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1. Ogólna charakterystyka kierunku
Nazwa kierunku studiów: Międzynarodowa Komunikacja Językowa
Poziom studiów: I stopnia
Profil: Praktyczny
Forma studiów: Stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania studiów (liczba se-
mestrów) i łączna liczba godzin:

6 semestrów, 1995 godzin

Liczba punktów ECTS konieczna 
do ukończenia studiów na danym 
poziomie:

181

Tytuł zawodowy nadawany absol-
wentom:

Licencjat

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

Dziedzina nauki humanistycznych 

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

Językoznawstwo, nauki o kulturze, nauki o komunikowaniu, na-
uki o zarządzaniu i jakości

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

1.4 Językoznawstwo 51% dyscyplina wiodąca
1.6 nauki o kulturze i religii 22%
5.4 Nauki o komunikacji społecznej i mediach 20%
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości  7%

Termin rozpoczęcia cyklu: X 2019

Wskazanie związku kierunku stu-
diów ze strategią rozwoju oraz mi-
sją PWSZ w Krośnie:

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

Informacja na temat uwzględnie-
nia w programie studiów potrzeb 
społeczno-gospodarczych oraz 
zgodności zakładanych efektów 
uczenia się z tymi potrzebami:

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

Studia na Międzynarodowej Komunikacji Językowej zapewniają 
absolwentom biegłą znajomość języka specjalności w mowie i pi-
śmie na poziomie B2, oraz umiejętność porozumiewania się dru-
gim językiem obcym na poziomie co najmniej B1. MKJ przygoto-
wuje studentów do życia w otwartym europejskim społeczeństwie
obywatelskim, opartym na zasadach tolerancji, poszanowania pra-
wa i przywiązania do podstawowych wartości humanistycznych, 
oraz uczy szacunku dla innych kultur. Absolwenci wybierający 
treści kształcenia w zakresie komunikacji medialnej mogą znaleźć
zatrudnienie w zawodach związanych z mediami i marketingiem, 
mogą także służyć w działach komunikacji administracji publicz-
nej lub dużych przedsiębiorstw. Absolwencie wybierający treści 
kształcenia w zakresie komunikacja w biznesie mogą znaleźć za-
trudnienie w firmach pracujących w sektorze usług, lub jako oso-
biści asystenci. Chętnie zatrudniani w różnych instytucjach kultu-
ralnych, społecznych lub samorządowych, a także w firmach 
utrzymujących kontakty międzynarodowe, między innymi jako 
tłumacze. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach
II stopnia w zakresie lingwistyki stosowanej lub szeregu innych 
kierunków humanistycznych lub społecznych.

Informacja na temat uwzględnie-
nia w programie studiów wnio-
sków z analizy wyników monito-
ringu karier zawodowych studen-
tów i absolwentów:

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

Informacja na temat uwzględnie-
nia w programie studiów wyma-
gań i zaleceń komisji akredytacyj-
nych, 
w szczególności Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej:

Monitorowane na bieżąco 

Informacja na temat uwzględnie-
nia w programie studiów przykła-
dów dobrych praktyk:

Płatne praktyki zagraniczne są oferowane studentom MKJ już po 
drugim semestrze uczenia się. Studentom MKJ uczelnia ułatwia 
udział w programach wymiany zagranicznej. 

Informacja na temat współdziała-
nia w zakresie przygotowania pro-
gramu studiów z interesariuszami 
zewnętrznymi:

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

Opis kompetencji oczekiwanych 
od kandydata ubiegającego się o 
przyjęcie na studia:

Znajomość języka nowożytnego języka obcego na poziomie B1, 
poświadczona wynikiem na świadectwie maturalnym, świadec-
twie ukończenia szkoły średniej lub rozmową kwalifikacyjną
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2. Opis zakładanych kierunkowych efektów uczenia się

Nazwa kierunku studiów: Międzynarodowa Komunikacja Językowa
Dziedzina/-y nauki: Nauki humanistyczne i społeczne
Dyscyplina/-y nauki: Językoznawstwo; nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o jakości i zarządzaniu, nauki o kulturze
Poziom studiów: pierwszy stopień
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 Wyż-
szego 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 efek-
tu uczenia się
dla kierunku

studiów
[KEU]

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku międzynarodowa
komunikacja językowa, w kategorii:

Odniesienie do charakterystyk efektów uczenia się [CEU]: 

pierwszego stopnia 

drugiego stopnia

Efekty z części I
Dziedzina nauk

humanistycznych

Efekty z części I
Dziedzina nauk spo-

łecznych
WIEDZA

absolwent zna i rozumie:

K_W01 Ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu komunikacji języ-
kowej, społecznej, interpersonalnej i międzykulturowej, zorientowaną 
na zastosowania praktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem podsta-
wowej wiedzy o języku i kompetencji komunikacyjnej i potrafi zasto-
sować tę wiedzę w działalności zawodowej

P6U_W - P6S_WG_5.4

K_W02 ma uporządkowaną podstawową wiedzę obejmującą takie dyscypliny 
nauki, jak: językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauka o mediach, re-
klama i marketing lub edytorstwo 

P6U_W P6S_WG_1.4
P6S_WG_1.6

P6S_WG_5.4
P6S_WG_5.6

K_W03 Zna uwarunkowania działalności zawodowej wynikające z istoty więzi
społecznych, komunikacji społecznej, roli mediów i struktury instytu-
cji w społeczeństwie, tradycyjnych i nowych form i gatunków medial-
nych oraz tekstów kultury, jak i dynamiki dyskursu publicznego wyni-

P6U_W P6S_WK_1.6 P6S_WK_5.4



kającej z wzajemnych powiązań tekstów i kontekstów kultury oraz 
tożsamości ich użytkowników.

K_W04 Zna zasady funkcjonowania człowieka w strukturze społecznej oraz 
instytucjach kulturalnych bądź gospodarczych w Polsce i w krajach 
dwóch obszarów kultury i języka odpowiadających wybranym tre-
ściom uczenia się; wie o powiązaniach historii i kultury tych krajów 
oraz ma wiedzę na temat roli kontekstu społeczno - kulturowo - go-
spodarczego w tekstach i wypowiedziach.

P6U_W P6S_WK_5.4

K_W05 ma podstawową wiedzę o kulturowych, prawnych i ekonomicznych 
uwarunkowaniach funkcjonowania wybranych instytucji kulturalnych,
społecznych bądź gospodarczych Polski oraz krajów dwóch wybra-
nych obszarów kultury i języka, oraz o procesach ich zmian

P6U_W P6S_WK_1.6 P6S_WK_5.4

K_W06 ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, 
procedurach i dobrych praktykach stosowanych w wybranych instytu-
cjach kultury, instytucjach społecznych, bądź organizacjach gospodar-
czych działających w Polsce i w krajach dwóch obszarów języka i kul-
tury, zgodnie z wyborem treści uczenia się

P6U_W P6S_WK_1.6 P6S_WK_5.4

K_W07 posiada podstawową wiedzę na temat odbiorców kultury, ich stylów 
poznawczych i stylów komunikowania się, wzajemnych oddziaływań 
kultury i języka w społeczeństwie, działań mediów i instytucji w za-
kresie diagnozy potrzeb i oddziaływania na odbiorców kultury, w tym 
sposobów pozyskiwania danych na temat instytucji społecznych, edu-
kacyjnych bądź gospodarczych

P6U_W P6S_WK_1.6 P6S_WK_5.4

K_W08 ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy P6U_W P6S_WG P6S_WG
K_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa ochrony własności 

intelektualnej i prawa autorskiego
P6U_W P6S_WK_5.4

UMIEJĘTNOŚCI
absolwent potrafi:

K_U01 wykorzystać podstawową wiedzę o instytucjach społecznych, kultural-
nych czy gospodarczych, z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności 
zdobytych podczas praktyki zawodowej, do opisu i analizy jednostko-
wych procesów i zjawisk, a także samodzielnie pozyskać, zinterpreto-
wać i przedstawić określone informacje przy użyciu odpowiednich 
metod i nowoczesnych technologii.

P6U_U P6S_UW_1.6 P6S_U_5.4



K_U02 ma podstawową znajomość terminologii konieczną do rozumienia tek-
stów z dziedziny nauk humanistycznych i nauk społecznych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tekstów typowych dla danych treści kształce-
nia

P6U_W P6S_UK_1.6 P6S_UK_5.4

K_U03 potrafi formułować problem a następnie zinterpretować dostępne in-
formacje, aby napisać w języku polskim i obcym wniosek o przyzna-
nie środków na jego realizację, zaplanować w czasie i przeprowadzić 
taki projekt lub badanie, a następnie przedstawić syntetycznie jego 
wyniki w formie sprawozdania z badań, używając odpowiedniego sty-
lu i rejestru oraz sposobu odniesienia się do źródeł.

P6U_U P6S_UW_1.4 P6S_UW_5.4
P6S_UW_5.6

K_U04 potrafi właściwie, skutecznie zaplanować i zorganizować swoje dzia-
łanie komunikacyjne, w istniejących ramach instytucji kulturalnych, 
społecznych bądź gospodarczych.

P6U_U P6S_UO_1.6 P6S_UO_5.4

K_U05 poddać analizie materiał językowy w języku polskim oraz obcym, ko-
rzystając z odpowiedniej metodologii, identyfikując rejestry czy na-
wiązania społeczno-kulturowe i określając ich znaczenie, oraz sporzą-
dzić proste narzędzie badawcze umożliwiające diagnozę potrzeb od-
biorców kultury, mediów, instytucji edukacyjnych bądź społecznych.

P6U_U P6S_UW_1.4 P6S_UW_5.4

K_U06 wykorzystać wiedzę językową do refleksji nad jakością tekstów do-
stępnych w przestrzeni publicznej, w szczególności w instytucjach 
kultury bądź gospodarki, oraz wiedzy kulturowej i wiedzy o zjawi-
skach społecznych do refleksji nad jakością pracy instytucji kultury i 
mediów

P6U_U P6S_UW_1.6 P6S_UW_5.4

K_U07 w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się 
do pracy instytucji kulturalnych, społecznych, edukacyjnych bądź go-
spodarczych.

P6U_U P6S_UW_1.6 P6S_UW_5.4

K_U08 ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk 
do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w organizacjach bądź 
instytucjach działających w Polsce i w krajach dwóch wybranych ob-
szarów języka i kultury.

