 

dominacji półkulowej, formuła lateralizacji. Badanie lateralizacji, 

wykorzystanie wniosków w pracy z uczniem. 

3. Konsekwencje warunkowania klasycznego oraz warunkowania 

sprawczego dla procesów ucznia się. Zasady skutecznej kary i nagrody 

jako środków modyfikujących funkcjonowanie ucznia. Wpływ 

procesów poznawczych na proces uczenia się.  

4. Pamięć a procesy uczenia się. Krótkotrwałe wykorzystanie pamięci, 

struktury pamięci długotrwałej, kodowanie i wydobywanie informacji, 

usprawnianie zapamiętywania informacji niezorganizowanej. Metody 

skutecznego zapamiętywania – zastosowanie mnemotechnik w praktyce 

rozszerzania zasobu słownictwa czynnego i biernego.  

5. Psychologiczne podstawy nabywania umiejętności pisania 

manualnego, wykorzystanie potencjału motorycznego dziecka i ucznia. 

Związek pomiędzy pisaniem manualnym, klawiaturowym a uczniem 

się. Zasady prowadzenia notatek. Mapa wiedzy. Zaburzenia o 

charakterze dysgraficznym, ich wpływ na proces ucznia się min języka 

obcego.  

6. Psychologiczne umiejętności nabywania umiejętności czytania, 

funkcje zdolności przetwarzania wzrokowo – przestrzennego oraz 

sprawności fonologicznych. Czytanie płynne, czytanie ze 

zrozumieniem. Techniki szybkiego czytania. Wpływ zaburzeń 

dyslektycznych na proces uczenia się języka obcego. 

7. Zalecenia do pracy (w ramach nauki języka obcego)  z uczniem z 

dysgrafią oraz dysleksją. Wpływ specyficznych trudności w uczeniu się 

na całokształt kariery szkolnej ucznia oraz jego rozwój emocjonalno – 

społeczny. Diagnoza dysleksji oraz dysgrafii wczesne objawy ryzyka 

wystąpienia dysleksji i dysgrafii. 

8. Zasady posługiwania się językiem, tworzenie przekazów 

językowych, rozumienie języka, kontekst społeczny i kulturowy 

naturalnego nabywania języka. Etapy rozwoju języka, rozwój mowy i 

komunikacji w kontekście nabywania języka obcego. 

9. Teorie inteligencji, inteligencja w ujęciu psychometrycznym. 

Inteligencja triarchiczna, inteligencja wieloraka oraz inteligencja 



emocjonalna. Związek pomiędzy inteligencja a zdolnością uczenia się, 

w tym ucznia się języka obcego.  

10. Wpływ rozwoju emocjonalno – społecznego ucznia na proces 

uczenia się. Zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia nastroju, 

zaburzenia komunikacji oraz osobowości. Specyfika funkcjonowania i 

uczenia się ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

11. Zjawisko agresji w szkole, teorie powstawania agresji, zachowania 

biernoagresywne, zachowania destrukcyjne i autodestrukcyjne. Formy 

cyberprzemocy. Izolacja w szkole. Zachowania indukujące agresję. 

Skuteczne metody radzenia sobie z zrachowaniami agresywnymi u 

dzieci i uczniów.  

12. Kształtowanie wśród uczniów postaw prospołecznych, 

przeciwdziałanie powstawaniu stereotypów, uprzedzeń oraz 

dyskryminacji. Kształtowanie pozytywnych postaw do nauki języka 

obcego.  

13. Metody radzenia sobie ze stresem. Techniki relaksacyjne, masaż 

rozluźniający, relaks autogenny, ćwiczenia rozluźniające. 

Wykorzystanie elementów treningu twórczości.    

14. Autorefleksja dotycząca kompetencji sprzyjających pracy w 

zawodzie nauczycielskim. Analiza zasobów, mocnych stron, analiza 

słabych stron, sformułowanie kierunków rozwoju zawodowego oraz 

osobistego w perspektywie krótkofalowej i długofalowej.  

 

 

 

 

  

Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykład w oparciu o prezentacje multimedialne, analiza 

fragmentów filmów (popularno – naukowych, dokumentalnych, 

fabularnych), dyskusja kierowana, analiza indywidualnych 

przypadków, elementy psychodramy, gra symulacyjna, testy, 

ankiety, kwestionariusze. 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Egzamin  

Obowiązkowy udział w wykładach oraz ćwiczeniach. 

Ocena z zaliczenia; 50% ocena z kolokwium pisemnego na 

zakończenie każdego semestru + 30 % ocena z projektu + 20 % 

ocena z aktywności podczas zajęć. 

Ocena z egzaminu; egzamin pisemny na koniec 4 semestru. 

Kryteria ocen; 

93 - 100% - bdb, 86 - 92% - plus db, 76 – 85% - db, 66 - 75% - 

plus dost.,      60 - 65% - dost,  poniżej 59% - ndst.   

 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na wykładach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowa.  

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej 

oceny końcowej. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią 

arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń oraz egzaminu. 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach student 

zobowiązany jest nadrobić poprzez przygotowanie referatu 

obejmującego tematy omawiane na opuszczonych zajęciach. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

Brak 



odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Zalecana literatura: Literatura podstawowa; 

1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. 

Serce i umysł., wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004. 

2. Brzezińska A.I., Appelt K., Ziółkowska B., Psychologia 

rozwoju człowieka., GWP Sopot 2019.  

3. Ernst C. Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić?, WSiP 

Warszawa 2012. 

4. Harwas – Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwojowa, 

rozwój funkcji psychicznych., PWN, Warszawa 2002. 

5. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia. 

Kluczowe koncepcje., PWN Warszawa 2010. 

6. Zimbardo P.G., Gerrig R.J., Psychologia i życie., PWN 

Warszawa 2012. 

Literatura uzupełniająca; 

7. Czerniawska E., Ledzińska M., Jak się uczyć?, PWN 

Warszawa 2010. 

8. Ledzińska M., Czerniawska E., Psychologia nauczania. Ujęcie 

poznawcze. PWN Warszawa 2011.  

9. Cash A. Psychologia dla bystrzaków., wyd. Helion SA, 

Gliwice 2022 

 

 

 

 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

D1.9_Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Praktyka psychologiczno-pedagogiczna, D1.9 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Psychological and Pedagogical Internship 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski / angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 4 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 



Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Kształtowanie kompetencji oraz gromadzenie doświadczeń opiekuńczo-wychowawczych 

związanych z zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów, 

konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej z 

rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym przygotowującym do zawodu nauczyciela 

w szkole podstawowej. 

Cel przedmiotu został określony w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dn. 25 lipca 2019 r., w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela (Dz. U. RP, 2.08.2019 r., poz. 1450) 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

30 (stacjonarne), 30 (niestacjonarne) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiąza

nie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

B.3.W1 zadania charakterystyczne dla szkoły lub placówki 

systemu oświaty oraz środowisko, w jakim one 

działają;  

 Praktyka 

psychologiczno-

pedagogiczna 

Kontrola arkuszy 

obserwacyjnych, 

Dziennika praktyk 

B.3.W2 organizację, statut i plan pracy szkoły, program 

wychowawczo-profilaktyczny oraz program 

realizacji doradztwa zawodowego; 

 Praktyka 

psychologiczno-

pedagogiczna 

Kontrola arkuszy 

obserwacyjnych, 

Dziennika praktyk 

B.3.W3 zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom w 

szkole i poza nią.  

 Praktyka 

psychologiczno-

pedagogiczna 

Kontrola arkuszy 

obserwacyjnych, 

Dziennika praktyk 

B.3.U1 wyciągać wnioski z obserwacji pracy wychowawcy 

klasy, jego interakcji z uczniami oraz sposobu, w 

jaki planuje i przeprowadza zajęcia wychowawcze;  

 Praktyka 

psychologiczno-

pedagogiczna 

Opinia opiekuna 

praktyki, kontrola 

arkuszy 

obserwacyjnych, 

Dziennika praktyk 

B.3.U2 wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji 

działań opiekuńczo-wychowawczych i 

dydaktycznych przez nauczycieli przedmiotów; 

 Praktyka 

psychologiczno-

pedagogiczna 

Opinia opiekuna 

praktyki, kontrola 

arkuszy 

obserwacyjnych, 

Dziennika praktyk 

B.3.U3 wyciągać wnioski, w miarę możliwości, z 

bezpośredniej obserwacji pracy rady pedagogicznej 

i zespołu wychowawców klas;  

 Praktyka 

psychologiczno-

pedagogiczna 

Opinia opiekuna 

praktyki, kontrola 

arkuszy 

obserwacyjnych, 

Dziennika praktyk 

B.3.U4 wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji 

pozalekcyjnych działań opiekuńczo-

wychowawczych nauczycieli, w tym podczas 

dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i 

zorganizowanych wyjść grup uczniowskich;  

 Praktyka 

psychologiczno-

pedagogiczna 

Opinia opiekuna 

praktyki, kontrola 

arkuszy 

obserwacyjnych, 

Dziennika praktyk 

B.3.U5 zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze 

pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych;  

 Praktyka 

psychologiczno-

pedagogiczna 

Konspekt, opinia 

opiekuna 

praktyki, kontrola 

arkuszy 

obserwacyjnych, 

Dziennika praktyk 

B.3.U6 analizować, przy pomocy opiekuna praktyk 

zawodowych oraz nauczycieli akademickich 

 Praktyka 

psychologiczno-

Opinia opiekuna 

praktyki, kontrola 



prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania 

psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i 

zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub 

doświadczone w czasie praktyk. 

pedagogiczna arkuszy 

obserwacyjnych, 

Dziennika praktyk 

B.3.K1 skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk 

zawodowych i z nauczycielami w celu poszerzania 

swojej wiedzy. 

 Praktyka 

psychologiczno-

pedagogiczna 

Opinia opiekuna 

praktyki 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

2 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Praktyka pedagogiczno-psychologiczna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

 

30 

1 

 

30 

 

30 

1 

 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie dokumentacji, opracowanie 

arkuszy obserwacyjnych 

Prowadzenie Dziennika praktyk 

Pomoc w opracowaniu pakietu  

materiałów do lekcji wychowawczej 

Przygotowanie do prowadzenia lekcji 

wychowawczej lub zajęć opiekuńczych 

Omawianie z nauczycielem bieżących  

problemów i doświadczeń 

 

w sumie: 

ECTS 

6 

 

4 

 

5 

6 

 

4 

 

 

25 

1 

6 

 

4 

 

5 

6 

 

4 

 

 

25 

1 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Praktyka 

Praca własna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

25 

 

55 

2 

30 

25 

 

55 

2 

 

Dodatkowe elementy  

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Zapoznanie z kartą przedmiotu, omówienie specyfiki praktyki 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej. 

2. Zapoznanie się ze specyfiką szkoły podstawowej, w której 

praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie 

realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, 

sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, 

pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz 

prowadzonej dokumentacji: 

3. Obserwowanie: 

a) zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności 

formalnych i nieformalnych grup uczniów, pracy 

nauczyciela 

b) aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – uczeń oraz 



interakcji między uczniami (w tym samym i różnym wieku). 

d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w 

grupach wychowawczych, ich prawidłowości i 

zakłóceń, 

e) dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, 

zachowania i postaw uczniów, 

4. Współdziałanie z opiekunem praktyk w: 

a) realizacji założeń projektów tematycznych, 

b) celu poszerzania swojej wiedzy. 

5. Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczonych 

sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: 

a) prowadzenie dokumentacji praktyki, 

b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyczną, 

c) ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowanych zadań 

opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich 

mocnych i słabych stron), 

d) ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji 

zamierzonych celów, 

e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania 

obserwowanych sytuacji i przeprowadzonych działań, 

f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów 

(słuchaczy). 

6. Zaliczenie przedmiotu. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Obserwacja, rejestrowanie w Dzienniku praktyk, prowadzenie 

pojedynczych zajęć wychowawczych 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Przedstawienie Dziennika praktyk – zapisów ogólnych oraz 

zapisów szczegółowych w arkuszach obserwacyjnych, 

przedstawienie konspektu przeprowadzonych zajęć oraz karty 

weryfikacji efektów kształcenia podpisanej i podstemplowanej 

przez opiekuna praktyk z ramienia Szkoły 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na praktykach obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

25% arkusze, 25% konspekt, 30% karta weryfikacji, 20% 

wypełnienie Dziennika praktyk  

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Usprawiedliwienie i odbycie praktyki w terminie ustalonym przez 

nauczyciela opiekuna z ramienia Szkoły 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: Nie dotyczy 

 

  



    

KARTA PRZEDMIOTU 

D2.1_Praktyczna nauka języka hiszpańskiego 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Praktyczna nauka języka hiszpańskiego, D2.1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Practical Spanish (Integrated Skills) 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 14 

Język wykładowy: polski, hiszpański 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 3-6 

 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Komunikacja językowa i kulturowa w zakresie języka hiszpańskiego w kontekstach realiów różnych 

krajów hiszpańskojęzycznych. Sprawności językowe i ich wdrażanie do typowych sytuacji 

komunikacyjnych związanych z funkcjonowaniem w życiu codziennym i zawodowym. W 

przełożeniu na kryteria stworzone przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego studenci 

zrealizują program poziomu B1, w jego praktycznym aspekcie. Zajęcia rozwijające czynną i bierną 

znajomość języka hiszpańskiego oraz orientację w historii i kulturze Hiszpanii i krajów Ameryki 

Łacińskiej przydatne do wykonywania przyszłego zawodu.  

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 285 (stacjonarne), 143 (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.D2.1 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu zastosowania 

praktycznej wiedzy właściwej dla 

językoznawstwa, niezbędnej do przyswojenia i 

wykorzystywania języka hiszpańskiego na 

poziomie minimum B1 

K_W01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Pisemne i 

ustne testy 

sprawdzające, 

ocena zadań 

domowych 

FA.D2.1 

K_U02 

porównywać elementy języka hiszpańskiego i 

polskiego (np. gramatykę, słownictwo) w celach 

naukowych i zawodowych 

K_U07 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach, 

aktywność, 



dyskusja 

FA.D2.1 

K_U03 

sprawnie posługiwać się językiem hiszpańskim na 

poziomie minimum B1, tworzyć wypowiedzi 

ustne i pisemne w zakresie omawianej tematyki 

K_U08 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Pisemne i 

ustne testy 

sprawdzające, 

ocena zadań 

domowych 

FA.D2.1 

K_U04 

samodzielnie planować i realizować własny 

rozwój, w tym zawodowy, samodzielnie 

zdobywać wiedzę i umiejętności z języka 

hiszpańskiego 

K_U11 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach, 

aktywność, 

dyskusja 

FA.D2.1 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji 

/ umiejętności, uznawania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych  

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach, 

aktywność, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

14 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

285 

 

 

285 

10 

143 

 

 

143 

5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Praca z podręcznikiem 

Przygotowanie do testów 

Przygotowanie prezentacji 

 

w sumie: 

ECTS 

50 

50 

20 

 

120 

4 

150 

92 

20 

 

262

9 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS  

285 

120 

 

405 

14 

143 

262 

 

405 

14 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Ćwiczenia 

 I. Zagadnienia i konstrukcje gramatyczne: 

1. Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły – zestawienie 

2. Czas przeszły niedokonany. 

3. Tryb rozkazujący. 

4. Porównywanie i stopień najwyższy. 

5. Zdania z: cuando w czasie przeszłym, teraźniejszym i 

przyszłym.  

6. Zdania warunkowe, tryb łączący czasu przeszłego 

7. Mowa zależna i niezależna 

 

 II. Zagadnienia tematyczne i leksykalne:  



1. Życie codzienne i czas wolny 

2. Podróżowanie, środki transportu 

3. Opis mieszkania 

4. Przyjaciele: opisywanie charakter i wygląd, 

opowiadanie o rodzinie 

5. Opowiadanie o zdarzeniach w przeszłości 

6. Słownictwo związane z jedzeniem 

7. Ciało ludzkie, dolegliwości i leczenie 

8. Ekologia, wyrażanie opinii 

9. Praca 

10. Sport 

11. Umawianie się 

12. Wydarzenia, czytanie i słuchanie wiadomości 

13. W podróży, szukanie noclegu 

14. Zakupy 

15. Święta 

Metody i techniki 

kształcenia:  

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. Prezentacje z wykorzystaniem nowych 

technologii. 

* 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: 

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 

84-91% +db 

92-100% bdb 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział studenta w konsultacjach, praca własna pod kierunkiem 

prowadzącego przedmiot 

Wymagania wstępne i Brak 



dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Zalecana literatura: Zalecana literatura obowiązkowa: 

1. Nuevo español en marcha” Libro del alumno, F. Castro Viudez 

i inni, SGEL, Madryt 2015 

2. Nuevo español en marcha” Cuaderno de ejercicios, F. Castro 

Viudez i inni, SGEL, Madryt 2015 

3. Praktyczna gramatyka języka hiszpańskiego A1/A2/B1, J. 

Fernandez i inni, Draco, Kraków 2019 

 

Zalecana literatura uzupełniająca:  

Saberes y comportamientos culturales A1/A2, D.Romero, 

Edinumen, Madryt 2017. 

 

     
 

KARTA PRZEDMIOTU 

D2.2_Język hiszpański w biznesie 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Język hiszpański w biznesie, D2.2 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Business Spanish  

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski, hiszpański 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 5-6 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Wprowadzenie elementów językowych i słownictwa związanych z pracą w firmie, poznanie 

różnych typów tekstów związanych ze światem biznesowym i rynkiem pracy w Hiszpanii i innych 

krajach hiszpańskojęzycznych. Możliwość radzenia sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych 

charakterystycznych dla świata biznesowego w Hiszpanii oraz wzbudzanie wrażliwości 

międzykulturowej potrzebnej do nawiązywania owocnych relacji w businessie pomiędzy Polakami 

i osobami hiszpańskojęzycznymi przydatne do wykonywania przyszłego zawodu. 



Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 30 (stacjonarne), 16 (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 D2.2 

K_W01 

w średnio zaawansowanym stopniu słownictwo 

specjalistyczne w języku hiszpańskim niezbędne do 

skutecznego funkcjonowania w kontekście 

zawodowym 

K_W03 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Pisemne i 

ustne testy 

sprawdzające, 

ocena zadań 

domowych 

FA D2.2 

K_W02 

sposoby wykorzystywania narzędzi 

informatycznych, z uwzględnieniem kontekstu 

pracy zawodowej 

 

K_W06 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach, 

aktywność, 

dyskusja 

FA D2.2 

K_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę z języka 

hiszpańskiego do wykonywania prostych 

tłumaczeń, dobierać w tym celu odpowiednie 

metody i narzędzia 

K_U01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach, 

aktywność, 

dyskusja 

FA D2.2 

K_U02 

stosować techniki efektywnego komunikowania się 

i negocjacji, w tym komunikowania się w 

sytuacjach zawodowych, merytorycznie 

argumentować oraz formułować wnioski w języku 

hiszpańskim w kontekście biznesowym 

K_U09 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach, 

aktywność, 

dyskusja 

FA D2.2 

K_U03 

planować i organizować pracę, indywidualną i 

zespołową, współdziałać z innymi osobami, także w 

kontekście międzynarodowym 

K_U10 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach, 

ocena zadań 

domowych w 

formie 

projektów 

FA D2.2 

K_U04 

samodzielnie planować i realizować własny rozwój, 

w tym zawodowy, samodzielnie zdobywać wiedzę i 

umiejętności z języka hiszpańskiego 

K_U11 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach, 

aktywność, 

dyskusja 

FA F2.2 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności, uznawania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych  

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach, 

aktywność, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

2 

S
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N
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n
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n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

30 

 

 

30 

16 

 

 

16 



w ramach tych zajęć: ECTS 1 0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Praca z podręcznikiem, dodatkowe ćwiczenia 

Przygotowanie do testu 

 

 

w sumie:  

ECTS 

25 

5 

 

 

30 

1 

39 

5 

 

 

44 

1,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

30 

 

60 

2 

16 

44 

 

60 

2 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Komunikacja: 

1. Wyrażanie opinii i pytanie o opinie 

2. Udzielanie informacji 

3. Mówienie o gustach i zainteresowaniach 

4. Pytanie o godzinę i podawanie godziny 

5. Podawanie cen i pytanie o ceny 

6. Wskazywanie drogi i pytanie o drogę 

7. Mówienie o obowiązkach, zakazach i nakazach 

8. Wyrażanie zgodnych opinii, satysfakcji, pewności, 

mówienie o nieznajomości tematu i prośba o udzielenie 

wyjaśnień 

9. Rozmowy telefoniczne 

10. Umawianie spotkań 

11. Rozmowa kwalifikacyjna 

12. Mówienie o możliwościach i perspektywach 

13. Przepraszanie, usprawiedliwianie się, podawanie 

alternatywnych rozwiązań 

14. Oferowanie pomocy 

15. Selekcja i układanie informacji 

16. Argumentowanie 

17. Wydawanie poleceń 

18. Udzielanie rad 

Słownictwo:  

1. Dane osobowe 

2. Nazwy stanowisk pracy w firmie i zawodów 

3. Nazwy czynności zawodowych 

4. Wyposażenie biura 

5. Wyposażenie zakładu produkcyjnego 

6. Produkty, ich charakterystyka i eksport/import 

7. Curriculum vitae 

8. Żywność i potrawy w kontekście eventów firmowych 

9. Targi 

10. Praca zdalna 

11. Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 

Metody i techniki 

kształcenia:  

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. Prezentacje z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii. 

* 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: 

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 

84-91% +db 

92-100% bdb 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział studenta w konsultacjach, praca własna pod kierunkiem 

prowadzącego przedmiot 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: Entorno laboral nivel A1-B1, M. de Prada, P. Marce, Edelsa, 2017, 

Madrid 

 

 
 

 

 

    KARTA PRZEDMIOTU  

D2.3_Tłumaczenie w biznesie 

Informacje ogólne 



Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Tłumaczenie w biznesie, D2.3 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Business Translation 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: angielski, polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 3-4 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie z metodami tłumaczenia różnych typów tekstów pisanych, głównie użytkowych z 

obszaru tematycznego biznesu. Rozwijanie umiejętności tłumaczenia z języka angielskiego na 

polski i odwrotnie z uwzględnieniem norm tłumaczeniowych, wymogów zleceniodawcy oraz 

potrzeb odbiorców docelowych w zależności od rodzaju tłumaczonego tekstu. Ekwiwalencja w 

tłumaczeniu. Jak radzić sobie w sytuacji nieprzekładalności, jak tłumaczyć nazwy własne, formy 

adresatywne, czy terminy specjalistyczne. Zasady korzystania ze słowników i rzetelnych źródeł 

internetowych. Ćwiczenie staranności i rzetelność w podejściu do wyznaczonych zadań 

tłumaczeniowych, nauka korekty własnego i cudzego tekstu, metod radzenia sobie z typowymi 

trudnościami w tłumaczeniu tekstów biznesowych, starannego opracowywania tekstów i 

odpowiedzialności za słowo pisane. Kurs rozwija umiejętności prowadzące do przyszłego zawodu 

tłumacza. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 30 (stacjonarne), 16 (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 

w zaawansowanym stopniu zastosowania praktyczne 

wiedzy właściwej dla przekładoznawstwa, niezbędnej 

do wykorzystywania języka angielskiego na poziomie 

C1 w tłumaczeniu 

K_W01 Wykład,  

ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 

ustnego, 

egzamin 

FA.D2.3. 

K_W02 

w średnio zaawansowanym stopniu słownictwo 

specjalistyczne niezbędne do skutecznego 

funkcjonowania w kontekście zawodowym w 

odniesieniu do tekstów biznesowych 

K_W03 Wykład,  

ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 

ustnego, 

egzamin 

FA.D2.3. 

K_W03 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz 

inne elementy języka angielskiego umożliwiające 

wykonanie tłumaczenia, zna kompleksową naturę 

K_W04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 



języka biznesu ustnego, 

egzamin 

FA.D2.3. 

K_U01 

pracować nad poprawnością językową w kontekście 

zawodowym 

K_U02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 

ustnego, 

obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.D2.3. 

K_U02 

posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i 

technikami informatycznymi w celu wykonania 

tłumaczenia tekstu biznesowego 

K_U03 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena pracy 

pisemnej, 

obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.D2.3. 

K_U03 

zrozumieć tekst czytany oraz słuchany w języku 

biznesu jak również wykonać tłumaczenie tekstu 

K_U06 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia, 

obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.D2.3. 

K_U04 

sprawnie posługiwać się językiem angielskim na 

poziomie C1, w tym w zakresie specjalistycznej 

terminologii biznesowej 

K_U08 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia, 

obserwacja 

pracy na 

zajęciach, 

egzamin 

FA.D2.3. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści w kontekście 

wykonywania tłumaczeń i korekty tłumaczeń 

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena pracy 

pisemnej, 

obserwacja 

na zajęciach 

FA.D2.3. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemów 

związanych z tłumaczeniem 

K_K02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena pracy 

pisemnej / 

ustnej, 

obserwacja 

na zajęciach  

FA.D2.3. 

K_K03 

rozwiązywania złożonych problemów etycznych 

związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza oraz 

określania priorytetów służących realizacji 

określonych zadań 

K_K03 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Obserwacja 

na zajęciach 

FA.D2.3. 

K_K04 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

przestrzegania zasad etyki zawodowej tłumacza 

K_K05 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Obserwacja 

na zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

3 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

 

 

30 

1 

16 

 

 

16 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

Przygotowanie tłumaczeń 

Opracowywanie słownictwa 

 

 

40 

20 

 

 

50 

24 

 

 



każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

w sumie: 

ECTS 

60 

2 

74 

2,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

60 

 

90 

3 

16 

74 

 

90 

3 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Podstawowe techniki i strategie tłumaczenia pisemnego i 

ustnego w biznesie, metody postępowania w sytuacji 

nieprzekładalności 

2. 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 pisemne, 

tłumaczenie ustne spotkań biznesowych – dyskusja, negocjacje, 

zawieranie umów, prezentacja)  

5. 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); 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:  

Aktywne uczestnictwo w zajęciach – 30%  

Tłumaczenia, 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 

tłumaczeń, prac kontrolnych, prezentacji, projektów, etc. w 

terminie ustalonym z uczącym. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

Brak 



odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Zalecana literatura: 1. Belczyk, Arkadiusz. 2002. Poradnik tłumacza z angielskiego 

na nasze. Kraków: Idea.  

2. Drummer, A., Williamson, B. 2014. Nowoczesna 

korespondencja biznesowa po angielsku. Poltext. Warszawa. 

3. Korzeniowska, A., Kuhiwczak, P. 2005. Successful Polish-

English Translation. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa. 

4. Kozierkiewicz, R. 2009. First Steps in Business English. 

Słownictwo i praktyczne wskazówki. W-a: PWN. 

 

 

 

 

    KARTA PRZEDMIOTU 

D2.4_Komunikacja w biznesie 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Komunikacja w biznesie, D2.4 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Business Communication 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 4 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

Wprowadzenie do komunikacji w biznesie poprzez ćwiczenie podstawowych umiejętności 

komunikacyjnych używanych w profesjonalnych kontaktach w anglojęzycznej firmie: udział w 

spotkaniach, na których podejmuje się decyzje, oraz negocjacjach biznesowych, gdzie zadaniem 

jest osiągniecie maksymalnie korzystnych warunków współpracy zarówno dla siebie jak i dla 

partnera. Ćwiczenia słownictwa potrzebnego do różnych funkcji komunikacyjnych: perswazji, 

przedstawiania i uzyskiwania informacji, interpretacji wykresów, wyjaśniania wątpliwości, 

grzecznego przerywania i zabierania głosu itp. Umiejętności praktyczne oparte o wiedzę kulturową, 

która przedstawiana jest skrótowo w formie wykładu wprowadzającego, zaś znajomość słownictwa 



biznesowego jest wspomagana trwającym jednocześnie i rozpoczętym już semestr wcześniej 

kursem Business English. Przedmiot prowadzi do przyszłego zawodu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Wykład: 5 (stacjonarne), 3 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia warsztatowe: 10 (stacjonarne), 5 (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.D2.4. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu leksykę, w tym 

słownictwo specjalistyczne w zakresie komunikacji 

w biznesie, jak również zna zastosowanie 

praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej 

K_W03 

K_W04 

Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia ze 

znajomości 

oficjalnego 

słownictwa 

negocjacyjnego 

FA.D2.4. 

K_W02 

wybrane aspekty kultury w odniesieniu do 

komunikacji w biznesie 

K_W05 Wykład Test wiedzy 

FA.D2.4. 

K_U01 

stosować techniki efektywnego komunikowania się 

i negocjacji w sytuacjach biznesowych 

K_U09 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Udział w grach 

symulacyjnych 

FA.D2.4. 

K_U02 

planować i organizować pracę, indywidualną i 

zespołową, współdziałać z innymi w zakresie 

negocjacji biznesowych 

K_U10 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Udział w grach 

symulacyjnych 

FA.D2.4. 

K_K01 

rozwiązywania złożonych problemów etycznych 

oraz określania priorytetów w dziedzinie negocjacji 

biznesowych 

K_K03 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Udział w grach 

symulacyjnych 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

1 
S

ta
cj

o
n

ar
n

e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

10 

 

15 

0,5 

3 

5 

 

8 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Wykonanie dodatkowych ćwiczeń 

Przygotowanie do testu 

 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

5 

 

 

15 

0,5 

15 

7 

 

 

22 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

15 

 

25 

0,5 

8 

17 

 

25 

0,5 



 

Dodatkowe elementy  

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Wykład 

1. Wymiary kultury według Halla, Hofstedego, Trompenaarsa i 

Lewisa. 

 

Ćwiczenia 

1. Wprowadzenie i ćwiczenie oficjalnego słownictwa 

negocjacyjnego w języku angielskim 

2. Gry symulacyjne – międzynarodowe spotkania biznesowe 

(przygotowanie, podział na role, gra, omówienie wyników) 

3. Gry symulacyjne – międzynarodowe negocjacje 

(przygotowanie, podział na role, gra, omówienie wyników) 
Metody i techniki 

kształcenia:  

Podające (wykład), aktywujące (gry symulacyjne) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Pozytywna ocena z testu wiedzy 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena z testu wiedzy 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Hall, Edward 1989 Beyond Culture, New York: Anchor Books 

2. Hofstede, Geert, Michael Minkov 2010. Cultures and 

organizations. New York: McGraw Hill. 

3. Fisher, Roger. 2004. Dochodząc do Tak. Warszawa: Polskie 

Wydawnictwa Ekonomiczne. 

4. Internetowe materiały wideo dostępne ogólnie 

 

 

  



 
     

KARTA PRZEDMIOTU 

D2.5_Business English 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Business English, D2.5 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Business English  

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 3-4 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Rozwijanie czynnej i biernej znajomości języka angielskiego związanego ze światem biznesu. 

Terminologia pozwalająca zrozumieć oraz tworzyć wypowiedzi na temat gospodarki i rynku pracy, 

przedsiębiorczości, logistyki, organizacji, zarządzania oraz handlu. Zdobywanie wiedzy na temat 

zagadnień związanych z funkcjonowaniem firmy i rozwijanie umiejętności językowe pozwalające 

na kontakt z klientami, dokonywanie transakcji, zawieranie umów, składanie ofert, realizowanie 

zamówień, rozwiązywanie konfliktów czy prowadzenie negocjacji. Na zajęciach wykorzystywane 

są aktualne materiały, w tym autentyczne artkuły o tematyce biznesowej, a nacisk położony jest na 

praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności niezbędnych do wykonywania przyszłego 

zawodu.  

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Wykład: 10 (stacjonarne), 6 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia warsztatowe: 20 (stacjonarne), 10 (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.D2.5. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz 

inne elementy języka angielskiego umożliwiające 

skuteczną komunikację w kontekście biznesowym, 

w średnio zaawansowanym stopniu słownictwo 

biznesowe w języku angielskim oraz wybrane 

aspekty kultury biznesowej krajów 

K_W03 

K_W04 

K_W05 

Ćwiczenia 

warsztatowe; 

wykłady 

Pisemne testy 

sprawdzające, 

ocena zadań 

domowych, 

bieżąca 

kontrola na 



anglojęzycznych zajęciach 

FA.D2.5. 

K_U01 

analizować tekst o tematyce biznesowej, pracować 

nad poprawnością języka biznesu 

K_U02 Ćwiczenia 

warsztatowe; 

wykłady 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach 

FA.D2.5. 

K_U02 

zrozumieć tekst czytany oraz słuchany oraz 

przygotować wystąpienie ustne i pracę pisemną w 

języku biznesu  

K_U06 Ćwiczenia 

warsztatowe; 

wykłady 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach, 

pisemne i 

ustne zadania 

sprawdzające 

FA.D2.5. 

K_U03 

porównywać elementy języka angielskiego i 

polskiego w zakresie języka biznesowego 

K_U07 Ćwiczenia 

warsztatowe; 

wykłady 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach 

FA.D2.5. 

K_U04 

stosować techniki efektywnego komunikowania się 

i negocjacji w odniesieniu do kontekstu 

biznesowego 

K_U09 Ćwiczenia 

warsztatowe; 

wykłady 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach, 

pisemne i 

ustne zadania 

sprawdzające 

FA.D2.5. 

K_U05 

współpracować w grupie w kontekście 

biznesowym 

K_U10 Ćwiczenia 

warsztatowe; 

wykłady 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach 

FA.D2.5. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie 

angielskiego języka biznesowego  

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe; 

wykłady 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach 

FA.D2.5. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemów 

K_K02 Ćwiczenia 

warsztatowe; 

wykłady 

Bieżąca 

kontrola na 

zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

2 

S
ta
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o

n
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n
e 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

20 

 

30 

1 

6 

10 

 

16 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do testu 

Przygotowanie do egzaminu 

Przygotowanie prezentacji / projektu 

Przygotowanie do dyskusji 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

10 

5 

5 

 

30 

1 

17 

17 

5 

5 

 

44 

1,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

20 

30 

 

50 

1,5 

10 

40 

 

50 

1,5 



 

Dodatkowe elementy 

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. Logistics – logistyka  

14. Innovation – innowacje  

15. Information – informacja 

16. Brands – marki 

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: 

Aktywność na zajęciach 20% 

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:  

Brak 



Zalecana literatura: Zalecana literatura podstawowa: 

 

1. Intelligent Business Intermediate Coursebook Book Longman Pearson 

Education  

2. Intelligent Business Intermediate Workbook Longman Pearson 

Education  

  

Zalecana literatura uzupełniająca:  

  

3. Intelligent Business Intermediate Skills Book Longman Pearson 

Education  

4. Intelligent Business BEC Vantage Tests Longman Pearson Education  

5. Intelligent Business Upper-Intermediate Coursebook 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  

 

oraz samodzielnie wybrane teksty o problematyce biznesowej  

z bieżących numerów prasy specjalistycznej (Newsweek, The Economist, 

The Financial Times, itp.) 

 

 
 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

D3.1_Język prawa i administracji 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Język prawa i administracji, D3.1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Language of Law and Administration 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: angielski, polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 4-5 

 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 



Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Opanowanie umiejętności czytania i prawidłowego rozumienia anglojęzycznych dokumentów 

sądowych i umów, pisanych niełatwym, specjalistycznym językiem, a także słownictwo 

angielskiego języka prawniczego, związane z nim zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje właściwe 

dla krajów i prawa angielskiego obszaru językowego. Przybliżenie anglojęzycznej frazeologii 

prawniczej stosowanej w różnych dziedzinach prawa. Analiza ekwiwalencji angielskich i polskich 

wzorców zdań stosowanych w obszarze procedury i retoryki prawniczej, poczynając od złożenia 

pozwu poprzez różne możliwe sytuacje proceduralne: oddalenie powództwa, podniesienie 

zarzutów, złożenie skargi, sięgnięcie do środków przeciw orzeczeniom itp. Ćwiczenie fraz 

gramatycznie poprawnych, stanowiących podstawowy repertuar retoryki prawniczej. Tłumaczenie 

polskich terminów prawniczych i wyjaśnianie polskiego prawa w języku angielskim. Ćwiczenia 

tłumaczeniowe obejmujące język prawa i administracji. Przedmiot związany z przyszłym zawodem 

tłumacza. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Wykład: 25 (stacjonarne), 13 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia warsztatowe: 40 (stacjonarne), 20 (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.D3.1. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu zastosowania 

praktyczne wiedzy właściwej dla 

przekładoznawstwa, niezbędnej do 

wykorzystywania języka angielskiego na poziomie 

C1 w zastosowaniu w kontekście zawodowym oraz 

w tłumaczeniu 

K_W01 Wykład,  

ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 

ustnego, 

egzamin 

FA.D3.1. 