P6U_U P6S_UW_1.6 P6S_UW_5.4
P6S_UW_5.6

K_U09 porozumiewać się w języku polskim oraz w pierwszym języku obcym 
(J1) w szerokim zakresie tematów oraz sytuacji komunikacyjnych, 
uczestniczyć w dyskusji na znane sobie tematy, wykorzystując mery-
toryczną argumentację. .

P6U_U P6S_UK_1.4



K_U10 porozumiewać się w języku polskim i obcym (J1 i J2) z wykorzysta-
niem komunikacji elektronicznej lub innych kanałów komunikacyj-
nych z osobami dysponującymi potrzebnymi informacjami, zwłaszcza 
ze specjalistami w zakresie dyscyplin podstawowych dla studiowanej 
specjalności , w celu uzyskania takich informacji.

P6U_U P6S_UK_1.4

K_U11 sprawnie korzystać z umiejętności poprawnego pisania w języku pol-
skim oraz w pierwszym języku obcym (J1) w różnych stylach, z 
uwzględnieniem stylu naukowego, dokonać pisemnego streszczenia, 
krytycznej recenzji oraz syntezy informacji pochodzących z wielu źró-
deł, jak też tłumaczenia pisemnego tekstów użytkowych oraz niektó-
rych tekstów specjalistycznych;

P6U_U P6S_UK_1.4

K_U12 płynnie przedstawić w formie ustnej w języku polskim oraz w języku 
obcym (J1 i J2), analizę wybranego problemu z zakresu studiowanej 
specjalności, dokonać streszczenia lub syntezy informacji pochodzą-
cych z wielu źródeł, jak również dokonać tłumaczenia ustnego krót-
kich wystąpień o tematyce ogólnej.

P6U_U P6S_UK_1.4

K_U13 ma umiejętności językowe w zakresie pierwszego języka obcego (J1) 
zgodne z wymaganiami dla poziomu co najmniej B2+; ma umiejętno-
ści językowe w zakresie drugiego języka obcego (J2) zgodne z wyma-
ganiami dla poziomu co najmniej A2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia

P6U_U P6S_UK_1.4

K_U14 korzystać z potrzebnych narzędzi technologii informacyjnych, zaso-
bów internetowych i innych źródeł w celu pozyskiwania informacji i 
komunikacji.

P6U_U P6S_UK_1.4 P6S_UK_5.4

K_U15 zna wybrane programy komputerowe wspomagające działalność pro-
fesjonalną. Ma podstawową wiedzę na temat współczesnych syste-
mów i nowych technologii informacyjnych

P6U_W P6S_UW_1.4 P6S_UW_5.4

K_U16 uczenia się przez całe życie, zwłaszcza stałego rozwijania wiedzy i 
umiejętności językowych i podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych.

P6U_K P6S_UU_1.4
-

P6S_UU_5.4

K_U17 pracy w zespole, także wielokulturowym, współpracować dla osiąga-
nia wspólnych celów, wykazując inicjatywę, elastyczność, dobrą orga-
nizację pracy oraz dyscyplinę czasową; umie uczestniczyć w przygo-

P6U_K P6S_UO_1.4
-

P6S_UO_5.4



towaniu projektów społecznych i czynnie włączać się w życie organi-
zacji; rozumie dynamikę i twórczy charakter komunikacji językowej i 
jej społeczną funkcję oraz rolę estetyki komunikatu werbalnego oraz 
kulturowych standardów grzeczności w utrzymaniu relacji społecz-
nych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
absolwent jest gotów do:

K_K01 Rozumie wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne, potrafi czy-
tać ze zrozumieniem i selekcjonować potrzebne informacje, syntetyzo-
wać informację, abstrahować, tworzyć spójną argumentację z wyko-
rzystaniem różnych źródeł informacji, biorąc pod uwagę różne punkty 
widzenia i wykazując niezależność, krytyczność myślenia i oceny, w 
szczególności w odniesieniu do użycia języka w różnych kontekstach.

P6U_U P6S_KK_1.4
P6S_KK_1.6

P6S_KK_5.4

K_K02 odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy, określając jej 
priorytety a jednocześnie mając świadomość potrzeby kreatywnego 
podejścia do zadań, potrafi stworzyć atmosferę motywującą do pracy 
czy nauki

P6U_K P6S_KO_1.6 P6S_KO_5.4

K_K03 Analizy, syntetyzować, poszukiwać rozwiązań w sytuacjach proble-
mowych, identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykony-
wanym zawodem, krytycznie i obiektywnie ocenić efekty pracy wła-
snej i innych, rozumie wagę profesjonalnego stosunku do zawodu i 
przestrzegania etyki zawodowej .

P6U_K P6S_KK_1.6 P6S_KK_5.4

K_K04 jest odpowiedzialny za słowo i za zachowanie tożsamości językowej i 
kulturowej, rozumie wpływ kultury na kształt języka oraz jest świado-
my roli elementów kultury w procesie nauki i pracy z językiem, 
współorganizuje działalność na rzecz środowiska społecznego

P6U_K P6S_KO_1.6 P6S_KO_5.4

K_K05 uczestniczy w życiu kulturalnym, jest świadomy i akceptuje rolę no-
wych technologii w komunikacji społecznej oraz życiu kulturalnym

P6U_K P6S_KR_1.6 P6S_KR_5.4

1.4 – językoznawstwo
1.6 – nauki o kulturze i religii
5.4 nauki o komunikacji społecznej i mediach
5.6 nauki o zarządzaniu i jakości



3. Plan studiów

Lp. Nazwa przedmiotu

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 195 9

1 Technologia informacyjna Z 30 L 2 30 2

2 Ochrona własności intelektualnej Z 15 1 15 1

3 Ergonomia i BHP Z 15 1 15 1

4 Wychowanie fizyczne z 30 ĆW 0 30 ĆW 0 60 0

5 Wprowadzenie do studiowania Z 15 ĆW 1 15 1

6 Wykłady tematyczne z 15 1 15 1

7 Elementy kultury współczesnej z 30 2 30 2

8 Przedsiębiorczość z 15 Pr 1 15 1

B Moduł zajęć podstawowych 315 24

1 Podstawy retoryki z 30 ĆW 3 30 3

2 Kultura i norma języka polskiego E2 15 15 ĆW 2 15 15 ĆW 2 60 4

3 E1 15 15 ĆW 2 30 2

4 Techniki mediacji i negocjacji z 15 ĆW 1 15 ĆW 1 30 2

5 Praktyczna stylistyka E3 30 ĆW 2 30 ĆW 2 60 4

6 Opracowanie tekstu użytkowego z 30 ĆW 3 30 ĆW 3 60 6

7 z 30 ĆW 2 15 ĆW 1 45 3

C Moduł zajęć kierunkowych 1035 83

1 Socjolingwistyka z 15 ĆW 1 15 1

2 Języki świata z 15 1 15 1

3 E2 15 15 ĆW 2 30 2

4 Interpretacja tekstów kultury E3 15 15 ĆW 3 15 15 ĆW 3 60 6

5 Wypowiedź publiczna Z 30 ĆW 2 30 ĆW 2 60 4

6 Techniki perswazji Z 30 ĆW 2 30 2

7 Twórcze myślenie w komunikacji Z 15 ĆW 1 15 1

8 z 30 ĆW 2 30 2

9 Praktyczna nauka J1 E5 90 WA 6 60 WA 4 60 WA 4 60 WA 4 60 WA 4 30 WA 2 360 24

10 Praktyczna nauka J2 E5 30 WA 2 60 WA 4 60 WA 4 60 WA 4 60 WA 4 270 18

11 Kurs Telekonferencyjny J1 z 30 L 2 30 2

12 Kurs Telekonferencyjny J2 z 30 L 2 30 2

13 Praktyczna nauka J3 z 30 WA 2 30 2

14 30 ĆW 6 30 ĆW 10 60 16

D Grupa przedmiotów do wyboru: 

D1 w zakresie komunikacja medialna: 375 27

Egz 
po 

sem/ 
zalicz

Moduł zajęć ogólnych

Nowe media cyfrowe - perspektywa 
kulturowa i biznesowa. 

Emisja głosu i kultura żywego 
słowa

Historia i kultura współczesnej 
Europy

Komunikacja interpersonalna z 
treningiem

Seminarium dyplomowe i praca 
dyplomowa



1 Podstawy krytki tekstu z 15 ĆW 1 15 1

2 Kultura masowa i nowe media z 30 2 30 2

3 Redakcja i edycja tekstu. E5 30 ĆW 2 30 ĆW 3 60 5

4 E4 30 ĆW 2 30 ĆW 2 60 4

5 z 30 2 30 2

6 z 30 ĆW 3 30 3

7 Narzędzia komunikacji społecznej z 15 1 15 1

8 z 45 L 3 45 3

9 z 15 15 L 2 30 2

10 Język specjalistyczny J1 E5 30 WA 2 30 2

11 Język specjalistyczny J1 E6 30 WA 2 30 2

D2 w zakresie komunikacja w biznesie 375 27

1 E4 30 2 15 Pr 1 45 3

2 Kultura organizacji Z 30 2 30 2

3 Język reklamy Z 30 ĆW 2 30 2

4 Podstawy marketingu E3 15 15 ĆW 2 30 2

5 Korespondencja handlowa  J1 z 30 WA 2 15 WA 2 45 4

6 Korespondencja handlowa  J2 z 30 WA 2 15 WA 2 45 4

7 z 10 20 ĆW 2 30 ĆW 2 60 4

8 Komunikacja w biznesie J2 z 30 WA 2 30 2

9 z 30 ĆW 2 30 2

10 Komuniikacja z klientem Z 30 ĆW 2 30 2

D3 w zakresie Intercultural Communication Central European Studies 240 48

1 Polish as a foreign language z 60 ĆW 12 60 12

2 Polish History z 30 ĆW 6 30 6

3 Polish modern culture z 30 ĆW 6 30 6

4 Russian language z 30 ĆW 6 30 6

5 z 30 ĆW 6 30 6

6 z 30 ĆW 6 30 6

7 z 30 ĆW 6 30 6

D4 w zakresie praktyk:
1 praktyka zawodowa 3 tygodnie 4 9 tygodni 12 3 tygodnie 5 9 tygodni 12 960 33

E Grupa przedmiotów z dziedziny nauk społecznych 75 5

1 E3 30 ĆW 2 30 2

2 Etyka z praktyką społeczną Z 15 1 15 1

3 Wstęp do komunikacji Z 15 1 15 1

4 Logika Z 15 ĆW 1 15 1

Suma Moduł1 135 345 30 60 375 30 45 315 30 15 240 30 30 285 31 15 135 30 1995 181
Ogółem 480 435 360 255 315 150 1995 181

Suma moduł2 135 345 30 60 375 30 60 315 31 40 230 30 0 315 30 0 120 30 1995 181
Ogółem 480 435 375 270 315 120 1995 181

Podstawy dziennikarstwa i język 
mediów

Gromadzenie i przetwarzanie 
informacji

Reklama i marketing w 
społeczeństwie informacyjnym

Grafika, animacja komputerowa i 
komunikacja wizualna

Podstawy technologii internetowych 
i dokumenty hipertekstowe

Przedsiębiorczość i własny biznes

Zachowania organizacyjne (język 
polski)  komunikacja w biznesie‐

komunikacja organizacyjna z 
elementami Public Relations

Poland and Russia - centuries of 
relations

Poland in European and 
Transatlantic relations

Regional studies - Krosno and 
Subcarpathian region

Komunikacja społeczna i 
międzykulturowa



4. Karty przedmiotów

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

Technologia informacyjna. A1

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Information Technology

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1

Koordynator przedmiotu: mgr inż. Maria Rysz

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

Obsługa podstawowych aplikacji  biurowych.  Swobodne  posługiwanie  się  zestawem komputerowym oraz
oprogramowaniem i metodami technologii informacyjnej stosowanymi w pracy zawodowej, zdobycie prak-
tycznej wiedzy przydatnej do korzystania z technologii informacyjnej w toku studiów.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia laboratoryjne – 30 godz. 