K_W02 

w średnio zaawansowanym stopniu słownictwo 

specjalistyczne niezbędne do skutecznego 

funkcjonowania w kontekście zawodowym w 

odniesieniu do tekstów z dziedziny prawa i 

administracji  

K_W03 Wykład,  

ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 

ustnego, 

egzamin 

FA.D3.1. 

K_W03 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz 

inne elementy języka angielskiego umożliwiające 

wykonanie tłumaczenia, zna kompleksową naturę 

języka prawa i administracji 

K_W04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 

ustnego, 

egzamin 

FA.D3.1. 

K_W04 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania różnych rodzajów działalności 

zawodowej w odniesieniu do języka prawa i 

administracji 

K_W07 Wykład Test, ocena 

wykonanych 

tłumaczeń 

FA.D3.1. 

K_W05 

zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego 
K_W09 Wykład Test, ocena 

wykonanych 

tłumaczeń 

FA.D3.1. 

K_U01 

pracować nad poprawnością językową w kontekście 

zawodowym 
K_U02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 

ustnego, 

obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.D3.1. 

K_U02 

posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i 

technikami informatycznymi w celu wykonania 

tłumaczenia 

K_U03 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena pracy 

pisemnej, 

obserwacja 

pracy na 



zajęciach 

FA.D3.1. 

K_U03 

zrozumieć tekst czytany oraz słuchany z tematyki 

prawa i administracji, jak również wykonać 

tłumaczenie pisemne tego typu tekstu 

K_U06 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia, 

obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.D3.1. 

K_U04 

sprawnie posługiwać się językiem angielskim na 

poziomie C1, w tym w zakresie specjalistycznej 

terminologii przedmiotu 

K_U08 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia, 

obserwacja 

pracy na 

zajęciach, 

egzamin 

FA.D3.1. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści w kontekście 

wykonywania tłumaczeń pisemnych i korekty 

tłumaczeń 

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena pracy 

pisemnej, 

obserwacja na 

zajęciach 

FA.D3.1. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemów związanych z tłumaczeniem 

K_K02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena pracy 

pisemnej / 

ustnej, 

obserwacja na 

zajęciach  

FA.D3.1. 

K_K03 

rozwiązywania złożonych problemów etycznych 

związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza 

oraz określania priorytetów służących realizacji 

określonych zadań 

K_K03 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Obserwacja 

na zajęciach 

FA.D2.3. 

K_K04 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

przestrzegania zasad etyki zawodowej tłumacza 
K_K05 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Obserwacja 

na zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

w sumie: 

ECTS 

25 

40 

 

65 

2 

13 

20 

 

33 

1 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Tłumaczenia 

Praca nad terminologią 

Opracowanie zagadnień teoretycznych 

 

w sumie: 

ECTS 

40 

20 

0 

 

60 

2 

50 

30 

12 

 

92 

3 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

40 

60 

 

100 

3 

20 

80 

 

100 

3 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

1. Common Law vs. Continental Law (Equity, Doctrine of 

Precedent) 



poszczególnych form zajęć: 2. Legal Profession UK vs. USA (Solicitor, Barrister, Attorney, 

etc.) 

3. Civil Service in UK 

4. British Government 

5. Polish System of Government  

6. Alternative Dispute Resolution (ARD) 

7. The Law of Tort as a Part of Civil Law 

8. Criminal Law – Crimes (Defence, Litigation, Elements of a 

Crime)  

9. Family Law (Divorces, Custody of Children) 

10. Business Law 

11. Company Law 

12. Employment Law 

13. Contract Law  

14. Insurance  

Metody i techniki 

kształcenia:  

Wykłady, dyskusje, prezentacje, czytanie i tłumaczenie tekstów 

prawniczych 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Pozytywna ocena z testu 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowa obecność na min. 80% zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Zaliczenie = Aktywność – 50% oceny oraz ocena z wykonanych 

tłumaczeń – 50% oceny  

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura:  1. Jabłońska-Bonca, J. 2008. Introduction to Law. Lexis Nexis 

2. Berezowski, L. 2011. Jak czytać i rozumieć dokumenty 

sądowe w sprawach cywilnych? Wydawnictwo C.H. Beck 

Warszawa 

3. The Oxford Companion to Law (any edition), selected 

fragments 

4. Black's Law Dictionary (any edition), selected fragments 

5. Cyganik, M. 2011. Legal English. Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 

6. Młodawska, A. 2012. Advanced Legal English for Polish 

Purposes. Lex a Wolters Kluwer 

 

 

 



 

 

    KARTA PRZEDMIOTU  

D3.2_Język techniczny 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Język techniczny, D3.2 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Technical Language 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: angielski, polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 3-4 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zajęcia rozwijające czynną i bierną znajomość języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem 

słownictwa typowego dla tekstów technicznych oraz umiejętności tłumaczenia najczęstszych 

rodzajów tekstów technicznych z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na język 

angielski, przygotowujące studentów do wykonywania przyszłego zawodu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Wykład: 20 (stacjonarne), 11 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia warsztatowe: 40 (stacjonarne), 20 (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.D3.2. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu zastosowania praktyczne 

wiedzy właściwej dla przekładoznawstwa, niezbędnej 

do wykorzystywania języka angielskiego na poziomie 

C1 w zastosowaniu w kontekście zawodowym oraz w 

tłumaczeniu 

K_W01 Wykład,  

ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 

ustnego, 

egzamin 

FA.D3.2. 

K_W02 

w średnio zaawansowanym stopniu słownictwo 

specjalistyczne niezbędne do skutecznego 

funkcjonowania w kontekście zawodowym w 

odniesieniu do tekstów technicznych  

K_W03 Wykład,  

ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 

ustnego, 



egzamin 

FA.D3.2. 

K_W03 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz 

inne elementy języka angielskiego umożliwiające 

wykonanie tłumaczenia, zna kompleksową naturę 

języka technicznego 

K_W04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 

ustnego, 

egzamin 

FA.D3.2. 

K_W04 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania różnych rodzajów działalności 

zawodowej w odniesieniu do języka technicznego 

K_W07 Wykład Test, ocena 

wykonanych 

tłumaczeń 

FA.D3.2. 

K_W05 

zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego 

K_W09 Wykład Test, ocena 

wykonanych 

tłumaczeń 

FA.D3.2. 

K_U01 

pracować nad poprawnością językową w kontekście 

zawodowym 

K_U02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 

ustnego, 

obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.D3.2. 

K_U02 

posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i 

technikami informatycznymi w celu wykonania 

tłumaczenia 

K_U03 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena pracy 

pisemnej, 

obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.D3.2. 

K_U03 

zrozumieć techniczny tekst czytany oraz słuchany, 

jak również wykonać tłumaczenie pisemne tego typu 

tekstu 

K_U06 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia, 

obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.D3.2. 

K_U04 

sprawnie posługiwać się językiem angielskim na 

poziomie C1, w tym w zakresie specjalistycznej 

terminologii przedmiotu 

K_U08 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia, 

obserwacja 

pracy na 

zajęciach, 

egzamin 

FA.D3.2. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści w kontekście 

wykonywania tłumaczeń pisemnych i korekty 

tłumaczeń 

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena pracy 

pisemnej, 

obserwacja 

na zajęciach 

FA.D3.2. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemów 

związanych z tłumaczeniem 

K_K02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena pracy 

pisemnej / 

ustnej, 

obserwacja 

na zajęciach  

FA.D3.2. 

K_K03 

rozwiązywania złożonych problemów etycznych 

związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza oraz 

określania priorytetów służących realizacji 

określonych zadań 

K_K03 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Obserwacja 

na zajęciach 

FA.D3.2. 

K_K04 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

przestrzegania zasad etyki zawodowej tłumacza 

K_K05 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Obserwacja 

na zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

3 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

w sumie: 

ECTS 

20 

40 

 

60 

2 

11 

20 

 

31 

1 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Tłumaczenia 

Praca nad terminologią 

Opracowanie zagadnień teoretycznych 

 

w sumie: 

ECTS 

20 

10 

0 

 

30 

1 

30 

20 

9 

 

59 

2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

40 

30 

 

70 

2 

20 

50 

 

70 

2 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Charakterystyka tekstów technicznych 

2. Teksty techniczne o dużej gęstości informacji kontekstowych – 

reklamowe, marketingowe, katalogi produktów, biuletyny, 

materiały informacyjne, rysunki, tabele, listy części 

3. Instrukcje obsługi, instrukcje bezpieczeństwa 

4. Teksty techniczne z elementami języka prawniczego (umowy, 

SIWZ) 

5. Testy i procedury kontroli jakości 

6. Specyfikacje techniczne, karty bezpieczeństwa substancji 

7. Stosowanie skrótów w tekstach technicznych. 

8. Praca z informacjami pozatekstowymi (rysunki techniczne, 

tabele, formuły obliczeniowe itp.) 

9. Tłumaczenie tekstów naukowych o tematyce technicznej 

(artykuły naukowe, opisy projektów badawczych) 

10. Najczęściej występujące problemy i błędy w tłumaczeniu 

technicznym 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Podawcze (wykład, wyjaśnienie, wprowadzenie), praktyczne 

(ćwiczenia warsztatowe) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie ocen 

pozytywnych z wszystkich prac pisemnych oraz egzaminu 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich formach zajęć 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa: 60% średniej ocen otrzymanych z 

poszczególnych prac pisemnych oraz 40% ocena z egzaminu 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

W przypadku każdej nieobecności student zobowiązany jest do 

nadrobienia materiału przerobionego na opuszczonych zajęciach. 

W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student 

zobowiązany jest do wykonania dodatkowej pracy, ustalonej 



zajęciach: indywidualnie przez prowadzącego zajęcia 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

  

Zalecana literatura: 1. Byrne, J. 2006. Technical Translation: Usability Strategies for 

Translating Technical Documentation. Dordrecht: Springer. 

2. Byrne, Jody. 2012. Scientific and Technical Translation 

Explained. A Nuts and Bolts Guide for Beginners. Manchester: St. 

Jerome Publishing. 

3. David Bonamy, Technical English 1, 2, 3, Pearson Longman, 

course books, workbooks  

4. Ibbotson, Mark. Professional English in Use, Cambridge 

5. Voellnagel, A. 1998. Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, 

Warszawa: Tepis. 

 

Słowniki: 

Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski. Wydawnictwo 

WNT. 

Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski. Wydawnictwo 

WNT. 

 

 

    KARTA PRZEDMIOTU  

D3.3_Język nauk o zdrowiu 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Język nauk o zdrowiu, D3.3 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Language of Health Sciences 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: angielski, polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 4 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 



Zajęcia rozwijające czynną i bierną znajomość języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem 

słownictwa typowego dla tekstów medycznych oraz umiejętności tłumaczenia najczęstszych 

rodzajów tekstów medycznych z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na język 

angielski przygotowujące studentów do wykonywania przyszłego zawodu 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Wykład: 15 (stacjonarne), 8 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia warsztatowe: 15 (stacjonarne), 8 (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.D3.3. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu zastosowania praktyczne 

wiedzy właściwej dla przekładoznawstwa, niezbędnej 

do wykorzystywania języka angielskiego na poziomie 

C1 w zastosowaniu w kontekście zawodowym oraz w 

tłumaczeniu 

K_W01 Wykład,  

ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 

ustnego, 

egzamin 

FA.D3.3. 

K_W02 

w średnio zaawansowanym stopniu słownictwo 

specjalistyczne niezbędne do skutecznego 

funkcjonowania w kontekście zawodowym w 

odniesieniu do tekstów z obszaru nauk o zdrowiu 

K_W03 Wykład,  

ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 

ustnego, 

egzamin 

FA.D3.3. 

K_W03 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz 

inne elementy języka angielskiego umożliwiające 

wykonanie tłumaczenia, zna kompleksową naturę 

języka nauk o zdrowiu 

K_W04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 

ustnego, 

egzamin 

FA.D3.3. 

K_W04 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania różnych rodzajów działalności 

zawodowej w odniesieniu do języka nauk o zdrowiu 

K_W07 Wykład Test, ocena 

wykonanych 

tłumaczeń 

FA.D3.3. 

K_W05 

zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego 

K_W09 Wykład Test, ocena 

wykonanych 

tłumaczeń 

FA.D3.3. 

K_U01 

pracować nad poprawnością językową w kontekście 

zawodowym 

K_U02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 

ustnego, 

obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.D3.3. 

K_U02 

posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i 

technikami informatycznymi w celu wykonania 

tłumaczenia 

K_U03 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena pracy 

pisemnej, 

obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.D3.3. 

K_U03 

zrozumieć tekst czytany oraz słuchany z obszaru 

nauk o zdrowiu, jak również wykonać tłumaczenie 

pisemne tego typu tekstu 

K_U06 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia, 

obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.D3.3. 

K_U04 

sprawnie posługiwać się językiem angielskim na 

poziomie C1, w tym w zakresie specjalistycznej 

terminologii przedmiotu 

K_U08 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia, 

obserwacja 

pracy na 

zajęciach, 

egzamin 



FA.D3.3. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści w kontekście 

wykonywania tłumaczeń pisemnych i korekty 

tłumaczeń 

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena pracy 

pisemnej, 

obserwacja 

na zajęciach 

FA.D3.3. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemów 

związanych z tłumaczeniem 

K_K02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena pracy 

pisemnej / 

ustnej, 

obserwacja 

na zajęciach  

FA.D3.3. 

K_K03 

rozwiązywania złożonych problemów etycznych 

związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza oraz 

określania priorytetów służących realizacji 

określonych zadań 

K_K03 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Obserwacja 

na zajęciach 

FA.D3.3. 

K_K04 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

przestrzegania zasad etyki zawodowej tłumacza 

K_K05 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Obserwacja 

na zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

2 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

30 

1 

8 

8 

 

16 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Praca z tekstem i słownikiem 

Prace pisemne 

Przygotowanie do testów 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

20 

5 

 

30 

1 

12 

20 

12 

 

44 

1,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca własna studenta 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

30 

 

45 

1,5 

8 

37 

 

45 

1,5 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Budowa ludzkiego ciała 

2. Budowa i funkcje narządów i układów 

3. Najczęstsze choroby 

4. Badania laboratoryjne (opis) 

5. Badania obrazowe (opis) 

6. Procedury medyczne 

7. Wywiad lekarski / historia choroby / epikryza / wypis 

8. Organizacja opieki zdrowotnej w krajach anglojęzycznych i 

personel medyczny 

9. Zdrowy styl życia i aktywność fizyczna 

10. Opieka weterynaryjna 



Metody i techniki 

kształcenia:  

Podawcze (wykład, wyjaśnienie, wprowadzenie), praktyczne 

(ćwiczenia) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie ocen 

pozytywnych z wszystkich prac pisemnych oraz testów 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Student ma prawo do 

nieusprawiedliwionej nieobecności na jednym wykładzie i 

jednych ćwiczeniach 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen otrzymanych z 

poszczególnych testów i prac pisemnych 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

W przypadku każdej nieobecności student zobowiązany jest do 

nadrobienia materiału przerobionego na opuszczonych zajęciach. 

W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student 

zobowiązany jest do wykonania dodatkowej pracy, ustalonej 

indywidualnie przez prowadzącego zajęcia 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. McCarter, S. 2020. Oxford English for Careers: Medicine2. 

Oxford University Press 

2. Lipińska, A. Wiśniewska-Leśków, S. Szczepankiewicz, Z. 

2013. English for Medical Sciences. Medpharm 

3. Nowicka, M. 2019. English for Medical Professions. Poznań: 

Centrum Rozwoju Edukacji Edicon 

4. Nowicka, M. 2021. Język angielski w weterynarii. Poznań: 

Centrum Rozwoju Edukacji Edicon 

5. Podlewska, A. 2018. Angielski w tłumaczeniach. Medyczny. 

Preston Publishing 

6. Słowniki medyczne polsko-angielskie / angielsko-polskie 

 
 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU 

D3.4_Tłumaczenie tekstów użytkowych 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Tłumaczenie tekstów użytkowych, D3.4 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Translation of General Non-literary Texts 

Kierunek studiów: Filologia 



Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: angielski, polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 4-6 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zajęcia rozwijające umiejętność tłumaczenia tekstów użytkowych z języka angielskiego na polski i 

odwrotnie konieczną do wykonywania zawodu tłumacza. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 60 (stacjonarne), 31 (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.D3.4. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu zastosowania 

praktyczne wiedzy właściwej dla 

przekładoznawstwa, niezbędnej do 

wykorzystywania języka angielskiego na poziomie 

C1 w zastosowaniu w kontekście zawodowym oraz 

w tłumaczeniu 

K_W01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

wykonanych 

tłumaczeń, 

dyskusja 

FA.D3.4. 

K_W03 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz 

inne elementy języka angielskiego umożliwiające 

wykonanie tłumaczenia, zna kompleksową naturę 

języka 

K_W04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

tłumaczenia 

pisemnego / 

ustnego, 

egzamin 

FA.D3.4. 

K_W02 

sposoby wykorzystywania narzędzi 

informatycznych w tłumaczeniu 

K_W06 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

wykonanych 

tłumaczeń, 

dyskusja 

FA.D3.4. 

K_U01 

pracować nad poprawnością językową w kontekście 

zawodowym 

K_U02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

wykonanych 

tłumaczeń, 

dyskusja 

FA.D3.4. 

K_U02 

posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i 

technikami informatycznymi w celu wykonania 

tłumaczenia 

K_U03 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena pracy 

pisemnej, 

obserwacja 

pracy na 

zajęciach 



FA.D3.4. 

K_U02 

porównywać elementy języka angielskiego i 

polskiego (np. gramatykę, słownictwo) w celach 

naukowych i zawodowych w kontekście 

tłumaczenia 

K_U07 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

wykonanych 

tłumaczeń, 

dyskusja 

FA.D3.4. 