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się

MKJ.A1.K
_W01

Student  zna podstawowe definicje  i  pro-
gramy związane z technologią informacyj-
ną.

K_W01 Ćwiczenia
laboratoryjne

Kolokwium zaliczenio-
we – test,
Wykonanie zadań prak-
tycznych z wykorzysta-
niem programów MS 
Office

MKJ.A1.K
_W02

Zna  środowisko  Windows,  Ms  Office,
podstawowe  możliwości  wykorzystania
programów użytkowych (edytor tekstu, ar-
kusz kalkulacyjny, program do prezentacji
multimedialnych,  przeglądarki  interneto-
we) służących do komunikacji i przekazy-
wania informacji.

K_W02 Ćwiczenia
laboratoryjne

Kolokwium zaliczenio-
we – test,
Wykonanie zadań prak-
tycznych z wykorzysta-
niem programów MS 
Office

MKJ.A1.K
_U01

Student  posiada  umiejętność  tworzenia
i formatowania  dokumentów  tekstowych,
wykorzystania  arkusza  kalkulacyjnego,
tworzenia, obsługi i korzystania z prezen-
tacji multimedialnych. 

K_U15 Ćwiczenia
laboratoryjne

Zaliczenie poszczegól-
nych części programo-
wych – kolokwium pi-
semne (edytor tekstu, ar-
kusz kalkulacyjny, pro-
gram graficzny, Internet,
zadanie e-learningowe)

MKJ.A1.K Student  rozumie  potrzebę  uczenia  się K_U16 Ćwiczenia Zaliczenie poszczegól-



_U02 przez całe życie, zwłaszcza stałego rozwi-
jania wiedzy i umiejętności językowych i
podnoszenia  kompetencji  zawodowych  i
osobistych.

laboratoryjne nych części programo-
wych – kolokwium pi-
semne (edytor tekstu, ar-
kusz kalkulacyjny, pro-
gram graficzny, Internet,
zadanie e-learningowe)

MKJ.A1.K
_K01

Student potrafi oceniać i selekcjonować 
informacje.

K_K01 Ćwiczenia
laboratoryjne

Na podstawie obserwacji
aktywności studentów 
przy realizowanych ćwi-
czeniach oraz obecności 
na zajęciach.

MKJ.A1.K
_K02

Student jest gotów do odpowiedzialnego 
przygotowania się do swojej pracy

K_K02 Ćwiczenia
laboratoryjne

Na podstawie obserwacji
aktywności studentów 
przy realizowanych ćwi-
czeniach oraz obecności 
na zajęciach.

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

2

S
ta

cj
on

ar
ne

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e

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

Ćwiczenia laboratoryjne

w sumie:
ECTS

30

30
1,0

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

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

w sumie: 
ECTS

5
5

10
5
5

30
1,0

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

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych
Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych
Praca na platformie e-learningowej

w sumie:
ECTS

30
5
5

40
2



A2. Ochrona własności intelektualnej
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Ochrona własności intelektualnej. A2

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Protection of Intellectual Property

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1

Koordynator przedmiotu: dr Jacek Kraś

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

Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa autorskie-
go. Podstawowe regulacje prawne dotyczące własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa autor-
skiego. Zagadnienia w zakresie odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem prawa autorskiego.
Liczba godzin zajęć w ramach 
poszczególnych form zajęć we-
dług planu studiów:

Wykłady – 15 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.A2.K
_W01 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady pra-
wa własności intelektualnej.

K_W09 Wykład Sprawdzian pisemny,
Odpowiedź ustna

MKJ.A2.K
_U01 

Student rozumie potrzebę wzbogacania i aktu-
alizowania posiadanej wiedzy. 

K_U16 Wykład Sprawdzian pisemny,
Odpowiedź ustna

MKJ.A2.K
_K01 

Rozumie konieczność przestrzegania etycznych
wzorów postępowania w zawodzie.

K_K04 Wykład Sprawdzian pisemny,
Odpowiedź ustna

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

1

St
ac

jo
na

rn
e

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e

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

Wykład 

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

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

Przygotowanie ogólne do zajęć
Praca w bibliotece 

w sumie:  

6
6

12



punktów ECTS: ECTS 0,5
C. Liczba godzin zajęć kształ-
tujących umiejętności prak-
tyczne w ramach przedmiotu 
oraz związana z tym liczba 
punktów ECTS:

Wykład
Samokształcenie

w sumie:  
ECTS

15
15

30
1



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: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: język polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1

Koordynator przedmiotu: dr inż. Bernadeta Rajchel

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

Wykład – 15 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.A3.K
_W01

definiuje główne pojęcia dotyczące ergono-
mii i bezpieczeństwa pracy

K_W08 Wykład Kolokwium

MKJ.A3.K
_W02

omawia  podstawowe  cechy  materialnego
środowiska pracy

K_W08 Wykład Kolokwium

MKJ.A3.K
_U01

potrafi ocenić stanowisko pracy pod wzglę-
dem obowiązujących przepisów prawnych 
w zakresie BHP

K_U07 Wykład Kolokwium

MKJ.A3.K
_K01

rozumie  ważność  pozatechnicznych
aspektów  i  skutków  działalności
inżynierskiej  i  odpowiedzialności  za
podejmowane decyzje

K_K02 Wykład Dyskusja

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

1

St
ac

jo
na

rn
e

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e

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

Wykład

w sumie:

15

15



tych zajęć: ECTS 0,6
B. Formy aktywności studen-
ta w ramach samokształcenia
wraz z planowaną liczbą go-
dzin na każdą formę i liczbą 
punktów ECTS:

Wykonanie oceny ryzyka zawodowego
Przygotowanie do kolokwium

w sumie:
ECTS

5
5

10
0,4

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

Praca praktyczna samodzielna

w sumie:
ECTS

5

5
0,2



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

Wychowanie fizyczne. A4

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Physical Education

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: studia stacjonarne

Punkty ECTS: 0

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1, 2

Koordynator przedmiotu: mgr Grzegorz Sobolewski

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

Podniesienie lub utrzymanie możliwie wysokiego poziomu wydolności fizycznej, sprawności motorycznej, 
koordynacji ruchowej. Przygotowanie do czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej poprzez popularyzo-
wanie i trwałe zainteresowanie aktywnymi sposobami wykorzystania czasu wolnego. Ukształtowanie pożą-
danych postaw osobowościowych niezbędnych do prowadzenia zdrowego stylu życia.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 60 godz.

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu
przedmiotu- 

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

Efekt kie-
runkowy

Forma zajęć dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.A4.K
_W01

zna zasady bezpiecznego korzystania z 
obiektów sportowych i sprzętu sportowego

K_W08 Ćwiczenia 
praktyczne

Frekwencja i aktyw-
ność na zajęciach

MKJ.A4.K
_U01

posiada umiejętność kształtowani postaw 
sprzyjających aktywności fizycznej na całe 
życie

K_U16

MKJ.A4.K
_K01

dostrzega potrzebę ciągłej aktywności ru-
chowej przez całe życie

K_K05

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

0
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na
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e
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ie

st
ac

jo
na

rn
e

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

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

60

60
0

B. Formy aktywności studen-
ta w ramach samokształcenia

0 0



wraz z planowaną liczbą go-
dzin na każdą formę i liczbą 
punktów ECTS: w sumie:

ECTS
0
0

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

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

60

60
0



A5. Wprowadzenie do studiowania
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Wprowadzenie do studiowania. A5

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

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1

Koordynator przedmiotu: dr Wojciech Gruchała

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

Zapoznanie ze strukturą uczelni, zasadami komunikacji wewnątrz uczelni, z pragmatyką studiowania, psy-
chologicznymi aspektami procesu uczenia się. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 15 godz. 

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.A5. 
K_W01

Poznał podstawowe zasady czytania ze 
zrozumieniem (czytanie globalne, czytanie 
ukierunkowane na cel, czytanie 
skoncentrowane wokół tematu). Przyswoił 
sobie zasady prowadzenia i korzystania z 
notatek. 

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

Analiza aktywności 
oraz podsumowanie 
ankiet, testów 
wykonywanych 
podczas zajęć 

MKJ.A5. 
K_W02

Zna zasady komunikowania się w relacji 
student – dydaktyk (zasada zwracania się z 
wykorzystaniem funkcji i stopni 
naukowych kadry dydaktycznej i 
pracowników administracji oraz obsługi) w 
kontakcie osobistym, telefonicznym czy 
mailowym. Przyswoił sobie zasady 
aktywnego uczestnictwa w wykładach i 
ćwiczeniach. Zna zasady aktywnego 
słuchania oraz zalety komunikacji 
dwustronnej. Zna podstawowe techniki 
zapamiętywania wiedzy i struktur 
ruchowych. Potrafi kierować procesami 
uwagi oraz uczenia się. Potrafi określić 
czynniki sprzyjające procesowi uczenia się.
Zna własny indywidualnego styl ucznia się.
Zna wpływ motywacji na poziom działania.