K_U03 

sprawnie posługiwać się językiem angielskim na 

poziomie C1, w tym w zakresie specjalistycznej 

terminologii przedmiotu 

K_U08 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

wykonanych 

tłumaczeń, 

dyskusja 

FA.D3.4. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści w kontekście 

wykonywania tłumaczeń pisemnych i korekty 

tłumaczeń 

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

wykonanych 

tłumaczeń, 

dyskusja 

FA.D3.4. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemów związanych z tłumaczeniem 

K_K02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena 

wykonanych 

tłumaczeń, 

dyskusja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

3 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

60 

 

 

60 

2 

31 

 

 

31 

1 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Wykonywanie tłumaczeń 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

 

 

 

30 

1 

59 

 

 

 

59 

2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

60 

30 

 

90 

3 

31 

59 

 

90 

3 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Podstawowe metody tłumaczenia różnych typów pisanych 

tekstów użytkowych 

2. Tłumaczenie z języka angielskiego na polski i odwrotnie z 

uwzględnieniem norm tłumaczeniowych, wymogów 

zleceniodawcy oraz potrzeb odbiorców docelowych w 

zależności od rodzaju tłumaczonego tekstu 

3. Ekwiwalencja w tłumaczeniu i sposoby radzenia sobie z 

nieprzekładalnością 

4. Korzystanie ze słowników, encyklopedii i innych źródeł. 

5. Staranność i rzetelność w podejściu do zadań 



tłumaczeniowych 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach, wykonywanie 

tłumaczeń 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

1. Obecność na min. 80% zajęć. 

2. Terminowe wykonywanie zadań. 

3. Aktywny udział w zajęciach. 

4. W przypadku niezaliczenia zadania, terminowe wykonanie 

wyznaczonego zadania poprawkowego. 

 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Aktywny udział w zajęciach: 10% 

Ocena tłumaczeń: 90% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Wykonanie wyznaczonych zadań tłumaczeniowych, udział w 

konsultacjach 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Arkadiusz Belczyk, Poradnik tłumacza, 2014 

2. Robin Macpherson, English for Writers and Translators, 2000 

3. C. Douglas Kozłowska, Difficult Words in Polish to English 

Translation, 2005 

4. K. Lipiński, Vademecum tłumacza, 2000 

 

 
 

 

KARTA PRZEDMIOTU 

D3.5_Nowoczesne technologie w pracy tłumacza 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Nowoczesne technologie w pracy tłumacza, D3.5 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Modern Technologies Applied in Translation 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 



Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 3 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przygotowanie do sprawnego posługiwania się różnymi narzędziami elektronicznymi, 

posiadającymi cechy przydatne w pracy tłumacza tekstów pisanych. Sposoby inteligentnego 

wyszukiwania w Internecie danych słownikowych, konkordancji, wykorzystywania banków 

terminologicznych i korzystanie z różnych wyszukiwarek (także specjalistycznych). 

Korzystanie z forów dla tłumaczy (typu: www.proz.com/kudoz), ocena skuteczności bezpłatnych i 

płatnych programów tłumaczących automatycznie (tzw. translatorów). 

Techniki i programy do przygotowywania i tłumaczenia napisów do materiałów wideo oraz narzędzi 

wykorzystywanych przy lokalizacji oprogramowania. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Wykład: 10 (stacjonarne), 5 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia laboratoryjne: 20 (stacjonarne), 10 (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.D3.5. 

K_W01 

sposoby wykorzystywania narzędzi 

informatycznych, z uwzględnieniem kontekstu 

pracy tłumacza  

K_W06 Wykład, 

Ćwiczenia 

laboratoryjne 

Test wiedzy, 

ocena 

wykonania 

zadań na 

zajęciach 

FA.D3.5. 

K_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie 

zaawansowanych programów wspomagających 

pracę tłumacza 

K_U01 

K_U03 

Ćwiczenia 

laboratoryjne 

Ocena 

wykonania 

zadań na 

zajęciach 

FA.D3.5. 

K_U04 

samodzielnie planować i realizować własny rozwój, 

w tym zawodowy 

K_U11 Ćwiczenia 

laboratoryjne 

Obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.D3.5. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści w kontekście 

wykonywania tłumaczeń pisemnych i korekty 

tłumaczeń 

K_K01 Ćwiczenia 

laboratoryjne 

Obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.D3.5. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemów 

K_K02 Ćwiczenia 

laboratoryjne 

Obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.D3.5. 

K_K03 

rozwiązywania złożonych problemów etycznych 

związanych z wykonywaniem zawodu oraz 

określania priorytetów służących realizacji 

określonych zadań 

K_K03 Ćwiczenia 

laboratoryjne 

Obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 



Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia laboratoryjne 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

20 

 

30 

1 

5 

10 

 

15 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie się do zajęć 

Wykonanie zadań/projektów/prezentacji 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

 

30 

1 

15 

30 

 

 

45 

1,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia laboratoryjne 

Praca własna studenta 

 

w sumie: 

ECTS 

20 

30 

 

50 

2 

10 

40 

 

50 

2 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Podstawowe techniki komputerowe niezbędne w pracy 

tłumacza 

2. Zaawansowana obsługa programu Microsoft Word – 

opracowanie tłumaczonego tekstu 

3. Skróty klawiaturowe 

4. Korzystanie z opcji autokorekty 

5. Śledzenie zmian 

6. Znaki interpunkcyjne (znaki rozdzielające i nierozdzielające, 

cudzysłów, łącznik, półpauza i myślnik, symbole 

matematyczne) 

7. Programy CAT (SLD Trados, Memsource, OmegaT itp. 

8. Organizacja własnych zasobów komputerowych 

9. Zarządzanie terminologią, korzystanie z różnego rodzaju 

pamięci tłumaczeniowych 

10. Efektywne korzystanie z wyszukiwarki internetowej, 

tworzenie własnej wyszukiwarki 

11. Bezpieczeństwo danych  

12. Podstawy obsługi programów do tworzenia napisów do 

filmów oraz podstawy lokalizacji oprogramowania 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody podawcze (wykład), metody praktyczne praktyczne 

(ćwiczenia laboratoryjne – praca z komputerem); metody 

problemowe (analiza przypadku, dyskusja, przyjmowanie strategii 

działania) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

Zaliczenie semestralne:  

Aktywne uczestnictwo w zajęciach – 30%  

Prace kontrolne, zadania wykonywane podczas zajęć – 70% 

 



do egzaminu:  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. 

* 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 zaliczenia końcowego. 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach, dodatkowa praca własna, zaliczenie 

testów, prac kontrolnych, etc. w terminie ustalonym z uczącym. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Bogucki Łukasz. 2009. Tłumaczenie wspomagane 

komputerowo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  

2. Eckstein, Marcin. 2004. Komputer w pracy tłumacza. Kraków: 

Krakowskie Towarzystwo Popula  

3. Kamiński, Bogdan. Komputerowe przygotowanie publikacji. 

2002. Warszawa: WSISiZ.  

4. O’Hagan et al. 2019. The Routledge Handbook of Translation 

and Technology. London: Routledge  

5. Piwko, Łukasz. 2012. Komputer w pracy tłumacza. Warszawa: 

Uniwersytet Warszawski.  

6. Poibeau, T. 2017. Machine Translation. MA: MIT Press  

 

 

 

KARTA PRZEDMIOTU 

D3.6_Tłumacz na rynku pracy 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Tłumacz na rynku pracy, D3.6 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Translators and Their Job Market 

Kierunek studiów: Filologia 



Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 4 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Aspekty poruszania się tłumacza na rynku tłumaczeniowym. Zasady wykonywania tłumaczeń. 

Zapoznanie z aspektami prawnymi, administracyjnymi, społecznymi oraz organizacyjnymi zawodu 

tłumacza. Zapoznanie z zasadami etyki i odpowiedzialności zawodowej tłumacza. Rozwijanie 

umiejętności samokształcenia i rozwój warsztatu tłumacza. Przedmiot prowadzi do przyszłego 

zawodu tłumacza. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Wykład: 15 (stacjonarne), 8 (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.D3.6. 

K_W01 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania różnych rodzajów działalności 

zawodowej tłumacza 

K_W07 Wykład, 

ćwiczenia 

warsztatowe 

Test końcowy 

FA.D3.6. 

K_W02 

zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego 

K_W09 Wykład, 

ćwiczenia 

warsztatowe 

Test końcowy 

FA.D3.6. 

K_W03 

podstawowe zasady tworzenia i funkcjonowania 

różnych form przedsiębiorczości 

K_W10 Wykład, 

ćwiczenia 

warsztatowe 

Test końcowy 

FA.D3.6. 

K_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę dobierać metody 

i narzędzia ich rozwiązania problemów w 

działalności tłumaczeniowej 

K_U01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test końcowy 

FA.D3.6. 

K_U02 

stosować techniki efektywnego komunikowania się 

i negocjacji, w tym komunikowania się i 

negocjowania w sytuacjach zawodowych 

K_U09 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test końcowy 

FA.D3.6. 

K_U03 

samodzielnie planować i realizować własny rozwój 

zawodowy 

K_U11 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test końcowy 

FA.D3.6. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści, uznawania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych  

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test końcowy 

FA.D3.6. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

K_K02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test końcowy 



problemów 

FA.D3.6. 

K_K03 

rozwiązywania złożonych problemów etycznych 

związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza 

oraz określania priorytetów służących realizacji 

określonych zadań 

K_K03 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test końcowy 

FA.D3.6. 

K_K04 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test końcowy 

FA.D3.6. 

K_K05 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

rozwijania dorobku i tradycji zawodu, 

podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania 

zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych 

K_K05 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test końcowy 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

1 

S
ta
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o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

15 

0,5 

8 

 

 

8 

0,3 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Wykonanie zadań domowych 

Praca z dodatkowymi tekstami 

 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

10 

 

 

20 

0,5 

17 

10 

 

 

27 

0,7 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Praca własna studenta 

 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

 

 

10 

0,5 

10 

 

 

10 

0,5 

 

Dodatkowe elementy  

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Formy pracy w zawodzie tłumacza (freelance, na etacie, 

własna firma) 

2. Formy kontaktu tłumacza z klientem (od kontaktu do 

kontraktu) 

3. Oferty pracy dla tłumaczy – na co należy zwracać uwagę 

4. Wykonanie tłumaczenia – jak się przygotować 

5. Rodzaje zleceń tłumaczeniowych, poszukiwanie zleceń 

6. Sposoby rozliczania się za wykonywaną pracę (rozliczenie 

stron tłumaczenia, stawki) 

7. Odpowiedzialność tłumacza, ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej tłumacza 

8. Umowa ramowa na wykonanie usług tłumaczeniowych, 

należyte wykonanie umowy 

9. Branżowe strony internetowe 

10. Organizacje zawodowe tłumaczy w Polsce i za granicą 



11. Gdy klient nie płaci – egzekucja należności  

12. Prawa autorskie do tłumaczeń 

13. Tłumaczenia poświadczone (uwierzytelnione) 

14. Etyka pracy tłumacza 

15. Profilowanie specjalizacji tłumacza 

16. Rozwijanie warsztatu pracy tłumacza 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metody podawcze (wykład) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Obowiązek aktywnego uczestnictwa studenta we wszystkich 

formach zajęć. 

* 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 z testu końcowego 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane każdorazowo z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Whyatt, Bogusława i in. 2016. Tłumacz – praktyczne aspekty 

zawodu. Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu 

Seria Filologia Angielska Nr 53 

2. Karta tłumacza Międzynarodowej Federacji Tłumaczy (FIT): 

http://transleo.pl/dla-tlumaczy/karta-tlumacza/ 

3. Karta tłumacza polskiego: http://www.stp.org.pl/karta-

tlumacza-polskiego/ 

4. Warunki wykonywania tłumaczeń pisemnych i zasady 

wynagradzania tłumaczy http://www.stp.org.pl/warunki-

tlumaczenia-pisemne/  

http://www.stp.org.pl/warunki-tlumaczenia-konferencyjne/  

5. Własność intelektualna – podstawowe pojęcia 

http://web2.ae.katowice.pl/projekt_wi/plikiDoPobrania/Wlas

noscIntelektualna.pdf  

6. Kubacki Artur (2012): Tłumaczenie poświadczone. Status, 

kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza 

przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer. 

 
 

 

http://www.stp.org.pl/warunki-tlumaczenia-pisemne/
http://www.stp.org.pl/warunki-tlumaczenia-pisemne/
http://www.stp.org.pl/warunki-tlumaczenia-konferencyjne/
http://web2.ae.katowice.pl/projekt_wi/plikiDoPobrania/WlasnoscIntelektualna.pdf
http://web2.ae.katowice.pl/projekt_wi/plikiDoPobrania/WlasnoscIntelektualna.pdf


 

KARTA PRZEDMIOTU 

D3.7_Korekta i redakcja tekstu tłumaczonego 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Korekta i redakcja tekstu tłumaczonego, D3.7 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Proofreading and Edition of Translated Texts 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: angielski, polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 6 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Podstawy edycji tekstu oraz podstawowe umiejętności redakcji językowej i edycji tekstu, korekty i 

analizy redakcyjnej w zakresie tekstu własnego i cudzego oraz redakcji tłumaczenia w językach 

polskim i angielskim konieczne do wykonywania przyszłego zawodu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Wykład: 15 (stacjonarne), 8 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia warsztatowe: 20 (stacjonarne), 10 (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.D3.7. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz 

inne elementy języka angielskiego umożliwiające 

wykonanie korekty i redakcji tekstu, zna 

kompleksową naturę języka 

K_W04 Wykład, 

ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena prac 

redakcyjnych, 

dyskusja, 

kolokwium 

FA.D3.7. 

K_W02 

sposoby wykorzystywania narzędzi 

informatycznych, z uwzględnieniem kontekstu 

pracy zawodowej w zakresie korekty i redakcji 

tekstu 

K_W06 Wykład, 

ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena prac 

redakcyjnych, 

dyskusja, 

kolokwium 

FA.D3.7. 

K_U01 

prowadzić pogłębione obserwacje i analizy 

niezbędne do wykonania korekty i redakcji tekstu, 

pracować nad poprawnością językową w kontekście 

zawodowym 

K_U02 Wykład, 

ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena prac 

redakcyjnych, 

dyskusja, 

kolokwium 



FA.D3.7. 

K_U02 

porównywać elementy języka angielskiego i 

polskiego (np. gramatykę, słownictwo) w celach 

naukowych i zawodowych w zakresie korekty i 

redakcji tekstu 

K_U07 Wykład, 

ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena prac 

redakcyjnych, 

dyskusja, 

kolokwium 

FA.D3.7. 

K_K01 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemów w zakresie korekty i redakcji tekstu 

K_K02 Wykład, 

ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena prac 

redakcyjnych, 

dyskusja, 

kolokwium 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

2 

S
ta
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o

n
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n
e 

N
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n
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n
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

20 

 

35 

1 

8 

10 

 

28 

0,8 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Samodzielne prace redakcyjne 

Samodzielne opracowanie materiału 

teoretycznego 

 

w sumie: 

ECTS 

25 

0 

 

 

25 

1 

35 

7 

 

 

42 

1,2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

20 

25 

 

45 

1,5 

10 

35 

 

45 

1,5 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Redakcja i korekta tekstu 

2. Specyfika redakcji różnych typów tekstu 

3. Redakcja stylistyczna, adiustacja tekstu – najważniejsze 

zagadnienia poprawnościowe 

4. Praca nad tekstem, podstawy adiustacji, znaki korektorskie 

5. Specyfika różnych typów tekstu 

6. Redakcja tekstu w formie elektronicznej, adiustacja tekstu na 

wydruku i w plikach Adobe 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Ćwiczenia praktyczne, dyskusja, praca z zasobami Internetu, 

prezentacja 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Prace redakcyjne w ramach zajęć 

Samodzielne prace redakcyjne w plikach elektronicznych i na 

wydruku 

Kolokwium zaliczeniowe 

Obecność na wykładach i ćwiczeniach 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 



studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

1. Czynny udział zajęciach: maks. 30 pkt. 

2. Prace zaliczeniowe maks. 35 pkt. 

3. Kolokwium maks. 35 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: 1. Bilinghan, Jo. Redagowanie tekstów, Warszawa 2011 

2. Osuchowska, Barbara. Poradnik autora, tłumacza i 

redaktora, Inicjał, Warszawa 2005 

3. Trzaska, Filip. Poradnik redaktora, Wydawnictwo Naukowo-

Techniczne, Warszawa 1976 

4. Wolański, Adam. Edycja tekstów, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2008 

5. Brian Mossop, Revising and Editing for Translators, 

Routledge 2020 

6. Suzanne Gilad, Copyediting and Proofreading For Dummies, 

John Wiley & Sons, 2007 

7. Amy Einsohn, Marilyn Schwartz, The Copyeditor’s 

Handbook. A Guide to Book Publishing and Corporate 

Communications, fourth edition, University of California 

Press, 2019 

 

 

KARTA PRZEDMIOTU 

D3.8_Stylistyka funkcjonalna języka angielskiego i polskiego 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Stylistyka funkcjonalna języka angielskiego i polskiego, D3.8 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Functional Stylistics of English and Polish 



Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: angielski, polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 3 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Funkcjonowanie języków polskiego i angielskiego w przestrzeni społecznej i kulturowej, szczególnie 

w procesie komunikacji, różne odmiany języka (mówionego i pisanego), rejestry stylowe, praktyczne 

wykorzystanie nabytej wiedzy podczas samodzielnego tworzenia tekstów, umiejętności opisu i 

analizy tekstów pod względem normy stylistycznej i skuteczności (komunikacyjnej i perswazyjnej) 

konieczne do wykonywania przyszłego zawodu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 20 (stacjonarne), 10 (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.D3.8.  

K_W01 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz 

inne elementy języka angielskiego i polskiego, zna 

kompleksową naturę języka 

K_W04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena prac 

pisemnych, 

kolokwium, 

dyskusja 

FA.D3.8.  

K_U01 

prowadzić pogłębione obserwacje i analizy stylu 

tekstu, pracować nad poprawnością językową w 

kontekście zawodowym 

K_U02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena prac 

pisemnych, 

kolokwium, 

dyskusja 

FA.D3.8.  

K_U02 

posługiwać się językoznawczą bazą pojęciową oraz 

samodzielnie analizować tekst na podstawie metod 

lingwistycznych, umiejętnie korzysta z 

różnorodnych źródeł 

K_U04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena prac 

pisemnych, 

kolokwium, 

dyskusja 

FA.D3.8.  