K_W04 Ćwiczenia 
praktyczne

Analiza aktywności 
oraz podsumowanie 
ankiet, testów 
wykonywanych 
podczas zajęć 



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

MKJ.A5. 
K_W03

Zna schemat organizacyjny PWSZ im. 
Stanisława Pigonia w Krośnie oraz 
regulamin studiowania z zaakcentowaniem 
praw i obowiązków studentów. Zna zasady 
przyznawania różnych form pomocy 
materialnej. Przyswoił sobie ofertę uczelni 
w zakresie rozwijania indywidualnych 
zainteresowań. 

K_W05 Ćwiczenia 
praktyczne

Analiza aktywności 
oraz podsumowanie 
ankiet, testów 
wykonywanych 
podczas zajęć 

MKJ.A5. 
K_U01

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

K_U10 Ćwiczenia 
praktyczne

Analiza aktywności 
oraz podsumowanie 
ankiet, testów 
wykonywanych 
podczas zajęć

MKJ.A5. 
K_U02

Rozumie i wprowadza w życie zasadę 
uczenia się permanentnego, w sposób 
świadomy kieruje swoim rozwojem 
intelektualnym, emocjonalnym i 
społecznym 

K_U16 Ćwiczenia 
praktyczne

Analiza aktywności 
oraz podsumowanie 
ankiet, testów 
wykonywanych 
podczas zajęć 

MKJ.A5. 
K_K01

Potrafi stawiać sobie cele w sposób 
motywujący do wytrwałego i 
konsekwentnego działania.

K_K02 Ćwiczenia 
praktyczne

Analiza aktywności 
oraz podsumowanie 
ankiet, testów 
wykonywanych 
podczas zajęć 

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

1
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e
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jo
na

rn
e

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

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS 

15

15
0,8

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

Przygotowanie do quizu

w sumie:
ECTS

5

5
0,2

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:

15
5

20



liczba punktów ECTS: ECTS 1



A6. Wykłady tematyczne
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Wykłady tematyczne. A6

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Thematic Lectures

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne 

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1

Koordynator przedmiotu: dr Piotr Łopatkiewicz

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

Podstawowa wiedza w zakresie: dziejów architektury Polski i regionu, historii najnowszej, wybranych aspek-
tów współczesnej literatury, lub cywilizacyjnych zagrożeń i szans dla środowiska. Umiejętności rozumienia
i interpretacji wybranych zjawisk w zakresie dziedzictwa architektonicznego, najnowszej historii i literatury
polskiej, lub zagrożeń cywilizacyjnych dla środowiska. Wpojenie właściwych postaw względem dziedzictwa
kulturowego człowieka lub środowiska przyrodniczego.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Wykłady – 15 godz.

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
Kod efektu
przedmiotu

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

Powiązanie z
KEU

Forma za-
jęć dydak-
tycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.A6.K
_W01

Student zna i rozumie wybrane fakty i zja-
wiska związane z historią architektury Pol-
ski i regionu, procesy zachodzące w obrębie
historii  najnowszej,  procesy zachodzące w
obrębie literatury najnowszej lub cywiliza-
cyjne zagrożenia dla środowiska

K_W02 Wykład Ocena z kolokwium pi-
semnego ograniczone-
go czasowo

MKJ.A6.K
_U01

Student potrafi samodzielnie planować i or-
ganizować  własne  uczenie  się  przez  całe
życie i w zakresie tym właściwie interpreto-
wać:  zjawiska  w  zakresie  dziedzictwa  ar-
chitektonicznego  człowieka,  zjawiska  za-
chodzące  we  współczesnej  historii  Polski,
zjawiska zachodzące w literaturze najnow-
szej,  lub zjawiska zachodzące w środowi-
sku przyrodniczym oraz identyfikować za-
grożenia związane z dziedzictwem kultural-
nym i środowiskiem.

K_U16 Wykład Ocena z kolokwium pi-
semnego ograniczone-
go czasowo

MKJ.A6.K
_K01

Student jest gotów do świadomej odpowie-
dzialności za zachowane dziedzictwo kultu-
rowe i przyrodnicze regionu, kraju oraz Eu-

K_K04
Wykład Ocena zaangażowania 

w dyskusjach



ropy,  rozumie ponadto potrzebę przekazy-
wania społeczeństwu informacji i opinii do-
tyczących szeroko rozumianej humanistyki,
kultury lub osiągnięć techniki inżynierskiej

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

1
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e

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

Wykład

w sumie:
ECTS

15

15
0,7

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

Przygotowanie do kolokwium zaliczenio-
wego

w sumie:  
ECTS

10

10
0,3

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

Wykład
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
10

25
1



A7. Elementy kultury współczesnej
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Elementy kultury współczesnej. A7

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Introduction to Modern Culture

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Kułakowska-Lis

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

Kluczowe dla kultury XXI wieku pojęcia określające tożsamość człowieka ponowoczesnego. Wprowadzenie
do złożonego systemu kultury uwikłanej w zależności ekonomiczne, globalną politykę, media i tradycyjne za-
gadnienia socjologii i humanistyki. Przygotowanie do świadomego i czynnego udziału w kulturze; kształto-
wanie pożądanych społecznie postaw i zachowań cechujących przyszłe elity zawodowe i intelektualne, rozbu-
dzenie wrażliwości etycznej i estetycznej; rozwinięcie pożądanych w życiu zawodowym sprawności komuni-
kacyjnych, aktywizacja w zakresie uczestnictwa w kulturze współczesnej.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Wykłady – 30 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.A7. 
K_W01

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

K_W02 Wykład Test końcowy

MKJ.A7. 
K_W02

ma wiedzę na temat oczekiwanych w ży-
ciu zawodowym kompetencji społecz-
nych i kulturowo-komunikacyjnych, zna i
rozumie reguły etykiety, rozumie mecha-
nizmy kontaktów

K_W01 Wykład Informacja zwrotna w 
czasie zajęć

MKJ.A7. 
K_W03

student ma wiedzę na temat pożądanych 
społecznie i utrwalonych w polskiej kul-
turze wzorców zachowań obowiązują-
cych w różnych okolicznościach oficjal-
nych, zawodowych i towarzyskich; 
szczególnie w aspekcie komunikacyjnym

K_W04 Wykład Informacja zwrotna w 
czasie zajęć

MKJ.A7. ma podstawową wiedzę na temat kultury K_W05 Wykład Informacja zwrotna w 



K_W04 języka polskiego, rozumie znaczenie za-
chowania dobrych wzorów językowych 
ze względu na potrzeby językowego pro-
cesu komunikacji w dyskursie publicz-
nym, zawodowym i emocjonalnym

czasie zajęć

MKJ.A7. 
K_U01

słuchacz potrafi zachować się stosownie 
do obowiązujących w polskim obyczaju 
towarzyskim i zawodowym reguł; umie 
wykorzystać posiadaną kompetencję kul-
turowo-komunikacyjne w różnych oko-
licznościach życia studenckiego, w kon-
taktach służbowych, ogólnych i prywat-
nych.

K_U04 Wykład Informacja zwrotna w 
czasie zajęć

MKJ.A7. 
K_U02

potrafi analizować i oceniać przejawy 
współczesnej kultury, rozpoznawać stra-
tegie komunikacyjne

K_U05 Wykład Informacja zwrotna w 
czasie zajęć

MKJ.A7. 
K_U03

rozumie rolę estetyki komunikatu werbal-
nego oraz kulturowych standardów 
grzeczności w utrzymaniu relacji spo-
łecznych

K_U10 Wykład Informacja zwrotna w 
czasie zajęć

MKJ.A7. 
K_U04

troszczy się o odpowiedni poziom stosun-
ków międzyludzkich w miejscu pracy, 
potrafi porozumiewać się i współpraco-
wać w grupie

K_U17 Wykład Informacja zwrotna w 
czasie zajęć

MKJ.A7. 
K_K01

student wykazuje gotowość szerzenia 
wzorów dobrego zachowania (kultury 
osobistej) i językowej poprawności (kul-
tury języka) student wykazuje troskę o 
zachowanie dziedzictwa narodowego i 
odpowiedni poziom kultury osobistej w 
środowisku własnym i zewnętrznym.

K_K04 Wykład Informacja zwrotna w 
czasie zajęć

MKJ.A7. 
K_K02

student stara się uczestniczyć w życiu 
kulturalnym, korzystając z różnych me-
diów i form

K_K05 Wykład Dowód uczestnictwa w
wydarzeniu kultural-
nym

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

Wykład

w sumie:
ECTS

30

30
1

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

Lektura
Udział w wydarzeniu kulturalnym

20
5



w sumie:
ECTS

25
1

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

Wykład
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
25

55
2



A8. Przedsiębiorczość
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Przedsiębiorczość. A8

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Entrepreneurship

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: język polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1

Koordynator przedmiotu: dr inż. Małgorzata Górka

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

Istota przedsiębiorczości i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Mechanizmy i zasady gospodarki rynkowej. Za-
sady prowadzenia działalności gospodarczej. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia projektowe – 15 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.A8.K
_W01

definiuje podstawowe pojęcia z zakresu 
przedsiębiorczości i jej rodzajów

K_W04 Ćwiczenia
projektowe

Kolokwium

MKJ.A8.K
_W02

zna podstawowe regulacje i formy organi-
zacyjno-prawne dotyczące zakładania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej 

K_W05 Ćwiczenia
projektowe

Kolokwium

MKJ.A8.K
_U01

posiada  umiejętność  wyszukiwania  infor-
macji dotyczących zakładania firmy, szans i
ryzyka związanego z jej prowadzeniem

K_U14 Ćwiczenia
projektowe

Wykonanie zadania

MKJ.A8.K
_U02

potrafi  wykonać  uproszczony  biznes  plan
przedsiębiorstwa

K_U01 Ćwiczenia
projektowe

Wykonanie zadania

MKJ.A8.K
_K01

potrafi  myśleć  i  działać  w  sposób
przedsiębiorczy

K_K01 Ćwiczenia
projektowe

Zaangażowanie w 
pracę

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

1
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A. Liczba godzin kontakto-
wych z podziałem na formy 
zajęć oraz liczba punktów 
ECTS uzyskanych w ramach

Ćwiczenia projektowe

w sumie:
ECTS

15

15
0,5



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

przygotowanie projektu 
przygotowanie do kolokwium

w sumie:
ECTS

15
5

20
0,5

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

Ćwiczenia projektowe
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
20

35
1



B1. Podstawy retoryki
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Podstawy retoryki. B1

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

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 3 

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 2

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Kułakowska-Lis

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

Podstawowa wiedza z zakresu retoryki, metod argumentacji, kompozycji, stylu i środków retorycznych, wy-
pracowanie umiejętności analizy mów, a także wyćwiczenie podstaw tworzenia i wygłaszania tekstu retorycz-
nego.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 30 godz.