K_U03 

porównywać elementy języka angielskiego i 

polskiego (np. gramatykę, słownictwo) w celach 

naukowych i zawodowych 

K_U07 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena prac 

pisemnych, 

kolokwium, 

dyskusja 

FA.D3.8.  

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności, uznawania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych  

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ocena prac 

pisemnych, 

kolokwium, 

dyskusja 



Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

20 

 

 

20 

0,5 

10 

 

 

10 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Prace pisemne 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

 

 

 

10 

0,5 

20 

 

 

 

20 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

 

 

 

30 

1 

 

 

 

30 

1 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Rozpoznawanie i tworzenie tekstów w różnych rejestrach i 

odmianach stylistycznych, dobór stylu w tekście tłumaczonym 

2. Zasoby leksykalne, zwroty i wyrażenia charakterystyczne dla 

konkretnych stylów 

3. Cechy stylistyczne charakterystyczne dla różnych form 

wypowiedzi 

4. Cechy wybranych stylów historycznych, pojęcie stylizacji 

5. Podstawowe środki stylistyczne, ich funkcje i znaczenie dla 

analizy tekstu 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Konwersatorium, dyskusja, gry dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne, 

prace pisemne 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Obecność i aktywność na zajęciach, wykonanie ćwiczeń 

praktycznych i prac pisemnych 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Obecność i aktywność na zajęciach – 20% 

Prace pisemne – 40% 

Kolokwium – 40% 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

Ustalane indywidualnie 



powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Kida J., Główne odmiany stylowe języka polskiego, [w:] 

Stylistyka, styl i język artystyczny w edukacji polonistycznej, 

Rzeszów 1988, s.198-207. 

2. Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, 

Warszawa 2001.  

3. Kuziak M., Jak mówić, rozmawiać, przemawiać, Bielsko-Biała 

2005. 

4. Kuziak M., Rzepczyński S., Jak dobrze napisać: opowiadanie, 

podanie, streszczenie, życiorys…, Warszawa 2002.  

5. Markowski A., J. Puzynina, Kultura języka, [w:] Encyklopedia 

kultury polskiej XX wieku, t.2, Współczesny język polski, red. J. 

Bartmiński, Wrocław 1993, s.53-69.  

6. Nieckula F., Język ustny a pisany, [w:] Encyklopedia kultury 

polskiej XX wieku, t. 2 lub Współczesny język polski, red. J. 

Bartmiński, Wrocław 1993, s.101-114.  

7. Robin Macpherson, English for Writers and Translators, 2004 

8. Peter Verdonk, Stylistics, Oxford University Press, 2003 

9. Michael Swan, Practical English Usage, fourth edition, Oxford 

University Press, 2017 

10. Peter Richardson, Style: a Pragmatic Approach, Longman, 

2002 

 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

D3.9_Warsztat pracy tłumacza 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Warsztat pracy tłumacza, D3.9 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Translator’s Workshop 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: angielski 



Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 3 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Rodzaje tłumaczeń i ich specyfika; podstawowe pojęcia związane z tłumaczeniem: jednostka 

tłumaczenia, ekwiwalencja, nieprzekładalność; strategie i metody tłumaczeniowe; tradycyjne i 

funkcjonalne podejścia do przekładu. Zajęcia rozwijające teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat 

problemów tłumaczeniowych potrzebną do wykonywania przyszłego zawodu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 20 (stacjonarne), 10 (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.D3.9. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu zastosowania 

praktyczne wiedzy właściwej dla 

przekładoznawstwa, niezbędnej do 

wykorzystywania języka angielskiego na poziomie 

C1 w zastosowaniu w kontekście zawodowym oraz 

w tłumaczeniu 

K_W01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Zaliczenie 

pisemne/ustne 

FA.D3.9. 

K_W02 

teorie naukowe, metodologię i terminologie 

właściwą dla językoznawstwa oraz ich 

zastosowania praktyczne w działalności 

tłumaczeniowej 

K_W02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Zaliczenie 

pisemne/ustne 

FA.D3.9. 

K_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu 

wykonania tłumaczenia 

K_U01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Zaliczenie 

pisemne/ustne 

FA.D3.9. 

K_U02 

porównywać elementy języka angielskiego i 

polskiego (np. gramatykę, słownictwo) w celach 

naukowych i zawodowych w zakresie tłumaczenia  

K_U07 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Aktywność na 

zajęciach, 

dyskusja, 

zaliczenie 

pisemne/ustne 

FA.D3.9. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści w kontekście 

wykonywania tłumaczeń pisemnych i korekty 

tłumaczeń 

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Aktywność na 

zajęciach, 

dyskusja, 

zaliczenie 

pisemne/ustne, 

obserwacja 

FA.D3.9. 

K_K02 

rozwiązywania złożonych problemów etycznych 

związanych z wykonywaniem zawodu oraz 

określania priorytetów służących realizacji 

określonych zadań tłumaczeniowych  

K_K03 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Aktywność na 

zajęciach, 

dyskusja, 

zaliczenie 

pisemne/ustne, 

obserwacja 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 



Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

20 

 

 

20 

0,5 

10 

 

 

10 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przeczytanie lektury/przygotowanie do dyskusji 

Przygotowanie pracy pisemnej/wypowiedzi 

ustnej 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

5 

 

 

10 

0,5 

15 

5 

 

 

20 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

20 

10 

 

30 

1 

10 

20 

 

30 

1 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Definicja i rodzaje tłumaczenia  

2. Tradycyjne podejścia w tłumaczeniu  

3. Strategie i metody tłumaczeniowe  

4. Jednostka tłumaczenia  

5. Ekwiwalencja  

6. Nieprzetłumaczalność  

7. Tłumaczenie funkcjonalne  

8. Tłumacz widoczny i niewidoczny  

9. Kontekst językowy i kulturowy w tłumaczeniu  

10. Etyka tłumacza  

Metody i techniki 

kształcenia:  

metody podające (prezentacja, omówienie problemu); metody 

problemowe (wykład konwersatoryjny, dyskusja na forum); 

metody zadaniowe (dyskusja w grupach, wykonanie pracy 

pisemnej) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Pozytywna ocena z zaliczenia pisemnego/ustnego 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena z zaliczenia pisemnego/ustnego 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

Ustalane indywidualnie z uczącym 



powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: Literatura podstawowa: 

1. Baker, M. 2018. In Other Words. A Coursebook on 

Translation. London and New York: Routledge. 

2. Munday, J. 2008. Introducing Translation Studies. Theories 

and Applications. London and New York: Routledge. 

3. Wojtasiewicz, O. 1996. Wstęp do teorii tłumaczenia. 

Warszawa: Tepis. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Baker, M. (ed.). 2008. Routledge Encyclopedia of 

Translation Studies. London and New York: Routledge. 

2. Dąmbska-Prokop, U. (red.) 2000. Mała encyklopedia 

przekładoznawstwa. Częstochowa: Educator.  

 
 

 

  
    

KARTA PRZEDMIOTU 

D3.10_Język tekstów naukowych 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Język tekstów naukowych, D3.10 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Language of Academic Texts 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: angielski, polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 6 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 



Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Przegląd stylów i rejestrów tekstów pisanych, ze szczególnych uwzględnieniem cech tekstów 

naukowego – spójności terminologii, definicji terminów, oficjalności, nominalizacji, cytaty, 

parafrazy i odniesienia do literatury naukowej. Style bibliograficzne. Cechy tekstów naukowych w 

języku polskim i angielskim – analiza porównawcza przykładów. Tłumaczenie tekstu naukowego z 

dziedziny humanistyki na język polski oraz na język angielski. Ocena jakości tekstu naukowego i 

jego tłumaczenia. Przedmiot prowadzi do przyszłego zawodu. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 25 (stacjonarne), 13 (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.D3.10. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu teorie naukowe, 

metodologię i terminologię właściwą dla 

przekładoznawstwa, jak również ich zastosowania 

praktyczne w działalności zawodowej tłumacza 

K_W02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia w 

czasie zajęć, 

tłumaczenie 

zaliczeniowe 

FA.D3.10. 

K_W02 

w średnio zaawansowanym stopniu słownictwo 

specjalistyczne niezbędne do skutecznego 

funkcjonowania w kontekście zawodowym w 

odniesieniu do tekstów naukowych 

K_W03 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia w 

czasie zajęć, 

tłumaczenie 

zaliczeniowe 

FA.D3.10. 

K_W03 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz 

inne elementy języka angielskiego umożliwiające 

zrozumienie i analizę oraz wykonanie tłumaczenia 

tekstów naukowych, zna kompleksową naturę 

języka 

K_W04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia w 

czasie zajęć, 

tłumaczenie 

zaliczeniowe 

FA.D3.10. 

K_W04 

zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego w zakresie tekstów naukowych 

K_W09 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia w 

czasie zajęć, 

tłumaczenie 

zaliczeniowe 

FA.D3.10. 

K_U01 

pracować nad poprawnością językową w kontekście 

zawodowym 

K_U02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia w 

czasie zajęć, 

tłumaczenie 

zaliczeniowe 

FA.D3.10. 

K_U02 

posługiwać się językoznawczą bazą pojęciową oraz 

samodzielnie analizować tekst naukowy, umiejętnie 

korzysta z różnorodnych źródeł przy tworzeniu 

tłumaczeniu tekstu naukowego 

K_U04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Tłumaczenie 

zaliczeniowe 

FA.D3.10. 

K_U03 

zrozumieć naukowy tekst czytany, jak również 

wykonać tłumaczenie pisemne tego typu tekstu 

K_U06 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia w 

czasie zajęć, 

tłumaczenie 

zaliczeniowe 

FA.D3.10. 

K_U04 

porównywać elementy języka angielskiego i 

polskiego (np. gramatykę, słownictwo) w celach 

naukowych i zawodowych w odniesieniu do tekstów 

naukowych 

K_U07 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia w 

czasie zajęć, 

tłumaczenie 

zaliczeniowe 

FA.D3.10. 

K_K01 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemów w zakresie tworzenia i tłumaczenia 

tekstów naukowych 

K_K02 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Tłumaczenie 

zaliczeniowe 



Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

25 

 

 

25 

0,8 

13 

 

 

13 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie tłumaczenia tekstu naukowego  

Samodzielne ćwiczenia tłumaczeniowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

0 

 

 

5 

0,2 

5 

12 

 

 

17 

0,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

25 

5 

 

30 

1 

13 

17 

 

30 

1 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Style i rejestry tekstów, w tym tekstu naukowego 

2. Skala oficjalności tekstów pisanych 

3. Terminologia – pojęcie a termin, słowa kluczowe 

4. Cechy streszczenia tekstu naukowego 

5. Warsztat naukowy – praca z literaturą naukową 

6. Międzynarodowe i polskie style bibliograficzne 

7. Analiza przykładów tekstów naukowych a języku polskim i 

angielskim 

8. Zasady i rodzaje tłumaczenia tekstów naukowych  

9. Elementy oceny jakości tekstu naukowego z dziedziny 

humanistyki  

10. Omawianie fragmentów prac dyplomowych studentów pod 

względem jakości tekstu naukowego. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Podające (wyjaśnienie, objaśnienie), aktywizujące (analiza 

przypadku, przyjmowanie strategii działania) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Pozytywna ocena z tłumaczenia zaliczeniowego 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny Ocena z tłumaczenia zaliczeniowego 



końcowej: 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Brzozowska. Dorota, Chłopicki, Władysław, 2012, Termin w 

językoznawstwie, Kraków: Tertium. 

2. Pisarek, Walery (red.). 1999. Polszczyzna 2000: orędzie o 

stanie języka na przełomie tysiącleci. Kraków: Ośrodek Badan 

Prasoznawczych. 

3. Witosz, Bożena. 2005. Genologia lingwistyczna. Katowice: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 

 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

D3.11_Technical Writing 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Technical Writing, D3.11 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Technical Writing 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 4 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zasady profesjonalnego pisania obowiązujące anglojęzycznych w firmach i instytucjach. Zasady te 

obejmują zarówno styl pisania i czytelny, odpowiedni układ tekstu, jak i dostosowanie tekstu do 

potrzeb odbiorcy. Zasady dostosowywane są do różnych rodzaje tekstów, w tym pism, instrukcji, 

raportów, opisów projektów, CV, a także podań o pracę. Omawiany jest układ pracy dyplomowej. 



Osobne zasady dotyczą sposobu umieszczania i opisywania ilustracji oraz skutecznego korzystania 

z narzędzi i programów edytorskich. Przedmiot uczy dokładności i precyzji w pisaniu na rynku 

pracy i prowadzi do przyszłego zawodu.  

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Ćwiczenia warsztatowe: 15 (stacjonarne), 8 (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.D3.11. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz 

inne elementy języka angielskiego umożliwiające 

pisanie tekstów specjalistycznych, zna 

kompleksową naturę języka 

K_W04 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia na 

zajęciach, 

prace etapowe i 

dwie prace 

zaliczeniowe 

po każdym 

semestrze 

FA.D3.11. 

K_W02 

sposoby wykorzystywania narzędzi 

informatycznych, z uwzględnieniem kontekstu 

pracy zawodowej w zakresie pisania tekstów 

specjalistycznych 

K_W06 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia na 

zajęciach, 

prace etapowe i 

dwie prace 

zaliczeniowe 

po każdym 

semestrze 

FA.D3.11. 

K_W03 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania różnych rodzajów działalności 

zawodowej w odniesieniu do tworzenia tekstów 

specjalistycznych 

K_W07 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia na 

zajęciach, 

prace etapowe i 

dwie prace 

zaliczeniowe 

po każdym 

semestrze 

FA.D3.11. 

K_U01 

posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i 

technikami informatycznymi w zakresie tworzenia 

tekstów użytkowych 

K_U03 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia na 

zajęciach, 

prace etapowe i 

dwie prace 

zaliczeniowe 

po każdym 

semestrze 

FA.D3.11. 

K_U02 

zrozumieć i przeanalizować specjalistyczny tekst 

czytany, jak również sporządzić tego typu tekst 

K_U06 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia na 

zajęciach, 

prace etapowe i 

dwie prace 

zaliczeniowe 

po każdym 

semestrze 

FA.D3.11. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści w kontekście 

tworzenia tekstów specjalistycznych 

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Ćwiczenia na 

zajęciach, 

prace etapowe i 

dwie prace 

zaliczeniowe 

po każdym 

semestrze, 

obserwacja 

bieżąca 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 



Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

1 

S
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

15 

0,5 

8 

 

 

8 

0,3 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie prac etapowych 

Praca nad projektami końcowymi 

Ćwiczenia związane z pisaniem 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

10 

0 

 

15 

0,5 

5 

10 

7 

 

22 

0,7 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe  

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

30 

1 

8 

22 

 

30 

1 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Proces pisania – cel, odbiorcy, format 

2. Krótkie formy – maile, notatki, listy 

3. Styl pisania w języku angielskim  

4. Planowanie układu stron  

5. Streszczanie tekstów 

6. Pisanie raportów 

7. Sporządzanie ilustracji, tabel, wykresów, diagramów itp. oraz 

ich opisów 

8. Pisanie instrukcji 

9. Pisanie i planowanie tekstów internetowych (Word Press) 

10. Staranie się o pracę – CV, list motywacyjny 

11. Układ pracy dyplomowej 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Pozytywna ocena z prac etapowych 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Obecność na zajęciach obowiązkowa 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Ocena z prac etapowych 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Średnia ocen z prac etapowych 

* Sposób i tryb Ustalane indywidualnie z uczącym 



wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Alred, Gerald J. Charles T. Brusaw, Walter E. Oliu 2019 

Handbook of Technical Writing. Boston/New York: Bedford/St 

Martin’s. 

2. Johnson, Nell, Sylwester, Mary 2017 Technical Writing 

Simplified, wyd. 4. Create Space Publishing Platform. 

 
 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

D3.12_Projekt specjalizacyjny 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Projekt specjalizacyjny, D3.12 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Project 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 5 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Wiedza i umiejętności obejmujące przedmioty z zakresu języków specjalistycznych oraz praktycznej 

znajomości języka angielskiego wprowadzana i ugruntowywana w formie projektu, 

przygotowującego studenta do przyszłej pracy zawodowej 



Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Ćwiczenia projektowe: 15 (stacjonarne), 8 (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.D3.12. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz 

inne elementy języka angielskiego umożliwiające 

realizację projektu specjalizacyjnego, zna 

kompleksową naturę języka 

K_W01 Ćwiczenia 

projektowe 

Obserwacja na 

zajęciach, 

ocena projektu 

FA.D3.12. 

K_W02 

w średnio zaawansowanym stopniu słownictwo 

specjalistyczne niezbędne do skutecznego 

wykonania projektu 

K_W03 Ćwiczenia 

projektowe 

Ocena projektu 

FA.D3.12. 

K_W03 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz 

inne elementy języka angielskiego umożliwiające 

realizację projektu 

K_W04 Ćwiczenia 

projektowe 

Ocena projektu 

FA.D3.12. 

K_W04 

sposoby wykorzystywania narzędzi 

informatycznych, z uwzględnieniem kontekstu pracy 

zawodowej 

K_W06 Ćwiczenia 

projektowe 

Obserwacja 

pracy na 

zajęciach, 

ocena projektu 

FA.D3.12. 

K_W05 

zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego 

K_W09 Ćwiczenia 

projektowe 

Ocena projektu 

FA.D3.12. 

K_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu realizacji 

projektu 

K_U01 Ćwiczenia 

projektowe 

Obserwacja 

pracy na 

zajęciach, 

ocena projektu 

FA.D3.12. 

K_U02 
prowadzić pogłębione obserwacje i analizy na 

potrzeby wykonywanego projektu, pracuje nad 

poprawnością językową 

K_U02 Ćwiczenia 

projektowe 

Obserwacja 

pracy na 

zajęciach, 

ocena projektu 

FA.D3.12. 

K_U03 
posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i 

technikami informatycznymi w celu w celu 

wykonania projektu 

K_U03 Ćwiczenia 

projektowe 

Obserwacja 

pracy na 

zajęciach, 

ocena projektu 

FA.D3.12. 

K_U04 

opracować projekt specjalizacyjny na wybrany 

temat, korzystając z odpowiednich źródeł 

K_U04 

K_U06 

Ćwiczenia 

projektowe 

Ocena projektu 

FA.D3.12. 