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
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się 

MKJ.B1.K_W
01

Student  nabywa  podstawową  wiedzę  w
zakresie  komunikacji  o  charakterze reto-
rycznym  oraz  o  dostosowanych  do  od-
biorcy stylach  komunikowania  w formie
gatunków retorycznych

K_W01 Ćwiczenia
praktyczne

Kolokwium zaliczeniowe

MKJ.B1.K_U
01

Student potrafi budować spójną argumen-
tację, dostosowywać wypowiedź retorycz-
ną do kontekstu i odbiorcy, analizuje tek-
sty retoryczne

K_K01 Ćwiczenia
praktyczne

Kolokwium zaliczeniowe
ćwiczenia praktyczne
mowa przygotowana sa-
modzielnie

MKJ.B1.K_K
01

Student ma świadomość odpowiedzialno-
ści za słowo, szczególnie w wypowiedzi o
charakterze retorycznym

K_K03 Ćwiczenia
praktyczne

Udział w dyskusji

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

3
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A. Liczba godzin kontakto-
wych z podziałem na formy 
zajęć oraz liczba punktów 

Ćwiczenia praktyczne 30



ECTS uzyskanych w ramach
tych zajęć:

w sumie:
ECTS

30
1

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

Przygotowanie do zajęć
Praca z tekstem
Wyszukiwanie argumentów

w sumie:
ECTS

20
10
10

40
2

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
40

70
3



B2. Kultura i norma języka polskiego
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Kultura i norma języka polskiego. B2

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Register and Standards of Polish

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 4

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1, 2

Koordynator przedmiotu: dr hab. Prof. PWSZ Kazimierz Sikora

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

Kształcenie kompetencji językowo-komunikacyjnej w zakresie kultury języka i etyki słowa. Utrwalanie na-
wyków estetycznego, poprawnego i funkcjonalnego budowania wypowiedzi w mowie i w piśmie. Nauka uni-
kania językowych błędów i rozumnej troski o język polski. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 30 godz.
Wykłady – 30 godz. 

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.B2.K
_W01

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu języ-
koznawstwa, szczególnie gramatyki opiso-
wej i normatywnej, pozwalającą na samo-
dzielną ocenę współczesnych zjawisk języ-
kowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
kompetencji komunikacji

K_W02 Wykład,
Ćwiczenia 
praktyczne

ćwiczenia sprawdzają-
ce, kolokwium pisemne
podlegające ocenie

MKJ.B2.K
_W02

Ma podstawową wiedzę o roli normy języ-
kowej w kształtowaniu stylów komuniko-
wania

K_W07 Wykład,
Ćwiczenia 
praktyczne

Ćwiczenia sprawdzają-
ce

MKJ.B2.K
_U01

Potrafi oceniać i analizować zjawiska języ-
kowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki błędów językowych i norm 
poprawnościowych współczesnej polszczy-
zny. 

K_U06 Ćwiczenia 
praktyczne

Semestralne Spraw-
dziany wiedzy, Kolo-
kwium pisemne

MKJ.B2.K
_U02

Rozumie potrzebę rozwijania umiejętności 
językowych 

K_U16 Ćwiczenia 
praktyczne

Praca pisemna podlega-
jąca ocenie; prezentacje
indywidualne, ich omó-
wienie i ocena oraz 
dyskusje na zajęciach

MKJ.B2.K
_K01

Rozumie społeczną funkcję komunikacji ję-
zykowej i znaczenie w tym aspekcie po-
prawności i przestrzegania normy języka 
polskiego

K_K03 Ćwiczenia 
praktyczne



MKJ.B2.K
_K02

Jest odpowiedzialny za słowo i dba o za-
chowanie tożsamości językowej

K_K04 Ćwiczenia 
praktyczne

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

Ćwiczenia praktyczne  
Wykład 

w sumie:
ECTS

30
30

60
2

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

Przygotowanie ogólne 
Praca z tekstem 
Przygotowanie dyskusji i prezentacji 

w sumie:
ECTS

10
40
10

50
2

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie: 
ECTS

30
50

80
3



B3. Nowe media cyfrowe – perspektywa kulturowa i biznesowa
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Nowe media cyfrowe – perspektywa kulturowa i biznesowa. B3

Nazwa przedmiotu (j. ang.): New Digital Media in Business and Culture

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz

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

Współczesne media, szczególnie nowe media elektroniczne. Pokazanie roli mediów w kulturze oraz prezento-
waniu najważniejszych wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych, a także w pracy zawodowej. Pod-
stawowe wiadomości na temat języka mediów, struktury dzieła medialnego, funkcji mediów (rozrywkowej,
edukacyjnej, informacyjnej).
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Wykłady – 15 godz. 
Ćwiczenia praktyczne – 15 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.B3.K
_W01

Student posiada wiedzę na temat mediów 
współczesnych i ich roli we współczesnej 
kulturze

K_W02 Wykład, 
ćwiczenia 
praktyczne

Egzamin sprawdzający 
zdobytą wiedzę z za-
kresu funkcjonowania 
mediów i ich znaczenia
w komunikacji społecz-
nej

MKJ.B3.K
_W02

Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania 
mediów i wykorzystania nowych mediów w
pracy zawodowej

K_W03 Wykład, 
ćwiczenia 
praktyczne

MKJ.B3.K
_W03

Posiada podstawową wiedzę na temat tra-
dycyjnych i nowych form i gatunków me-
dialnych

K_W04 Wykład, 
ćwiczenia 
praktyczne

MKJ.B3.K
_W04

Ma podstawową wiedzę na temat funkcjo-
nowania instytucji związanych z mediami

K_W05 Wykład, 
ćwiczenia 
praktyczne

MKJ.B3.K
_W05

Ma podstawową wiedzę na temat zjawisk 
społecznych kształtujących współczesnego 
odbiorcę przekazu medialnego, zagadnień 
dotyczący reklamy i komunikacji i działań 
mediów

K_W07 Wykład, 
ćwiczenia 
praktyczne

MKJ.B3.K
_U01

Student umie analizować zjawiska związa-
ne z kulturą masową, potrafi oceniać zjawi-
ska związane z funkcjonowaniem środków 
masowego przekazu 

K_U06 Wykład, 
ćwiczenia 
praktyczne

Ocena bieżąca w czasie
ćwiczeń



MKJ.B3.K
_K01

Jest świadom roli mediów w kształtowaniu 
relacji międzyludzkich i komunikacji spo-
łecznej

K_K04 Wykład, 
ćwiczenia 
praktyczne

Informacja zwrotna w 
trakcie zajęć

MKJ.B3.K
_K02

Ma świadomość wartości dóbr kultury K_K05 Wykład, 
ćwiczenia 
praktyczne

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

2
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A. Liczba godzin kontakto-
wych z podziałem na formy 
zajęć oraz liczba punktów 
ECTS uzyskanych w ramach
tych zajęć:

Wykład
Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

15
15

30
1

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

Przygotowanie ogólne
Gromadzenie informacji z Internetu
Przygotowanie do egzaminu

w sumie:
ECTS

10
10
10

30
1

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
30

45
1,5



B4. Techniki mediacji i negocjacji
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Techniki mediacji i negocjacji. B4

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Mediation and Negotiation Techniques

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 2, 3

Koordynator przedmiotu: dr hab. prof. PWSZ Kazimierz Sikora

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

Wiedza i umiejętności w zakresie łagodzenia i rozwiązywania konfliktów międzyludzkich, osiągania rozwią-
zania w sytuacji sprzecznych interesów oraz dochodzenia do akceptowalnego dla stron konfliktu porozumie-
nia; najczęściej stosowane strategie mediacyjne i negocjacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki prze-
konywania i perswazji werbalnej – strategiami komunikacyjnymi i dyskursywnymi, sprawdzającymi się w
prowadzeniu dyskusji, rozmów handlowych, transakcji biznesowych, negocjacji, łagodzeniu sporów rodzin-
nych, sąsiedzkich itp.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 30 godz. 

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.B4.K
_W01

Ma uporządkowaną podstawową wiedzę w
zakresie  komunikacji  językowej,  komuni-
kacji społecznej, interpersonalnej i między-
kulturowej,  ze  szczególnym  uwzględnie-
niem  zastosowań  praktycznych  i  sztuki
przekonywania  spełniającej  standardy
etyczne. 

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca ocena aktyw-
ności studenta na zaję-
ciach oraz ćwiczenia 
sprawdzające, służące 
ocenie nabytej wiedzy i
weryfikacji umiejętno-
ści praktycznych.



MKJ.B4.K
_W02

MKJ.B4.K
_W03

Ma  podstawową  wiedzę  o  funkcjach  i
strukturze języka, kompetencji językowej i
komunikacyjno-kulturowej,  jak  też  o  dys-
kursie  publicznym i  internetowym  oraz  o
wykorzystaniu  nowych  technologii  infor-
macyjnych właściwej komunikacji  wizual-
nej i językowi tzw. nowych mediów. 

Ma ogólną wiedzę o psychologii i socjolo-
gii człowieka, jego poczuciu tożsamości in-
dywidualnej  i  zbiorowej,  systemie  aksjo-
normatywnym,  metodach  komunikowania
się w relacjach interpersonalnych i w dys-
kursie  publicznym,  mechanizmach  uczest-
niczenia w kulturze i życiu społecznym.

K_W04

K_W07

MKJ.B4.K
_U01

MKJ.B4.K
_U02

MKJ.B4.K
_U03

Ma podstawowe umiejętności organizacyj-
ne, w szczególności potrafi właściwie, sku-
tecznie  zaplanować  i  zorganizować  swoje
działanie  komunikacyjne,  wykorzystując
podstawowe  umiejętności  kierowania  ze-
społem oraz znajomość zasad komunikacji
interpersonalnej.

Potrafi  ocenić  przydatność  różnorodnych
metod, procedur, dobrych praktyk do reali-
zacji zadań i rozwiązywania problemów w
organizacjach  bądź  instytucjach  działają-
cych w Polsce i  w krajach dwóch wybra-
nych obszarów języka i kultury.

Potrafi pracować w grupie, także wielokul-
turowej, dla osiągania wspólnych celów

K_U04

K_U08

K_U17

Ćwiczenia 
praktyczne

Sprawdzian wiedzy i 
umiejętności praktycz-
nych – prezentacje i 
zrealizowany projekt 
podlegający ocenie

MKJ.B4.K
_K01

MKJ.B4.K
_K02

MKJ.B4.K
_K03

rozumie dynamikę i twórczy charakter ko-
munikacji językowej, jej społeczną funkcję
oraz  rolę  estetyki  komunikatu  werbalnego
oraz kulturowych standardów norm etykie-
ty i językowej grzeczności jako regulatorów
poprawnych relacji społecznych. 

Potrafi  analizować  sytuacje  problemowe  i
konfliktowe,  twórczo  poszukiwać ich  roz-
wiązania, syntetyzować, prawidłowo rozpo-
znawać, diagnozować i rozstrzygać proble-
my  związane  z  wykonywanym  zawodem,
krytycznie i obiektywnie ocenić efekty pra-
cy własnej i innych

Rozumie znaczenie profesjonalnego stosun-
ku do  zawodu,  standardów należących do
postawy etycznej  i  konieczność  przestrze-
gania etyki zawodowej, w tym szanowania
cudzej własności intelektualnej

K_K01

K_K03

K_K04

Ćwiczenia 
praktyczne

Praca w grupie, zaan-
gażowanie, udział w 
dyskusjach, prezentacje
indywidualne podczas 
zajęć



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

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

30

30
1

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

Praca z lekturą
Przygotowanie gier i prezentacji
Przygotowanie projektu 

w sumie:
ECTS

15
10
10

35
1

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
35

65
2



B5. Praktyczna stylistyka
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Praktyczna stylistyka. B5

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Practical Stylistics

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 4

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 2, 3

Koordynator przedmiotu: dr hab. prof. PWSZ Kazimierz Sikora

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

Umiejętność analizy tekstów podejmujących zagadnienia związane z funkcjonowaniem języka w przestrzeni
społecznej i kulturowej, szczególnie w procesie komunikacji, omawiających różne odmiany języka (mówio-
nego i pisanego), rejestry stylowe, oraz zdolności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy podczas samo-
dzielnego tworzenia tekstów, takich jak: praca naukowa: rozprawka, esej, teksty użytkowe: podanie, życiorys,
notatka,  gatunki  prasowe: reportaż,  felieton,  recenzja itp.;  oraz  umiejętności  opisu i  analizy tekstów pod
względem normy stylistycznej i skuteczności
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 60 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.B5.K
_W01

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prak-
tycznej stylistyki, pozwalającą na samo-
dzielną ocenę współczesnych zjawisk języ-
kowych 

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

Ćwiczenia sprawdzają-
ce, połączone z weryfi-
kacją umiejętności 
praktycznych

MKJ.B5.K
_W02

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu ko-
munikacji interpersonalnej i społecznej. 

K_W02 Ćwiczenia 
praktyczne

MKJ.B5.K
_W03

Zna podstawową terminologię używaną w 
badaniach teoretycznoliterackich i języko-
znawczych oraz w sferze zjawisk kulturo-
wych. 

K_W03 Ćwiczenia 
praktyczne

MKJ.B5.K
_W04

Ma podstawową wiedzę na temat gatunków
medialnych i tekstów kultury 

K_W04 Ćwiczenia 
praktyczne

MKJ.B5.K
_W05

Ma podstawową wiedzę na temat stylów 
komunikowana się odbiorców kultury

K_W07 Ćwiczenia 
praktyczne



MKJ.B5.K
_U01

Umie porozumiewać się z wykorzystaniem 
różnych kanałów i technik komunikacyj-
nych, używając właściwego, profesjonalne-
go słownictwa, potrafi argumentować. 

K_U10 Ćwiczenia 
praktyczne

Sprawdzian wiedzy i 
umiejętności praktycz-
nych: kolokwium se-
mestralne, zaliczenio-
we, podlegające ocenie

Egzamin dający pod-
stawę oceny końcowej

MKJ.B5.K
_U02

Umie analizować i interpretować zjawiska 
współczesnego życia literackiego i kultural-
nego oraz zjawiska związane ze światem 
mediów. Zna zasady tworzenia gatunków 
dziennikarskich. 

K_U05 Ćwiczenia 
praktyczne

MKJ.B5.K
_U03

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypo-
wiadać się w mowie lub piśmie, stosując 
różne style i odmiany języka, gatunki i typy
wypowiedzi. 

K_U09 Ćwiczenia 
praktyczne

MKJ.B5.K
_U04

Potrafi przygotować prace pisemne, w tym 
prace wykorzystujące styl akademicki. 

K_U11 Ćwiczenia 
praktyczne

MKJ.B5.K
_U05

Potrafi przygotować wystąpienie ustne, wy-
korzystując umiejętności z zakresu kultury 
języka.

K_U12 Ćwiczenia 
praktyczne

MKJ.B5.K
_K01

Rozumie potrzebę rozwijania umiejętności 
językowych  

K_K02 Ćwiczenia 
praktyczne

Dyskusja, prezentacje 
indywidualne podczas 
zajęć

MKJ.B5.K
_K02

Rozumie społeczną funkcję komunikacji ję-
zykowej i znaczenie w tym aspekcie po-
prawności i przestrzegania normy języka 
polskiego

K_K03 Ćwiczenia 
praktyczne

MKJ.B5.K
_K03

Jest odpowiedzialny za słowo i dba o za-
chowanie tożsamości językowej

K_K04 Ćwiczenia 
praktyczne

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

4
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A. Liczba godzin kontakto-
wych z podziałem na formy 
zajęć oraz liczba punktów 
ECTS uzyskanych w ramach
tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

60

60
2

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

Praca z tekstem 
Przygotowanie prezentacji 
Przygotowanie do egzaminu

w sumie:
ECTS

20
10
10

40
2

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

60
40

100
4



B6. Opracowanie tekstu użytkowego
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Opracowanie tekstu użytkowego. B6

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

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 6  

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 2, 3

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Kułakowska-Lis

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

Wykształcenie podstawowych umiejętności opracowania różnorodnych tekstów użytkowych, redagowania i
tworzenia prostych tekstów o charakterze praktycznym przydatnych w przyszłej pracy zawodowej
Liczba godzin zajęć w ramach 
poszczególnych form zajęć we-
dług planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 60 godz.

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
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się 

MKJ.B6.K_W
01

posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu
językoznawstwa,  komunikacji  językowej,
a także na temat odbiorców kultury i ich
stylów poznawczych
Zna i rozumie zasady ochrony własności
intelektualnej

K_W01
K_W02
K_W09

Ćwiczenia
praktyczne

Samodzielne prace w ra-
mach zajęć i prac domo-
wych
kolokwium zaliczeniowe

MKJ.B6.K_U
01

student potrafi selekcjonować i syntetyzo-
wać informacje, poddać analizie materiał
językowy, a także poddać krytycznej ana-
lizie  teksty  dostępne  w  przestrzeni  pu-
blicznej,  wykorzystując  nowe  technolo-
gie, a także samodzielnie tworzyć teksty
użytkowe i porozumiewać się z wykorzy-
staniem  różnych  kanałów  komunikacyj-
nych

K_U05
K_U06
K_U10
K_U14

Ćwiczenia
praktyczne

Samodzielne prace w ra-
mach zajęć i prac domo-
wych
kolokwium zaliczeniowe

MKJ.B6.K_K
01

student  potrafi  krytycznie  i  obiektywnie
oceniać efekty pracy własnej i innych
jest odpowiedzialny za słowo i za zacho-
wanie tożsamości językowej i kulturowej

K_K01
K_K03

Ćwiczenia
praktyczne

Zaangażowanie w pracę 
na zajęciach

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 uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

60

60
2

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

Praca nad tekstami
Wykonywanie zadań na platformie e-learningo-
wej

w sumie:
ECTS

50
30

80
4

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

60
80

140
6



B7. Emisja głosu i kultura żywego słowa
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Emisja głosu i kultura żywego słowa. B7

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Voice Training and the Art of Speaking

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 3

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1, 2

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Kułakowska-Lis

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

Wykształcenie znajomości własnego głosu oraz umiejętności świadomego nim operowania w zakresie barwy,
siły, tempa, wyrazistości artykulacyjnej, rozmieszczenia akcentów wewnątrzwyrazowych i zdaniowych, sto-
sowania pauz, ukierunkowane szczególnie na przygotowanie do pracy pedagogicznej. Przekazanie podstawo-
wych umiejętności z zakresu techniki głosowej, profilaktyki głosowej. Współczesna norma ortofoniczna i
świadome stosowanie się do niej, mówienie płynnie i z dobrą dykcją, prawidłowa interpretacja głosowa róż-
nego typu tekstów.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 45 godz.

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
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się 

MKJ.B7.K_W
01

posiada wiedzę na temat wpływu prawi-
dłowej  emisji  głosu  i  kultury  języka  na
poziom i  skuteczność  komunikacji  języ-
kowej

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

Czynny udział w zaję-
ciach, przedstawienie 
wybranego tekstu w for-
mie mówionej

MKJ.B7.K_U
01

potrafi sprawnie porozumiewać się w ję-
zyku polskim, pamiętając o zasadach kul-
tury języka i właściwej emisji głosu

K_U12 Ćwiczenia 
praktyczne

Czynny udział w zaję-
ciach, przedstawienie 
wybranego tekstu w for-
mie mówionej

MKJ.B7.K_K
01

student  jest  odpowiedzialny  za  słowo,
szczególnie w formie języka mówionego,
dba o kulturę słowa

K_K04 Ćwiczenia 
praktyczne

Czynny udział w zaję-
ciach, 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   
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A. Liczba godzin kontakto-
wych z podziałem na formy 

Ćwiczenia praktyczne 45



zajęć oraz liczba punktów 
ECTS uzyskanych w ramach
tych zajęć:

w sumie:
ECTS

45
2

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

Przygotowanie różnych tekstów do wygło-
szenia lub recytacji
Lektura zaleconych tekstów

w sumie:
ECTS

25
10

35
1

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

45
35

80
3



C1. Socjolingwistyka
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Socjolingwistyka. C1

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Sociolinguistics 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: angielski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 2

Koordynator przedmiotu: dr Anna Rewiś-Łętkowska

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

Wzajemne  związki  między  językiem  a  społeczeństwem,  tzn.  społeczne  uwarunkowania  użycia  i
funkcjonowania  języka  oraz  wpływ  języka  na  zachowania  społeczne  i  strukturę  społeczną.  Zapoznanie
studentów  z  osiągnięciami  badań  socjolingwistycznych  (pojęcie  socjolektów,  ich  typologia,  struktura  i
funkcje; analiza wybranych odmian języka).
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 15 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.C1.K
_W01 

Student ma podstawową, uporządkowaną 
wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w 
socjolingwistyce

K_W02 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, testy, 
egzamin

MKJ.C1.K
_W02 

Student ma świadomość kompleksowej 
natury języka i jego złożoności wynikającej
z wzajemnych związków języka ze 
społeczeństwem, społeczne uwarunkowania
użycia i funkcjonowania języka oraz wpływ
języka na zachowania społeczne i strukturę 
społeczną.