K_U05 

sprawnie posługiwać się językiem angielskim na 

poziomie C1 w kontekście wykonywanego projektu 

K_U08 Ćwiczenia 

projektowe 

Ocena projektu 

FA.D3.12. 

K_U07 

planować i organizować pracę, indywidualną i/lub 

zespołową 

K_U10 Ćwiczenia 

projektowe 

Obserwacja 

pracy na 

zajęciach, 

ocena projektu 

FA.D3.12. 

K_U08 

samodzielnie planować i realizować własny rozwój, 

w tym zawodowy, podczas trwania studiów jak i po 

ich ukończeniu 

K_U11 Ćwiczenia 

projektowe 

Obserwacja 

pracy na 

zajęciach 

FA.D3.12. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści w kontekście 

wykonania projektu 

K_K01 Ćwiczenia 

projektowe 

Obserwacja 

pracy na 

zajęciach 



FA.D3.12. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemów 

K_K02 Ćwiczenia 

projektowe 
Obserwacja 

pracy na 

zajęciach, 

ocena projektu 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

1 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Ćwiczenia projektowe 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

15 

0,5 

8 

 

 

8 

0,3 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Praca własna nad projektem 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

 

15 

0,5 

22 

 

 

 

22 

0,7 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia projektowe 

Praca własna nad projektem 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

30 

1 

8 

22 

 

30 

1 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Szczegółowe treści zależne są od projektu realizowanego w danym 

roku akademickim, wybranego w ramach konkursu projektów 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Podawcze (wyjaśnienie, wprowadzenie), praktyczne (praca nad 

projektem) 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywna praca na zajęciach 

oraz uzyskanie pozytywnej oceny z projektu 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Student ma prawo do 

nieusprawiedliwionej nieobecności na jednych ćwiczeniach 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocenę końcową stanowi ocena z projektu 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

W przypadku każdej nieobecności student zobowiązany jest do 

nadrobienia materiału przerobionego na opuszczonych zajęciach. W 

przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student zobowiązany 

jest do wykonania dodatkowej pracy, ustalonej indywidualnie przez 

prowadzącego zajęcia 



Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: Zalecana literatura zależna jest od projektu realizowanego w danym 

roku akademickim, wybranego w ramach konkursu projektów 

 
 

 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

E1_Praktyka zawodowa w instytucji lub w firmie (w zakresie kształcenia 

nauczycielskiego) 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Praktyka zawodowa w instytucji lub firmie, E1.1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Professional Internship 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 29 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 3-6 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie z firmą/instytucją, jej strukturą i specyfiką z uwzględnieniem form działalności 

związanych z koniecznością użycia języków obcych, będących przedmiotem praktyki. Zadania 

służące rozwijaniu kompetencji językowych, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie 

języka/języków obcych. Przygotowywanie prac pisemnych i wypowiedzi ustnych w języku obcym. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

24 tygodnie / 900h – praktyka zawodowa  

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 

dydaktyczn

Sposób 

weryfikacji i 



ych oceny efektów 

uczenia się  

FA.E1.1. 

K_W01 

zastosowania praktyczne języka angielskiego na 

poziomie C1 

K_W01 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_W02 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz 

inne elementy języka angielskiego umożliwiające 

rozumienie oraz tworzenie złożonych wypowiedzi 

ustnych i pisemnych, zastosowanie praktyczne tej 

wiedzy w działalności zawodowej 

K_W04 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_W03 

sposoby wykorzystywania narzędzi informatycznych, 

z uwzględnieniem kontekstu pracy zawodowej  

K_W06 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_W04 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania różnych rodzajów działalności 

zawodowej 

K_W07 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_W05 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem kontekstu 

zawodowego 

K_W08 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_W06 

zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego 

K_W09 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_W07 

podstawowe zasady tworzenia i funkcjonowania 

różnych form przedsiębiorczości 

K_W10 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę na potrzeby 

praktyki zawodowej 

K_U01 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_U02 

posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i 

technikami informatycznymi na potrzeby działalności 

zawodowej 

K_U03 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 



obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_U03 

porównywać elementy języka angielskiego i 

polskiego (np. gramatykę, słownictwo) w celach 

zawodowych 

K_U07 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_U04 

sprawnie posługiwać się językiem angielskim na 

poziomie C1 

K_U06 

K_U08 

Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_U05 

stosować techniki efektywnego komunikowania się i 

negocjacji, w tym komunikowania się w sytuacjach 

zawodowych, merytorycznie argumentować, 

formułować wnioski, oceniać różne opinie i 

stanowiska 

K_U09 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_U06 

planować i organizować pracę, indywidualną i 

zespołową, współdziałać z innymi osobami w ramach 

prac zespołowych (także o charakterze 

interdyscyplinarnym czy międzynarodowym) 

K_U10 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_U07 

samodzielnie planować i realizować własny rozwój 

zawodowy, podczas trwania studiów jak i po ich 

ukończeniu 

K_U11 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści, uznawania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych  

K_K01 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemów 

występujących podczas praktyki zawodowej 

K_K02 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_K03 

rozwiązywania złożonych problemów etycznych 

związanych z wykonywaniem zawodu oraz 

określania priorytetów służących realizacji 

określonych zadań 

K_K03 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i K_K04 Praktyka Kontrola 



K_K04 organizowania / współorganizowania działalności na 

rzecz środowiska społecznego oraz myślenia i 

działania w sposób przedsiębiorczy 

zawodowa dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E1.1. 

K_K05 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

rozwijania dorobku i tradycji zawodu, 

podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania zasad 

etyki zawodowej i wymagania tego od innych 

K_K05 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

29 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Praktyka zawodowa w instytucji lub firmie  

 

 

w sumie: 

ECTS 

900 

 

 

900 

29 

900 

 

 

900 

29 

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: 

Formy aktywności w zależności od wybranej 

instytucji lub firmy 

 

w sumie: 

ECTS 

900 

 

 

 

900 

29 

900 

 

 

 

900 

29 

 

 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  
Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Praktyka pedagogiczna – język angielski dla szkoły 

podstawowej, E1.2 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Pedagogical Internship – English for Primary Schools 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 



Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski / angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 5-6 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i 

konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej z rzeczywistością pedagogiczną 

w działaniu praktycznym w nauczaniu języka angielskiego w szkole podstawowej. Obserwowanie 

warsztatu metodycznego, relacji interpersonalnych w klasie, współdziałanie z opiekunem, pełnienie 

roli nauczyciela. 

Cel zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r., 

w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. 

U. RP, 2.08.2019 r., poz. 1450) 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

60 (stacjonarne), 60 (niestacjonarne) 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Kod efektu 

przedmiotu 

Student, który zaliczył przedmiot  

zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: 

Powiąza

nie z 

KEU 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

D.2/E.2.W1 zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę lub 

placówkę systemu oświaty;  

 Praktyka 

pedagogiczna 

Kontrola 

Dziennika 

praktyk, arkuszy 

obserwacyjnych 

D.2/E.2.W2 sposób funkcjonowania oraz organizację pracy 

dydaktycznej szkoły lub placówki systemu oświaty;  

 Praktyka 

pedagogiczna 

Kontrola 

Dziennika 

praktyk, arkuszy 

obserwacyjnych 

D.2/E.2.W3 rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej 

prowadzonej w szkole lub placówce systemu 

oświaty. 

 Praktyka 

pedagogiczna 

Kontrola 

konspektu, 

arkuszy 

obserwacyjnych, 

Dziennika 

praktyk, karty 

weryfikacji 

D.2/E.2.U1 wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy 

dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z 

uczniami oraz sposobu planowania i 

przeprowadzania zajęć dydaktycznych; aktywnie 

obserwować stosowane przez nauczyciela metody i 

formy pracy oraz wykorzystywane pomoce 

dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów 

oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej;  

 Praktyka 

pedagogiczna 

Kontrola 

konspektu, 

arkuszy 

obserwacyjnych, 

Dziennika 

praktyk, karty 

weryfikacji, 

opinia opiekuna 

praktyki 

D.2/E.2.U2 zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem 

opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji lub 

 Praktyka 

pedagogiczna 

Kontrola 

konspektu, 

arkuszy 



zajęć;  obserwacyjnych, 

Dziennika 

praktyk, karty 

weryfikacji, 

opinia opiekuna 

praktyki 

D.2/E.2.U3 analizować, przy pomocy opiekuna praktyk 

zawodowych oraz nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania 

psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i 

zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub 

doświadczone w czasie praktyk.  

 Praktyka 

pedagogiczna 

Kontrola 

konspektu, 

arkuszy 

obserwacyjnych, 

Dziennika 

praktyk, karty 

weryfikacji, 

opinia opiekuna 

praktyki 

D.2/E.2.K1 skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk 

zawodowych i nauczycielami w celu poszerzania 

swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania 

umiejętności wychowawczych. 

 Praktyka 

pedagogiczna 

Kontrola kart 

weryfikacji, 

rozmowa ze 

studentem w 

trakcie 

konsultacji, opinia 

opiekuna praktyki 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

4 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Praktyka pedagogiczna 

 

 

w sumie: 

ECTS 

60 

 

 

60 

2 

60 

 

 

60 

2 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie dokumentacji praktyk, 

opracowanie arkuszy obserwacyjnych 

Prowadzenie Dziennika praktyk 

Zapoznanie z materiałami dydaktycznymi 

używanymi przez nauczyciela  

Pomoc w opracowaniu pakietu  

materiałów do lekcji języka angielskiego 

Pomoc w poprawie pracy domowej, 

sprawdzianów, projektów 

Przygotowanie do prowadzenia lekcji języka 

angielskiego 

Omawianie z nauczycielem bieżących  

problemów i doświadczeń oraz prowadzonych 

zajęć 

 

 

w sumie: 

ECTS 

10 

 

5 

3 

 

7 

 

3 

 

15 

 

 

7 

 

 

 

50 

2 

10 

 

5 

3 

 

7 

 

3 

 

15 

 

 

7 

 

 

 

50 

2 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

Praktyka pedagogiczna 

Praca własna 

 

w sumie: 

ECTS 

60 

50 

 

110 

4 

60 

50 

 

110 

4 



tym liczba punktów ECTS: 

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Czynności podejmowane przez opiekuna praktyk w trakcie 

prowadzonych przez niego lekcji oraz aktywności uczniów; 

2. Metody i formy pracy nauczyciela, sposoby przekazywania 

treści i stosowanie środków dydaktycznych 

3. Sposoby aktywizowania, oceniania i dyscyplinowania 

uczniów  

4. Interakcji i atmosfera w klasie, praca w grupach 

5. Współdziałanie z nauczycielem w planowaniu i 

organizowaniu zajęć 

6. Asystowanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć  

7. Projektowanie i prowadzenie zajęć 

8. Konsultacje z opiekunem praktyk w kwestii prowadzonych 

zajęć 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Obserwacja, rejestrowanie w Dzienniku praktyk, prowadzenie 

pojedynczych zajęć wychowawczych, rozmowy z opiekunem 

praktyk z ramienia Szkoły i Uczelni 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Przedstawienie Dziennika praktyk oraz zapisów szczegółowych w 

arkuszach obserwacyjnych, przedstawienie konspektów 

przeprowadzonych zajęć oraz karty weryfikacji efektów 

kształcenia podpisanej i podstemplowanej przez opiekuna praktyk 

z ramienia Szkoły 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obecność na praktykach obowiązkowa 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Na ocenę końcową składa się ocena arkuszy obserwacyjnych, 

konspektów, karta weryfikacji, poprawność wypełnienia 

Dziennika praktyk 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Usprawiedliwienie i odbycie praktyki w terminie ustalonym przez 

nauczyciela opiekuna z ramienia Szkoły 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: Nie dotyczy  

 

 
  



 
     

KARTA PRZEDMIOTU 

 

E2_Praktyka zawodowa w zakresie biznes z językiem hiszpańskim oraz w 

zakresie języki specjalistyczne 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Praktyka zawodowa w instytucji lub firmie, E2 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Professional Internship 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 33 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 3-6 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Zapoznanie z firmą/instytucją, jej strukturą i specyfiką z uwzględnieniem form działalności 

związanych z koniecznością użycia języków obcych, będących przedmiotem praktyki. 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. 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

24 tygodnie / 960h – praktyka zawodowa  

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 

dydaktyczn

ych 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

FA.E2. 

K_W01 

zastosowania praktyczne języka angielskiego na 

poziomie C1 oraz wybranego drugiego języka obcego 

na poziomie minimum B1 w przypadku kształcenia w 

zakresie biznes z językiem hiszpańskim 

K_W01 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 



FA.E2. 

K_W02 

słownictwo specjalistyczne niezbędne do 

skutecznego funkcjonowania w kontekście 

zawodowym 

K_W03 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_W03 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz 

inne elementy języka angielskiego umożliwiające 

rozumienie oraz tworzenie złożonych wypowiedzi 

ustnych i pisemnych, zastosowanie praktyczne tej 

wiedzy w działalności zawodowej 

K_W04 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_W04 

sposoby wykorzystywania narzędzi informatycznych, 

z uwzględnieniem kontekstu pracy zawodowej  

K_W06 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_W05 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania różnych rodzajów działalności 

zawodowej 

K_W07 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_W06 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem kontekstu 

zawodowego 

K_W08 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_W07 

zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego 

K_W09 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_W08 

podstawowe zasady tworzenia i funkcjonowania 

różnych form przedsiębiorczości 

K_W10 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę na potrzeby 

praktyki zawodowej 

K_U01 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_U02 

posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i 

technikami informatycznymi na potrzeby działalności 

zawodowej 

K_U03 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 



weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_U03 

komunikować się w języku angielskim oraz 

wybranym drugim języku obcym na poziomie 

minimum B1 w przypadku kształcenia w zakresie 

biznes z językiem hiszpańskim  

K_U06 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_U04 

porównywać elementy języka angielskiego i 

polskiego (np. gramatykę, słownictwo) w celach 

zawodowych 

K_U07 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_U05 

sprawnie posługiwać się językiem angielskim na 

poziomie C1 oraz wybranym językiem obcym na 

poziomie minimum B1 w przypadku kształcenia w 

zakresie biznes z językiem hiszpańskim w tym w 

zakresie specjalistycznej terminologii właściwej dla 

programu studiów 

K_U08 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_U06 

stosować techniki efektywnego komunikowania się i 

negocjacji, w tym komunikowania się w sytuacjach 

zawodowych, merytorycznie argumentować, 

formułować wnioski, oceniać różne opinie i 

stanowiska 

K_U09 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_U07 

planować i organizować pracę, indywidualną i 

zespołową, współdziałać z innymi osobami w ramach 

prac zespołowych (także o charakterze 

interdyscyplinarnym czy międzynarodowym) 

K_U10 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_U08 

samodzielnie planować i realizować własny rozwój 

zawodowy, podczas trwania studiów jak i po ich 

ukończeniu 

K_U11 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści, uznawania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych  

K_K01 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemów 

występujących podczas praktyki zawodowej 

K_K02 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_K03 

rozwiązywania złożonych problemów etycznych 

związanych z wykonywaniem zawodu oraz 

określania priorytetów służących realizacji 

K_K03 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 



określonych zadań obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_K04 

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i 

organizowania / współorganizowania działalności na 

rzecz środowiska społecznego oraz myślenia i 

działania w sposób przedsiębiorczy 

K_K04 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

FA.E2. 

K_K05 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

rozwijania dorobku i tradycji zawodu, 

podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania zasad 

etyki zawodowej i wymagania tego od innych 

K_K05 Praktyka 

zawodowa 

Kontrola 

dziennika 

praktyk, 

obserwacja 

studenta, karta 

weryfikacji 

efektów 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

33 

S
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cj
o

n
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n
e 

N
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n
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n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Praktyka zawodowa w instytucji lub firmie  

 

 

w sumie: 

ECTS 

960 

 

 

960 

33 

960 

 

 

960 

33 

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: 

Formy aktywności zgodne z przykładowymi 

zadaniami wykonywanymi na poszczególnych 

etapach praktyk 

 

w sumie: 

ECTS 

960 

 

 

 

960 

33 

960 

 

 

 

960 

33 

 

Dodatkowe elementy 

  

Przykładowe zadania wykonywane w ramach poszczególnych etapów praktyk 

 
W zakresie: biznes z językiem hiszpańskim 
SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 
praktyka obserwacyjno-
wdrożeniowa 

praktyka 
językowa/asystencka 

praktyka językowo-
biznesowa podstawowa 

praktyka językowo-
biznesowa specjalistyczna 

zapoznanie się z organizacją 
pracy instytucji, zapoznanie 
się z wzorami dokumentów, 
pomocnicze prace 
administracyjno-biurowe 

obsługa wydarzeń / 
konferencji w języku obcym 

korekta i koordynacja 
językowa tekstów w języku 
polskim i angielskim 

zapoznanie się ze 
specjalistycznym 
słownictwem branżowym 
oraz praca z wykorzystaniem 
tego słownictwa 



zapoznanie się z pracą 
tłumacza oraz zakresem 
jego obowiązków 

prowadzenie podstawowej 
korespondencji z 
zagranicznymi kontrahentami 

opracowanie tekstów w 
języku angielskim 
(broszury, ulotki, strony 
internetowe itp.) 

obsługa językowa wydarzeń 
w języku obcym 

obsługa programów 
komputerowych używanych 
w danej instytucji (Word, 
Excel i inne) 

sprawdzanie informacji na 
stronach zagranicznych, 
opracowanie danych w języku 
angielskim 

tłumaczenie korespondencji 
biznesowej z zagranicznymi 
kontrahentami 

obsługa klienta w języku 
obcym, w tym w kontekście 
biznesowym 

zapoznanie się z organizacją 
pracy przy obsłudze 
konferencji z udziałem gości 
zagranicznych,  

pomoc klientom/gościom 
zagranicznym w wyszukiwaniu 
informacji, obsługa językowa 

przeprowadzanie rozmów 
telefonicznych w języku 
obcym 

tworzenie list słownictwa 
biznesowego, terminologii 
związanej z zakresem 
działalności firmy. 