K_W03 Ćwiczenia 
praktyczne

Pisemne testy 
sprawdzające, bieżąca 
kontrola na zajęciach, 
egzamin

MKJ.C1.K
_W03

Student ma podstawową wiedzę o głów-
nych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach w socjolingwistyce.

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

Pisemne testy 
sprawdzające, bieżąca 
kontrola na zajęciach, 
egzamin 

MKJ.C1.K
_U01 

Student potrafi wyszukiwać, analizować i 
użytkować informacje, wykorzystując róż-
ne źródła anglojęzyczne w zakresie socjo-
lingwistyki

K_U14 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, okresowe 
testy, ocena zadań

MKJ.C1.K
_U02 

Student potrafi porozumiewać się i dysku-
tować na temat zagadnień studiowanych.

K_U10 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na 
zajęciach, aktywność, 
dyskusja 



MKJ.C1.K
_K01 

Student potrafi współdziałać w grupie.
 

K_U17 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na 
zajęciach

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

1
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A. Liczba godzin kontakto-
wych z podziałem na formy 
zajęć oraz liczba punktów 
ECTS uzyskanych w ramach
tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

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

Wykonywanie zadań na platformie e-learningowej
Przygotowanie do testów 
Przygotowanie do egzaminu 

w sumie:
ECTS

3
3
4

10
0,5

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
10

25
1



C3. Języki świata
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Języki świata. C3 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): World Languages 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 2

Koordynator przedmiotu: prof. ndzw. dr hab. Alicja Witalisz

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Zagadnienia dotyczące zarówno przeszłości języków, jak i współcześnie obserwowanych tendencji w ich 
rozwoju. Uwarunkowania historyczne sytuacji językowej na świecie, problemy wymierania języków świata 
oraz działania zapobiegawcze podejmowane przez struktury polityczne niektórych państw. Polityka językowa
wybranych krajów świata wobec języków wymierających. Konkretne przypadki sytuacji językowej w krajach
Europy i wybranych państw na świecie. Pojęcia dotyczące dyscypliny, jak np. pojęcie wspólnoty etnicznej i 
wspólnoty językowej. Różne możliwości wzajemnych relacji pomiędzy tymi zjawiskami na podstawie 
wybranych przykładów. Sytuacja mniejszości etnicznych i języków mniejszościowych w Europie i na 
świecie. Polityka językowa i edukacyjna krajów UE wobec imigrantów. Problem współczesnych języków 
narodowych i ich prawnej ochrony w poszczególnych państwach. Zagadnienia sporne, takie jak problem 
nacjonalizmu w kontaktach językowych.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Wykłady – 15 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.C3.K
_W01

ma uporządkowaną podstawową wiedzę z 
zakresu komunikacji językowej, społecznej,
interpersonalnej i międzykulturowej 
zorientowaną na zastosowania praktyczne, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
podstawowej wiedzy o językach świata 

K_W01 Wykład Projekt końcowy 

MKJ.C3.K
_W02

posiada podstawową znajomość 
terminologii dotyczącej języków 

K_U02 Wykład Projekt końcowy 

MKJ.C3.K
_U01

potrafi samodzielnie zaplanować w czasie i 
przeprowadzić typowy projekt, a następnie 
przedstawić syntetycznie jego wyniki w 
formie sprawozdania, używając 
odpowiedniego stylu i rejestru oraz sposobu
odniesienia się do źródeł 

K_U03 Wykład Projekt końcowy 

MKJ.C3.K
_U02

rozumie dynamikę i twórczy charakter 
komunikacji językowej i jej społeczną 

KU_18 Wykład Aktywność na 
zajęciach, projekt 



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

końcowy 

MKJ.C3.K
_K01

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

K_K01 Wykład Projekt końcowy

MKJ.C3.K
_K02

jest odpowiedzialny za słowo, rozumie 
wpływ kultury na kształt języka oraz jest 
świadomy roli elementów kultury w 
procesie nauki i pracy z językiem 

K_K04 Wykład Aktywność na 
zajęciach, projekt 
końcowy 

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

1

S
ta

cj
on

ar
ne

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e

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

Wykład

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

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

Wykonywanie zadań na platformie e-learningowej 
Praca nad projektem końcowym 

w sumie:
ECTS

5
10

15
0,5

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

Samokształcenie

w sumie:
ECTS

15

15
0,5



C4. Historia i kultura współczesnej Europy
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Historia i kultura współczesnej Europy. C4 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): History and Culture of Contemporary Europe 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 2

Koordynator przedmiotu: dr Bartosz Gołąbek

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi historii i kultury współczesnej Europy. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Wykład – 15 godz.
Ćwiczenia praktyczne – 15 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.C4.K
_W01

ma uporządkowaną wiedzę podstawową 
obejmującą wybrane zagadnienia z historii i
kultury współczesnej Europy 

KW_02 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Test zaliczeniowy, pi-
semny

MKJ.C4.K
_W02

posiada podstawową znajomość 
terminologii konieczną do zrozumienia 
tekstów z dziedziny nauk humanistycznych 

KW_03 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Na bieżąco w czasie 
zajęć
Test pisemny

MKJ.C4.K
_W03

ma podstawową wiedzę o kulturowych 
uwarunkowaniach funkcjonowania 
wybranych instytucji kulturalnych 

KW_05 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Projekt końcowy

MKJ.C4.K
_U01

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

KU_01 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Projekt końcowy

MKJ.C4.K
_U02

potrafi samodzielnie zinterpretować i 
przedstawić pozyskane informacje przy 
użyciu odpowiednich metod i 
nowoczesnych technologii 

KU_02 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Projekt końcowy

MKJ.C4.K
_U03

potrafi samodzielnie zaplanować w czasie i 
przeprowadzić typowy projekt związany ze 
studiowanym kierunkiem

KU_03 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Projekt końcowy

MKJ.C4.K
_U04

rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza stałego rozwijania wiedzy 
i umiejętności 

KU_17 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Informacja zwrotna w 
czasie zajęć

MKJ.C4.K jest odpowiedzialny za słowo i dba o KK_03 Wykład, ćwi- Projekt końcowy



_K01 zachowanie własnej tożsamości 
historycznej i kulturowej, jest świadomy 
roli elementów historii i kultury w procesie 
nauki i pracy 

czenia prak-
tyczne

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

Wykład 
Ćwiczenia praktyczne 

w sumie:
ECTS

15
15

30
1

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

Praca w bibliotece 
Praca w sieci 
Praca nad projektem końcowym 

w sumie:
ECTS

5
10
10

25
1

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
25

40
1,5



C5. Interpretacja tekstów kultury
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Interpretacja tekstów kultury. C5

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Interpretation of Culture-related Texts

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 6

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 2, 3

Koordynator przedmiotu: dr Wojciech Gruchała

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Podstawowe pojęcia kultury światowej takie jak kategorie estetyczne i historyczne: Ironia, groteska, wznio-
słość, harmonia, awangarda, intertekstualność. Zastosowanie tych pojęć do analizy i interpretacji różnorod-
nych tekstów kultury, z uwzględnieniem specyfiki ich sposobu ekspresji. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Wykłady – 30 godz.
Ćwiczenia praktyczne – 30 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.C5.K
_W01

Ma uporządkowaną podstawową wiedzę z 
historii sztuki i estetyki oraz potrafi zasto-
sować ją praktycznie do analizy tekstu kul-
tury.

K_W01 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Test zaliczeniowy i eg-
zamin końcowy

MKJ.C5.K
_W02

w zaawansowanym stopniu pojmuje zależ-
ność znaczenia tekstu kultury od medium 
twórczego i kontekstu społeczno-gospodar-
czego. 

K_W02 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Test zaliczeniowy i eg-
zamin końcowy

MKJ.C5.K
_W03

Ma zaawansowaną znajomość terminologii 
służącej analizę dzieł sztuki literackiej, pla-
stycznej, architektonicznej

K_W03 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Test zaliczeniowy i eg-
zamin końcowy

MKJ.C5.K
_W04

Ma szczegółową wiedzę w zakresie funk-
cjonowania odbiorcy sztuki, zjawisk kultu-
rowych w kontekście społecznym i potrafi 
ją zastosować do krytycznej analizy tekstu 
kultury

K_W06 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Test zaliczeniowy i eg-
zamin końcowy

MKJ.C5.K
_U01

Rozumie wypowiedzi na temat kultury, w 
tym wypowiedzi teoretyczne i krytyczne, 
na podstawie wielu źródeł wyrabia sobie 
samodzielny sąd estetyczny 

K_U01 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Test zaliczeniowy i eg-
zamin końcowy

MKJ.C5.K
_U02

Wykorzystuje wiedzę o zjawiskach kulturo-
wych i społecznych do opisu i analizy tek-
stów kultury 

K_U02 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Test zaliczeniowy i eg-
zamin końcowy



MKJ.C5.K
_U03

Sprawnie dokonuje pisemnego streszczenia,
recenzji lub syntezy tekstu kultury wyko-
rzystując styl i terminologię naukową a tak-
że właściwe metody badawcze

K_U12 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Test zaliczeniowy i eg-
zamin końcowy i prace 
analityczne powstające 
po zajęciach

MKJ.C5.K
_K01

Do powierzonych mu zadań podchodzi kre-
atywnie, a zarazem odpowiedzialnie. Roz-
sądnie przygotowuje się do pracy, tworzy 
wokół niej motywującą atmosferę. 

K_K02 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Ocenianie bieżące w 
czasie zajęć

MKJ.C5.K
_K02

W kontakcie z wytworem kultury identyfi-
kuje problematykę ogólną, dostrzega kom-
plikacje i problemy jego ekspresji i odnosi 
je do własnego kontekstu kulturowego

K_K01 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Ocenianie bieżące w 
czasie zajęć

MKJ.C5.K
_K03

Podejmuje odpowiedzialność za ciągłość 
kulturową, świadomie kształtuje swoją toż-
samość

K_K04 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Ocenianie bieżące w 
czasie zajęć

MKJ.C5.K
_K04

Uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych 
świadomie i aktywnie.