uczestnictwo w spotkaniach 
/ wideokonferencjach z 
zagranicznymi 
współpracownikami 
instytucji 

przeprowadzanie 
podstawowych rozmów 
telefonicznych w języku obcym 

podstawowa obsługa 
językowa wydarzeń w 
języku obcym 

opracowywanie raportów, 
streszczeń itp. na podstawie 
materiałów obcojęzycznych 

wyszukiwanie informacji na 
stronach obcojęzycznych 

udzielanie informacji w języku 
obcym 

 prowadzenie 
anglojęzycznych stron 
instytucji, np. w serwisach 
społecznościowych 

pomoc w organizacji 
wydarzeń / targów / 
wyjazdów zagranicznych 

katalogowanie zbiorów, 
opracowywanie informacji o 
zasobach obcojęzycznych 

  

 

 
W zakresie: języki specjalistyczne 
SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 
praktyka obserwacyjno-
wdrożeniowa 

praktyka 
językowa/asystencka 

praktyka tłumaczeniowa 
podstawowa 

praktyka 
tłumaczeniowa 
specjalistyczna 

zapoznanie się z organizacją 
pracy instytucji, zapoznanie 
się z wzorami dokumentów, 
pomocnicze prace 
administracyjno-biurowe 

obsługa wydarzeń / 
konferencji w języku 
angielskim 

korekta i koordynacja językowa 
tekstów w języku polskim i 
angielskim 

zapoznanie się ze 
specjalistycznym 
słownictwem branżowym 

zapoznanie się z pracą 
tłumacza oraz zakresem 
jego obowiązków 

prowadzenie podstawowej 
korespondencji z 
zagranicznymi 
kontrahentami 

opracowanie tekstów w języku 
angielskim (broszury, ulotki, 
strony internetowe itp.) 

wykonywanie tłumaczeń 
tekstów z 
wykorzystaniem 
słownictwa 
specjalistycznego 

obsługa programów 
komputerowych używanych 
w danej instytucji (Word, 
Excel i inne) 

sprawdzanie informacji na 
stronach zagranicznych, 
opracowanie danych w 
języku angielskim 

tłumaczenie zaawansowanej 
korespondencji z zagranicznymi 
kontrahentami 

obsługa programów CAT 
(Trados, Wordfast, 
MemoQ, Memsource itp.) 

zapoznanie się z organizacją 
pracy przy obsłudze 
konferencji z udziałem gości 
zagranicznych,  

pomoc klientom/gościom 
zagranicznym w 
wyszukiwaniu informacji, 
obsługa językowa 

przeprowadzanie 
zaawansowanych rozmów 
telefonicznych w języku 
angielskim 

obsługa językowa 
wydarzeń w języku obcym 

uczestnictwo w spotkaniach 
/ wideokonferencjach z 
zagranicznymi 
współpracownikami 
instytucji 

przeprowadzanie 
podstawowych rozmów 
telefonicznych w języku 
angielskim 

podstawowa obsługa językowa 
wydarzeń w języku obcym 

technical writing 

wyszukiwanie informacji na 
stronach obcojęzycznych 

udzielanie informacji w 
języku angielskim 

poznanie rzetelnych źródeł, tj. 
słowników, forów 
tłumaczeniowych, narzędzi 
terminologicznych, narzędzi do 
obsługi pracy biura tłumaczeń itp. 

tworzenie list słownictwa 
fachowego, terminologii 
związanej z zakresem 
działalności firmy 

pomoc w organizacji 
wydarzeń / targów / 
wyjazdów zagranicznych 

katalogowanie zbiorów, 
archiwizacja i digitalizacja, 
opracowywanie informacji 
o zasobach obcojęzycznych 

zapoznanie się z podstawowym 
słownictwem branżowym, 
wykonywanie tłumaczeń tekstów 
z wykorzystaniem podstawowego 
słownictwa branżowego 

opracowywanie raportów, 
streszczeń itp. na 
podstawie materiałów 
obcojęzycznych 

 

 

  



 
 

    KARTA PRZEDMIOTU 

F1_ Psychologia z elementami treningu umiejętności społecznych 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): 
Psychologia z elementami treningu umiejętności społecznych, 

F1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Psychology with Elements of Social Skills Training 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 

Język wykładowy: polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 2 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu   

Analiza podstawowych koncepcji oraz pojęć z zakresu psychologii w systemie nauk 

humanistycznych i medyczno-przyrodniczych. Poznanie głównych mechanizmów funkcjonowania 

człowieka, procesów poznawczych, w tym procesów uczenia się oraz nabywania języka, rozumienie 

zachowań własnych i innych ludzi w sytuacjach społecznych. Opanowanie umiejętności skutecznej 

komunikacji społecznej, poznanie barier werbalnych i pozawerbalnych w procesie porozumiewania 

się. Stosowanie konstruktywnych metod rozwiązywania sytuacji problemowych i konfliktowych. 

Poznanie zasad konstruktywnej współpracy w grupie zadaniowej. Prowadzenie autoanalizy 

własnych zasobów i kompetencji w celu planowania indywidulanej ścieżki rozwoju osobistego i 

zawodowego.  
 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Wykład: 15 (stacjonarne), 8 (niestacjonarne) 

Ćwiczenia warsztatowe: 15 (stacjonarne), 8 (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 

dydaktycznyc

h 

Sposób 

weryfikacji i 

oceny efektów 

uczenia się  

FA.F1. 

K_W01 

zagadnienia z zakresu analizy fundamentalnych 

dylematów związanych z osobowością oraz 

mechanizmami zachowania się człowieka w 

różnorodnych sytuacjach społecznych, wie jak 

przebiegają procesy uczenia się, przyswajania 

języków obcych. Zna wpływ współczesnej 

cywilizacji na kształtowanie osobowości człowieka 

K_W08 Wykład Egzamin  

pisemny 



oraz jego postaw wobec otaczającej rzeczywistości 

FA.F1. 

K_U01 

stosować techniki efektywnego komunikowania się i 

negocjacji, w tym komunikowania się w sytuacjach 

zawodowych, zna zasady formułowania skutecznego 

komunikatu perswazyjnego 

K_U09 

 

 

 

 

Ćwiczenia 

warsztatowe 

 

 

 

Test 

kompetencji 

społecznych, 

Wynik 

uzyskany w 

grze 

symulacyjnej, 

Ocena 

aktywności 

podczas zajęć 

FA.F1. 

K_U02 

planować i organizować pracę, indywidualną oraz 

zespołową, współdziałać z innymi osobami w 

sytuacji zadaniowej, tworzyć atmosferę sprzyjającą 

osiąganiu celów indywidualnych i zespołowych 

K_U11 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Test 

kompetencji 

społecznych, 

Wynik 

uzyskany w 

grze 

symulacyjnej, 

Ocena 

aktywności 

podczas zajęć 

FA.F1. 

K_K01 

dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy, 

kompetencji oraz umiejętności, potrafi określić 

własne mocne i słabe strony oraz wykorzystać je w 

planowaniu dalszej ścieżki rozwoju osobistego i 

zawodowego 

K_K01 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Arkusz 

autooceny 

FA.F1. 

K_K02 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

rozwijania dorobku i tradycji zawodu, 

podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania zasad 

etyki zawodowej i wymagania tego od innych 

K_K05 Ćwiczenia 

warsztatowe 

Arkusz 

autooceny 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

2 
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A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

Ćwiczenia warsztatowe 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

15 

 

30 

1 

8 

8 

 

16 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do egzaminu 

Analiza indywidualnych wyników ankiet, 

kwestionariuszy, testów 

Przygotowanie materiałów do ćwiczeń  

 

w sumie: 

ECTS 

10 

5 

 

10 

 

25 

1 

17 

7 

 

15 

 

39 

1,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

Ćwiczenia warsztatowe 

Praca praktyczna samodzielna 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

25 

 

40 

1,5 

8 

32 

 

40 

1,5 



 

Dodatkowe elementy  

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Wykłady: 

1. Definicja psychologii w systemie nauk humanistycznych i 

medyczno-przyrodniczych. Relacje interdyscyplinarne 

pomiędzy psychologią, psychoterapią a psychiatrią.  

2. Świadomość i osobowość jako kluczowe pojęcia psychologii. 

Psychoanalityczna teoria osobowości, rola procesów 

świadomych i nieświadomych, mechanizmy obronne. 

Wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania człowieka w 

oparciu o procedury behawioralne. Humanistyczna teoria 

osobowości, potrzeba jako motyw skłaniający do działania. 

3. Mechanizmy poznawcze; wrażenia spostrzeżenia, myślenie, 

pamięć, mowa i język. Etapy rozwoju mowy i języka, zasady 

nabywania języka obcego, dwujęzyczność.  

4. Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach społecznych. 

Konformizm informacyjny i normatywny. Zasady 

kształtowania postaw (komponenty postawy; racjonalna, 

emocjonalna i behawioralna). Komunikat perswazyjny jako 

metoda prowadząca do zmiany postaw. Zachowania 

społeczne bazujące na stereotypach, uprzedzeniach i 

dyskryminacji. 

Ćwiczenia warsztatowe: 

1. Zasady skutecznej komunikacji, komunikacja jednostronna i 

wielostronna, bariery w komunikacji pozawerbalnej i 

werbalnej. 

2. Znaczenie Efektu pierwszego wrażenia dla przebiegu relacji 

interpersonalnych. Analiza komunikatów pozawerbalnych 

świadomych i nieświadomych (mimika, gesty, sfery dystansu 

społecznego, organizacja otoczenia, dress code). 

3. Komunikacja w sytuacjach trudnych – konsekwencje 

stosowania stylu pasywnego, agresywnego i asertywnego. 

4. Funkcjonowanie w sytuacji konfliktowej. Typy konfliktów, 

zasady prowadzenia konstruktywnego sporu. Negocjacje 

miękkie, twarde i problemowe jako metody rozwiązywania 

sytuacji problemowych. 

5. Grupa jako pole działania, funkcjonowanie grupy zadaniowej 

(dynamika i struktura grupy), pozycja lidera w grupie 

zadaniowej. Zasady współpracy w grupie zadaniowej. 

6. Znaczenie inteligencji wielorakiej i emocjonalnej w procesie 

budowy relacji interpersonalnych. 

7. Ekspresja twórcza w komunikacji społecznej.  

8. Związek pomiędzy poziomem motywacji a skutecznością 

działania, funkcjonowanie w warunkach stresu 

fizjologicznego i psychologicznego. Stosowanie technik 

relaksacyjnych. 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Podające (wykład z zastosowaniem technik multimedialnych), 

problemowe (wykład konwersatoryjny), aktywizujące (gry 

symulacyjne, decyzyjne, elementy dramy, dyskusja kierowana, 

testy psychologiczne, ankiety). 

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

Egzamin pisemny, Test kompetencji społecznych, wyniki gry 

negocjacyjnej, Arkusz autooceny. 

Kryteria ocen; 

93-100% – bdb,  



także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

86-92% – plus db,  

76-85% – db,  

66-75% – plus dost.,  

60-65% – dost,  

poniżej 59% – ndst.  

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowy, aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach 

zgodnie z harmonogramem zajęć. W wyjątkowych sytuacjach 

istnieje możliwość zaliczenia nieobecności w formie pracy 

pisemnej na zasadach ustalonych indywidualnie z dydaktykiem. 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

60% ocena z egzaminu + 20% ocena z Testu kompetencji 

społecznych + 20% aktywność podczas zajęć 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Konsultacje w ramach dyżuru, zgodnie z indywidualnymi 

ustaleniami ze studentem. 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Adler R.B., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania 

się, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2011  

2. Aronson E., Psychologia społeczna, GWP 2016  

3. Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo 

Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2018 

4. Pease A., Język ciała, GWP Gdańsk 2019  

5. Zimbardo R., Gerring F., Psychologia i życie, GWP 2019 

 

 

 
 

    KARTA PRZEDMIOTU  

F2_Etniczność w społeczeństwach XXI wieku 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Etniczność w społeczeństwach XXI wieku, F2 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Ethnicity in the Societies of the 21st Century 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 2 



Język wykładowy: angielski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 2 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Problem mobilności we współczesnych społeczeństwach i związanym z nią przymusem określenia 

przez jednostki swojej tożsamości, w tym tożsamości etnicznej. Zrozumienie tych zagadnień 

pozwala odnaleźć się we współczesnym świecie, zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym, 

przyszłym nauczycielom, tłumaczom, przewodnikom turystycznym i innym. Sprzyja również 

integracji społecznej i dialogowi międzykulturowemu.  

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych form 

zajęć według planu studiów: 

Wykład: 30 (stacjonarne), 15 (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.F2. 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu wybrane aspekty kultury 

i historii w kontekście etniczności, zorientowane na 

zastosowanie w praktyce zawodowej 

K_W05 Wykład Test 

końcowy 

FA.F2. 

K_W02 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem kontekstu 

zawodowego 

K_W08 

 

Wykład Test 

końcowy 

FA.F2. 

K_U01 

samodzielnie zdobywać, selekcjonować i użytkować 

informacje z zakresu tematyki przedmiotu, 

korzystając z różnorodnych źródeł oraz analizować 

podstawowe zjawiska związane z etnicznością 

K_U05 Wykład Test 

końcowy 

FA.F2. 

K_K01 

rozwiązywania złożonych problemów etycznych 

związanych z tematyką przedmiotu w kontekście 

przyszłego zawodu 

K_K03 

  

Wykład Test 

końcowy 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

2 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

 

 

w sumie: 

ECTS 

30 

 

 

30 

1 

15 

 

 

15 

0,5 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

Praca z dodatkowymi tekstami 

 

 

 

30 

 

 

 

45 

 

 

 



każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

w sumie: 

ECTS 

30 

1 

45 

1,5 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

 

 

 

w sumie: 

ECTS 

  

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

1. Etniczność, narodowość, obywatelstwo – pojęcia 

podstawowe 

2. Mobilność i komunikacja ważnymi cechami społeczeństw 

XXI wieku 

3. Konieczność definiowana tożsamości w społeczeństwach 

ponowoczesnych 

4. Etniczność jako konieczny element samookreślenia się w 

dobie migracji 

5. Skład etniczny społeczeństwa brytyjskiego i amerykańskiego 

6. Różne oblicza etniczności i konfliktów etnicznych 

7. Etniczność zaletą a nie przeszkodą w integracji społecznej 

Metody i techniki 

kształcenia:  

Metoda podająca (wykład), praca z dodatkowym tekstem  

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Pozytywna ocena z testu końcowego 

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Udział w wykładach obowiązkowy 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena z testu końcowego 

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Ustalane indywidualnie z uczącym 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: 1. Bayor, Ronald H. ed. (2016) The Oxford Handbook of 

American Immigration and Ethnicity, OUP 

2. Meer, Naser (2014) Key Concepts in Race and Ethnicity, Sage 

Publications Ltd. 

3. https://thecrashcourse.com/courses/sociology part 34, 35 
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    KARTA PRZEDMIOTU  

F3_Digital Media 

 

Informacje ogólne 

Nazwa przedmiotu i kod  

(wg planu studiów): Digital Media, F3 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Digital Media 

Kierunek studiów: Filologia angielska 

Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia 

Profil: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne / niestacjonarne 

Punkty ECTS: 1 

Język wykładowy: angielski, polski 

Rok akademicki: 2022/2023 

Semestr: 1 

 

Elementy wchodzące w skład programu studiów 

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu  

 

Wprowadzenie studentów do praktycznego wykorzystania mediów cyfrowych w działalności 

zawodowej 

Liczba godzin zajęć w 

ramach poszczególnych 

form zajęć według planu 

studiów: 

Wykład: 15 (stacjonarne), 8 (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.F3. 

K_ W01 

sposoby wykorzystywania narzędzi informatycznych, z 

uwzględnieniem kontekstu pracy zawodowej  
K_W06 Wykład Test końcowy, 

projekt 

FA.F3. 

K_ W02 

zasady ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego 
K_W09 Wykład Test końcowy, 

projekt 



FA.F3. 

K_ U01 

samodzielnie zdobywać, selekcjonować i użytkować 

informacje z zakresu mediów cyfrowych 

K_U01 Wykład Test końcowy, 

projekt 

FA.F3. 

K_ K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / 

umiejętności i odbieranych treści, uznawania 

znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych 

K_K01 Wykład Test końcowy, 

projekt 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Całkowita liczba punktów 

ECTS: (A + B)  

1 

S
ta

cj
o

n
ar

n
e 

N
ie

st
ac

jo
n

ar
n

e 

A. Liczba godzin 

kontaktowych z podziałem 

na formy zajęć oraz liczba 

punktów ECTS uzyskanych 

w ramach tych zajęć: 

Wykład 

 

w sumie: 

ECTS 

15 

 

 

15 

0,6 

8 

 

 

8 

0,4 

B. Formy aktywności 

studenta w ramach 

samokształcenia wraz z 

planowaną liczbą godzin na 

każdą formę i liczbą 

punktów ECTS: 

Przygotowanie do zajęć  

Przygotowywanie do zaliczenia 

 

 

w sumie: 

ECTS 

5 

3 

 

 

8 

0,4 

10 

5 

 

 

15 

0,6 

C. Liczba godzin zajęć 

kształtujących umiejętności 

praktyczne w ramach 

przedmiotu oraz związana z 

tym liczba punktów ECTS: 

   

 

Dodatkowe elementy 

Szczegółowe treści 

kształcenia w ramach 

poszczególnych form zajęć: 

Treści kształcenia:  

1. Co to są media cyfrowe?  

2. Społeczeństwo informacyjne  

3. Grupy internetowe: kultura i tożsamość  

4. Media społecznościowe: interakcja cyfrowa  

5. Świadome korzystanie z mediów cyfrowych  

6. Memy i treści wiralowe jako narzędzia polityczne i 

marketingowe 

7. Otwarta innowacja: wiedza w mediach cyfrowych 

8. Media cyfrowe i ruchy społeczne  

9. YouTube jako model biznesowy: vloggersi i 

influencerzy  

10. Platformy streamingowe: telewizja OTT i storytelling  

11. Kapitalizm cyfrowy  

12. Cyfrowa tożsamość  

 



Metody i techniki 

kształcenia:  

Metoda podająca  

* Warunki i sposób 

zaliczenia poszczególnych 

form zajęć, w tym zasady 

zaliczeń poprawkowych, a 

także warunki dopuszczenia 

do egzaminu:  

Test sprawdzający  

* Zasady udziału w 

poszczególnych zajęciach, ze 

wskazaniem, czy obecność 

studenta na zajęciach jest 

obowiązkowa: 

Obowiązkowa obecność na co najmniej 12 wykładach (80%). 

Sposób obliczania oceny 

końcowej: 

Ocena końcowa składa się z oceny z testu sprawdzającego, do 

którego student jest zobowiązany podejść na koniec kursu.  

* Sposób i tryb 

wyrównywania zaległości 

powstałych wskutek 

nieobecności studenta na 

zajęciach: 

Udział w konsultacjach, dodatkowa praca własna.   

Wymagania wstępne i 

dodatkowe, szczególnie w 

odniesieniu do 

sekwencyjności 

przedmiotów:  

Brak 

Zalecana literatura: Zalecana literatura podstawowa:  

1. Cohen, James and Thomas Kenny. 2020. Producing 

New and Digital Media. Your Guide to Savvy Use of 

the Web, 2nd edition. New York and London: 

Routledge.  

2. Delfanti, Alessandro and Adam Arvidsson. 2019. 

Introduction to Digital Media. Hoboken: Wiley 

Blackwell.  
 

Literatura uzupełniająca:  

1. Chaffey, Dave. 2016. Digital Business i E-Commerce 

Management. Strategia, Realizacja, Praktyka. Warszawa: 

PWN. 

2. Lindgren, Simon. 2022. Digital Media and Society: A 

Guide to Methods and Practice, 2nd edition. London: Sage 

Publications Ltd. 

3. Lupa-Wójcik, Iwona. 2018. Social media strategicznie. 

Wprowadzenie. Katowice: Wydawnictwo Naukowe 

Sophia.  

4. Skorupska, Justyna. 2017. E-commerce. Warszawa: PWN.  

5. Stawarz-García, Barbara. 2019. Content marketing i social 

media. Jak przyciągnąć klientów, wyd. 2. Warszawa: 

PWN. 

 

 
  



Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 22/21 

Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 31 maja 2021 roku 

Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, jaką student uzyska w ramach: 

zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

(na studiach stacjonarnych co 

najmniej 50% punktów ECTS): 

Stacjonarne: 

- w zakresie: kształcenia nauczycielskiego 

1990 godzin + 960 godz. praktyk; 98,3 ECTS 

 

- w zakresie: biznes z językiem hiszpańskim 

1990 godzin + 960 godz. praktyk; 100 ECTS 

 

- w zakresie: języki specjalistyczne 

1990 godzin + 960 godz. praktyk; 98,8 ECTS 

 

Niestacjonarne: 

godzin; punkty ECTS 

- w zakresie: kształcenia nauczycielskiego 

1072 godzin + 960 godz. praktyk; 69,4 ECTS 

 

- w zakresie: biznes z językiem hiszpańskim 

1055 godzin + 960 godz. praktyk; 70,3 ECTS 

 

- w zakresie: języki specjalistyczne 

1057 godzin + 960 godz. praktyk; 70,5 ECTS 

 

samokształcenia: 

Stacjonarne: 

- w zakresie: kształcenia nauczycielskiego 

2298 godz.; 81,7 ECTS 

 

- w zakresie: biznes z językiem hiszpańskim 

2293 godz.; 80 ECTS 

 

- w zakresie: języki specjalistyczne 

2328 godzin; 81,2 ECTS 

 

Niestacjonarne: 

- w zakresie: kształcenia nauczycielskiego 

3186 godzin; 110,6 ECTS 

 

- w zakresie: biznes z językiem hiszpańskim 

3199 godzin; 109,7 ECTS 

 

- w zakresie: języki specjalistyczne 

3232 godzin; 109,5 ECTS 

 

zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne w wymiarze większym 

niż 50% liczby punktów ECTS 

koniecznych do ukończenia 

studiów na danym poziomie: 

Stacjonarne: 

- w zakresie: kształcenia nauczycielskiego 

3130 godzin; 140 ECTS 

 

- w zakresie: biznes z językiem hiszpańskim 

3285 godzin; 145,5 ECTS 

 

- w zakresie: języki specjalistyczne 



3225 godzin; 143 ECTS 

 

Niestacjonarne: 

- w zakresie: kształcenia nauczycielskiego 

3130 godzin; 140 ECTS 

 

- w zakresie: biznes z językiem hiszpańskim 

3285 godzin; 145,5 ECTS 

 

- w zakresie: języki specjalistyczne 

3225 godzin; 143 ECTS 

 
*uwzględniono praktyki zawodowe 

zajęć podlegających wyborowi 

przez studenta (w wymiarze nie 

mniejszym niż 30% liczby 

punktów ECTS koniecznych do 

ukończenia studiów na danym 

poziomie): 

Studia stacjonarne: ogółem: 1653; 63 ECTS 

 

Studia niestacjonarne: 

- kształcenie w zakresie:  

- kształcenia nauczycielskiego: 1237; 63 ECTS 

- biznes z językiem hiszpańskim: 1219; 63 ECTS 

- języki specjalistyczne: 1221; 63 ECTS 

zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk 

społecznych – w przypadku 

kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin 

w ramach dziedzin innych niż 

odpowiednio nauki humanistyczne 

lub nauki społeczne: 

Stacjonarne: 

75 godzin; 5 ECTS 

Niestacjonarne: 

39 godzin, 5 ECTS 

lektoratu języka obcego: 

Stacjonarne: 

120 godzin, 8 ECTS 

Niestacjonarne: 

60 godzin, 8 ECTS 

praktyk zawodowych: 960 godzin (24 tygodnie), 33 ECTS 

 

  



Załącznik nr 6 

do Zarządzenia nr 22/21 

Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 31 maja 2021 roku 

 

Matryca kierunkowych efektów uczenia się [KEU] w odniesieniu do efektów przedmiotowych 

Nazwa kierunku studiów: Filologia angielska 

Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych 

Dyscyplina nauki: Językoznawstwo 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil praktyczny 

SYMBOL 

KEU 
KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nazwy grup przedmiotów 
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F

) 

WIEDZA: zna i rozumie 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu zastosowania praktyczne wiedzy 

właściwej dla językoznawstwa, niezbędnej do przyswojenia i 

wykorzystywania języka angielskiego na poziomie C1 oraz 

wybranego drugiego języka obcego / wybranych języków obcych 

na poziomie minimum B1 w działalności zawodowej oraz posiada 

podstawową bazę terminologiczną z językoznawstwa ogólnego, 

uszczegółowioną nazewnictwem w zakresie języka angielskiego 

oraz wybranego drugiego języka obcego 

A1 
B1, B2, B5, 

B6, B7 

C4, C5, C6, 

C8 

D2.1, D2.3, D3.1, D3.2, D3.3, D3.4, 

D3.9, D3.12 
E1.1, E2  

K_W02 

w zaawansowanym stopniu teorie naukowe, metodologię i 

terminologię właściwą dla językoznawstwa oraz kierunki jego 

rozwoju 
 B5 

C3, C4, C5, 

C6, C9 
D3.09, D3.10   

K_W03 

w średnio zaawansowanym stopniu słownictwo specjalistyczne 

niezbędne do skutecznego funkcjonowania w kontekście 

zawodowym 
 B6 

C5, C6, C10, 

C11 

D2.2, D2.3, D2.5, D3.1, D3.2, D3.3, 

D3.10, D3.12 
E2  



K_W04 

w zaawansowanym stopniu leksykę, składnię oraz inne elementy 

języka angielskiego umożliwiające rozumienie oraz tworzenie 

złożonych wypowiedzi ustnych i pisemnych o zróżnicowanej 

tematyce oraz potrzebne do analizy i tworzenia tekstów 

naukowych, a także jest świadomy kompleksowej natury języka  

 

B1, B2, B3, 

B4, B5, B6, 

B7 

 
D2.4, D2.5, D3.1, D3.2, D3.3, D3.4, 

D3.7, D3.8, D3.10, D3.11, D3.12 
E1.1, E2  

K_W05 

podstawowe aspekty kultury, historii i literatury krajów 

anglojęzycznych, zorientowane na zastosowanie w praktyce 

zawodowej oraz podstawową terminologię w tym zakresie 
  

C1, C2, C10, 

C11, C12, C13 
D2.4, D2.5  F2 

K_W06 

sposoby wykorzystywania narzędzi informatycznych, z 

uwzględnieniem kontekstu pracy zawodowej  A6  C7, C8 
D2.2, D3.4, D3.5, D3.7, D3.11, 

D3.12 
E1.1, E2 F3 

K_W07 

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 

różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem 

studiów 

A3, A5   D3.1, D3.2, D3.3, D3.6, D3.11 E1.1, E2  

K_W08 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem kontekstu zawodowego 
  C7, C10, C11   E1.1, E2 F1, F2 

K_W09 
zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 

A5 B6 C8, C9 
D3.1, D3.2, D3.3, D3.6, D3.10, 

D3.12 
E1.1, E2 F3 

K_W10 
podstawowe zasady tworzenia i funkcjonowania różnych form 

przedsiębiorczości 
A4   D3.6 E1.1, E2  

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi 

K_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i analizować 

problemy, również te złożone i nietypowe, dobierać metody i 

narzędzia ich rozwiązania w działalności naukowej i zawodowej, 

w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, 

syntetyzować różne idee i punkty widzenia 

A4, A5, A6  
C1, C2, C7, 

C9, C12, C13 
D2.2, D3.5, D3.6, D3.9, D3.12 E1.1, E2 F3 

K_U02 

prowadzić pogłębione obserwacje i analizy niezbędne do 

przyswojenia języka angielskiego oraz pracy nad poprawnością 

językową w celu zaspokajania potrzeb przyszłych klientów w 

przestrzeni edukacyjnej lub biznesowej 

 

B1, B2, B3, 

B4, B5, B6, 

B7 

 
D2.3, D2.5, D3.1, D3.2, D3.3, D3.4, 

D3.7, D3.8, D3.10, D3.12 
  

K_U03 

posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami 

informatycznymi w celu pozyskiwania danych, a także 

analizować, syntetyzować, interpretować oraz prezentować dane 

na potrzeby działalności naukowej i zawodowej 

A4, A5, A6  C8, C9 
D2.3, D3.1, D3.2, D3.3, D3.4, D3.5, 

D3.11, D3.12 
E1.1, E2  

K_U04 

posługiwać się językoznawczą bazą pojęciową oraz samodzielnie 

analizować tekst na podstawie metod lingwistycznych zgodnie z 

opisem naukowym języka angielskiego, umiejętnie korzysta z 

różnorodnych źródeł 

 B5, B7 
C3, C4, C5, 

C6, C9 
D3.8, D3.10, D3.12   



K_U05 

posługiwać się podstawowymi pojęciami przy opisie zagadnień 

kulturoznawczych i literaturoznawczych, samodzielnie zdobywać, 

selekcjonować i użytkować informacje z zakresu kultury i historii 

i literatury krajów anglojęzycznych, korzystając z różnorodnych 

źródeł oraz analizować podstawowe zjawiska kulturowe i 

historyczne krajów anglojęzycznych oraz dostosowywać je do 

potrzeb zawodowych 

  
C1, C2, C10, 

C11, C12, C13 
  F2 

K_U06 

zrozumieć tekst czytany oraz słuchany (w tym tekst popularno-

naukowy, naukowy, literacki) w języku angielskim jak również 

przygotować wystąpienie ustne oraz pracę pisemną, np. 

prezentację, projekt, pracę dyplomową w języku angielskim  

 
B1, B2, B3, 

B4, B6 

C1, C2, C8, 

C9, C10, C11 

D2.3, D2.5, D3.1, D3.2, D3.3, 

D3.10, D3.11, D3.12 
E1.1, E2  

K_U07 

porównywać elementy języka angielskiego i polskiego (np. 

gramatykę, słownictwo) w celach naukowych i zawodowych  
B1, B2, B5, 

B6, B7 
C4, C6 

D2.1, D2.5, D3.1, D3.2, D3.3, D3.4, 

D3.7, D3.8, D3.9, D3.10 
E1.1, E2  

K_U08 

sprawnie posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, oraz 

wybranym językiem obcym na poziomie minimum B1, w tym w 

zakresie specjalistycznej terminologii właściwej dla programu 

studiów na kierunku filologia  

A1 

B1, B2, B3, 

B4, B5, B6, 

B7 

 
D2.1, D2.3, D3.1, D3.2, D3.3, D3.4, 

D3.12 
E1.1, E2  

K_U09 

stosować techniki efektywnego komunikowania się i negocjacji, w 

tym komunikowania się w sytuacjach zawodowych, 

merytorycznie argumentować (ustnie oraz pisemnie) z 

wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułować 

wnioski, jak również brać udział w debacie i oceniać różne opinie 

i stanowiska 

A6 
B2, B3, B4, 

B6 

C1, C2, C7, 

C12, C13 
D2.2, D2.4, D2.5, D3.6 E1.1, E2 F1 

K_U10 

planować i organizować pracę, indywidualną i zespołową, 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych 

(także o charakterze interdyscyplinarnym czy międzynarodowym) 

A3 B5, B6, B7 C7, C8 D2.2, D2.4, D2.5, D3.12 E1.1, E2  

K_U11 

samodzielnie planować i realizować własny rozwój, w tym 

zawodowy, podczas trwania studiów jak i po ich ukończeniu A3, A5 B5, B6, B7 C1, C2 D2.1, D2.2, D3.5, D3.6, D3.12 E1.1, E2 F1 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: jest gotów do 

K_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, kompetencji / umiejętności i 

odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych  

A1, A2, A3, 

A5 

B1, B2, B3, 

B4, B5, B6, 

B7 

C1, C2, C3, 

C4, C5, C6, 

C8, C10, C11, 

C12, C13 

D2.1, D2.2, D2.3, D2.5, D3.1, D3.2, 

D3.3, D3.4, D3.5, D3.6, D3.8, D3.9, 

D3.11, D3.12 

E1.1, E2 F1, F3 

K_K02 

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemów  
B2, B4, B5, 

B6, B7 

C1, C2, C4, 

C8, C9, C10, 

C11 

D2.3, D2.5, D3.1, D3.2, D3.3, D3.4, 

D3.5, D3.6, D3.7, D3.9, D3.10, 

D3.12 

E1.1, E2  

K_K03 
rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z 

wykonywaniem zawodu oraz określania priorytetów służących A6  C1, C2 
D2.3, D2.4, D3.1, D3.2, D3.3, D3.5, 

D3.6 
E1.1, E2 F2 



realizacji określonych zadań 

K_K04 

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i 

organizowania / współorganizowania działalności na rzecz 

środowiska społecznego oraz myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy 

A4  C7 D3.6 E1.1, E2  

K_K05 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, rozwijania dorobku 

i tradycji zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania 

zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych 

   D2.3, D3.1, D3.2, D3.3, D3.6 E1.1, E2 F1 

 

  



Matryca efektów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela  
            

 

            
 

Symbol 

efektu 

Grupa przedmiotów do wyboru 

  

 

D1 w zakresie kształcenia nauczycielskiego 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 E1.2 
 

Podstawy 

dydaktyki 

Emisja 

głosu 

Dydaktyka: 

organizacja 

lekcji 

Dydaktyka 

nauczania 

w szk. 

podst. 

Dydaktyka: 

szczególne 

wyzwania 

w pracy 

nauczyciela 

j. obcego 

Dydaktyka: 

współczesne 

technologie 

w 

nauczaniu 

Pedagogika Psychologia 

Praktyka 

pedagogiczno-

psychologiczna 

Praktyka 

pedagogiczna 

dla szkoły 

podstawowej 

 

Wiedza 
 

B1.W1               1     1  

B1.W2               1     1  

B1.W3               1     1  

B1.W4               1     1  

B1.W5               1     1  

B2.W1             1       1  

B2.W2             1       1  

B2.W3             1       1  

B2.W4             1       1  

B2.W5             1       1  

B2.W6             1       1  

B2.W7             1       1  

B3.W1                 1   1  

B3.W2                 1   1  

B3.W3                 1   1  

C.W1 1                   1  

C.W2 1                   1  

C.W3 1                   1  

C.W4 1                   1  

C.W5 1                   1  

C.W6 1                   1  

C.W7   1                 1  

D1.W1     1               1  

D1.W2     1 1 1           3  

D1.W3     1 1             2  

D1.W4       1 1 1         3  

D1.W5     1 1             2  

D1.W6     1 1 1           3  

D1.W7     1               1  

D1.W8       1   1         2  

D1.W9     1   1 1         3  

D1.W10     1 1 1           3  

D1.W11     1               1  

D1.W12       1 1           2  

D1.W13       1 1           2  

D1.W14     1               1  

D1.W15       1   1         2  

D2.W1                   1 1  

D2.W2                   1 1  

D2.W3                   1 1  

Umiejętności  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

B1.U1               1     1  

B1.U2               1     1  

B1.U3               1     1  

B1.U4               1     1  

B1.U5               1     1  

B1.U6               1     1  

B1.U7               1     1  

B1.U8              1     1  

B2.U1             1       1  



B2.U2             1       1  

B2.U3             1       1  

B2.U4             1       1  

B2.U5             1       1  

B2.U6             1       1  

B2.U7             1       1  

B3.U1                 1   1  

B3.U2                 1   1  

B3.U3                 1   1  

B3.U4                 1   1  

B3.U5                 1   1  

B3.U6                 1   1  

C.U1 1                   1  

C.U2 1                   1  

C.U3 1                   1  

C.U4 1                   1  

C.U5 1                   1  

C.U6 1                   1  

C.U7   1                 1  

C.U8   1                 1  

D1.U1       1 1           2  

D1.U2     1               1  

D1.U3     1 1             2  

D1.U4       1 1           2  

D1.U5     1 1 1           3  

D1.U6         1           1  

D1.U7     1 1 1 1         4  

D1.U8       1 1           2  

D1.U9     1   1           2  

D1.U10     1               1  

D1.U11       1             1  

D2,U1                   1 1  

D2,U2                   1 1  

D2,U3                   1 1  

Kompetencje społeczne  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

B1.K1               1     1  

B1.K2               1     1  

B2.K1             1       1  

B2.K2             1       1  

B2.K3             1       1  

B2.K4             1       1  

B3.K1                 1   1  

C.K1 1                   1  

C.K2   1                 1  

D1.K1     1 1 1           3  

D1.K2         1           1  

D1.K3                     0  

D1.K4           1         1  

D1.K5       1             1  

D1.K6       1             1  

D1.K7       1             1  

D1.K8       1   1         2  

D1.K9       1 1           2  

D2.K1                   1 1  

            
 

 