K_K05 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Ocenianie bieżące w 
czasie zajęć

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

Wykład
Ćwiczenia

w sumie:
ECTS

30
30

60
2

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

Praca interpretacyjna
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do egzaminu i zaliczenia

w sumie:
ECTS

40
25 
25

90
4

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
90

120
6



C6. Wypowiedź publiczna
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Wypowiedź publiczna. C6

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Public Speaking

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 4 

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1, 2

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Kułakowska-Lis

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

Przygotowanie do wystąpień publicznych w formie prelekcji, prezentacji, dyskusji. Podstawowe umiejętności
z zakresu tworzenia wystąpień publicznych, przygotowania prezentacji w formie elektronicznej, powiązania
wystąpienia z prezentacją, sposobów podania informacji, nawiązania kontaktu ze słuchaczami. Pomoc w opa-
nowaniu tremy, we właściwym przygotowaniu materiałów, a także mają niezbędny zasób wiedzy, co do od-
powiednich do określonych sytuacji stylów zachowań.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 60 godz.

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
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się 

MKJ.C6.K_W
01

posiada  podstawową  wiedzę  w  zakresie
kompetencji  komunikacyjnych  niezbęd-
nych  podczas  wystąpień  publicznych,  a
także na temat odbiorców i stylów komu-
nikowania się

K_W01
K_W03

Ćwiczenia
praktyczne

Ocena bieżąca w czasie 
zajęć
Przemówienia zalicze-
niowe

MKJ.C6.K_U
01

student potrafi tworzyć spójną argumenta-
cję, przedstawiać informacje przy użyciu
odpowiednich  metod  i  nowoczesnych
technologii

K_U01
K_U04
K_U14

Ćwiczenia
praktyczne

Ocena bieżąca w czasie 
zajęć
Przemówienia zalicze-
niowe

MKJ.C6.K_K
01

student jest odpowiedzialny za słowo i za-
chowanie  tożsamości  językowej,  szcze-
gólnie w formach przekazu mówionego

K_K04 Ćwiczenia
praktyczne

Ocena bieżąca w czasie 
zajęć
Przemówienia zalicze-
niowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Całkowita liczba punktów 
ECTS: (A + B)   
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A. Liczba godzin kontakto- Ćwiczenia praktyczne 60



wych z podziałem na formy 
zajęć oraz liczba punktów 
ECTS uzyskanych w ramach
tych zajęć:

w sumie:
ECTS

60
2

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

Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie wystąpień zaliczeniowych

w sumie:
ECTS

20
30

50
2

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

60
50

110
4



C7. Techniki perswazji
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Techniki perswazji. C7

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Persuasion Techniques

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 4

Koordynator przedmiotu: dr Wojciech Gruchała

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
(opisać w zwięzły sposób bez podawania tematów poszczególnych zajęć)
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 30 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.C7.K
_W01

Student ma uporządkowaną podstawową i 
specyficzną wiedzę z zakresu komunikacji 
perswazyjnej i potrafi zastosować ją do 
tworzenia własnych komunikatów perswa-
zyjnych. 

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne 

Prezentacja na zalicze-
nie

MKJ.C7.K
_W02

Student korzysta z wybranych, specyficz-
nych teorii psychologicznych, językoznaw-
czych, socjologicznych podczas analizy i 
tworzenia komunikatu perswazyjnego

K_W02 Ćwiczenia 
praktyczne 

Ocenianie bieżące w 
czasie zajęć

MKJ.C7.K
_W03

Używa specjalistycznej terminologii odno-
szącej się do technik perswazji

K_U03 Ćwiczenia 
praktyczne 

Ocenianie bieżące w 
czasie zajęć

MKJ.C7.K
_W04

podstawowe i specyficzne aspekty więzi 
społecznych wpływające na skuteczność 
zjawisk socjotechnicznych, szczególnie 
tych związanych z technikami perswazyj-
nymi

K_W03 Ćwiczenia 
praktyczne 

Ocenianie bieżące w 
czasie zajęć

MKJ.C7.K
_W05

Podstawowe metody funkcjonowania, nor-
my i uwarunkowania społeczne i prawne 
instytucji wywierających wpływ społeczny 
w zakresie perswazji politycznej, marketin-
gowej i prospołecznej

K_W05 Ćwiczenia 
praktyczne 

Ocenianie bieżące w 
czasie zajęć

MKJ.C7.K
_U01

stosować zasady wywierania wpływu ade-
kwatnie do sytuacji społecznej i uczestni-
ków aktu komunikacyjnego

K_U03 Ćwiczenia 
praktyczne 

Prezentacja na zalicze-
nie

MKJ.C7.K Samodzielnie pozyskuje informacje w celu K_U01 Ćwiczenia Prezentacja na zalicze-



_U02 weryfikacji stosowanych w sferze publicz-
nej komunikatów o charakterze perswazyj-
nym, zyskane informacje interpretuje i oce-
nia krytycznie

praktyczne nie

MKJ.C7.K
_U03

Zaplanować działania komunikacyjne mają-
ce cel perswazyjny

K_U04 Ćwiczenia 
praktyczne 

Prezentacja na zalicze-
nie

MKJ.C7.K
_U04

Ocenić zawartość komunikatu perswazyjne-
go pod względem jego adekwatności do 
kontekstu a także przewidywanej skutecz-
ności

K_U06 Ćwiczenia 
praktyczne 

Informacja zwrotna w 
czasie zajęć

MKJ.C7.K
_U05

Sprawnie stosuje techniki perswazyjne ade-
kwatnie do używanego medium przekazu, 
śmiało sięga po nowe media

K_U15 Ćwiczenia 
praktyczne 

Prezentacja na zalicze-
nie

MKJ.C7.K
_K01

Odważnie komunikuje swój punkt widze-
nia, bierze odpowiedzialność za wpływ wy-
wierany na własne środowisko społeczne

K_K03 Ćwiczenia 
praktyczne 

Prezentacja na zalicze-
nie

MKJ.C7.K
_K02

kreatywnie i celowo tworzy komunikaty 
perswazyjne mając na uwadze dobro innych
uczestników aktu komunikacji, motywuje 
do zaangażowania w rozwój osobisty

K_K01
K_K02

Ćwiczenia 
praktyczne

Prezentacja na zalicze-
nie

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

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

30

30
1

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

Przygotowanie prezentacji
Przygotowanie do zaliczenia

w sumie:
ECTS

15
10

25
1

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
25

55
2



C8. Twórcze myślenie w komunikacji
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Twórcze myślenie w komunikacji. C8

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Creative Thinking Skills in Communication 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1

Koordynator przedmiotu: mgr Igor Przebinda

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Podstawowe umiejętności związane z wykorzystaniem twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów. 
Ćwiczenia poświęcone są rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności związanych z przełamywaniem schematów 
i stereotypów poznawczych, kształtowaniu oryginalności myślenia. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 15 godz. 

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.C8.K
_W01

Student zna podstawowe pojęcia związane 
z myśleniem konwergencyjnym i 
dywergencyjnym 

K_W02 Ćwiczenia 
praktyczne

Końcowa ocena 
projektu 

MKJ.C8.K
_U01

Student umie zdefiniować problem i 
dokonać analizy przykładowej sytuacji 
problemowej 

K_U03 Ćwiczenia 
praktyczne

Końcowa ocena 
projektu 

MKJ.C8.K
_U02

Student dobiera techniki twórczego 
myślenia w kolejnych fazach pracy z 
problemem 

K_U03 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 
Końcowa ocena projek-
tu

MKJ.C8.K
_U03

Student pracuje kreatywnie w grupie, 
wykazuje inicjatywę, elastyczność i dobrą 
organizację pracy 

K_U17 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 

MKJ.C8.K
_K01

Student potrafi krytycznie i obiektywnie 
ocenić proponowane rozwiązania

K_K01 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 
Końcowa ocena 
projektu 

MKJ.C8.K
_K02

Student potrafi wykorzystać techniki 
generowania pomysłów, w tym burzę 
mózgów na etapie pracy z problemem 

K_K01 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 

MKJ.C8.K
_K03

Student porządkuje i ocenia rozwiązania 
problemu oraz przedkłada propozycje 
ulepszania rozwiązań 

K_K02 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 

MKJ.C8.K
_W04

Potrafi analizować i syntetyzować 
rozwiązania w sytuacjach problemowych 

K_K03 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 



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

1
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A. Liczba godzin kontakto-
wych z podziałem na formy 
zajęć oraz liczba punktów 
ECTS uzyskanych w ramach
tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne 

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

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

Przygotowanie pracy projektowej dotyczącej zastosowania
wybranej techniki twórczego myślenia w rozwiązaniu pro-
blemu 

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
15

30
1



C9. Komunikacja z treningiem asertywności
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Komunikacja interpersonalna z treningiem asertywności C9

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Interpersonal Communication and Assertiveness Training 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: I

Koordynator przedmiotu: dr Małgorzata Świdrak

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Podstawowa wiedza dotycząca komunikacji interpersonalnej i asertywności jako umiejętności pomagającej 
budować relacje oparte na wzajemnym szacunku, otwartości, gotowości do współpracy z poszanowaniem 
praw swoich i innych ludzi, a tym samym warunkujących skuteczność komunikacji. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 30 godz. 

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.C9.K
_W01

Student zna podstawowe pojęcia: 
komunikacja interpersonalna i jej elementy 
składowe oraz asertywność. Student zna 
zachowania asertywne i nieasertywne 

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 

MKJ.C9.K
_U01

Student potrafi zidentyfikować przejawy 
zachowań asertywnych i nieasertywnych w 
procesie komunikacji interpersonalnej 
Student potrafi wykorzystać poznane 
techniki asertywnego działania 

K_U04 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 

MKJ.C9.K
_U02

Student pracuje w grupie, wykazuje 
inicjatywę, elastyczność i dobrą organizację
pracy 

K_U17 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 

MKJ.C9.K
_U03

Student potrafi krytycznie i obiektywnie 
ocenić proponowane rozwiązania 

K_U08 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 

MKJ.C9.K
_K01

Potrafi analizować i syntetyzować, 
poszukiwać rozwiązań w sytuacjach 
problemowych, ma świadomość znaczenia 
budowania asertywnych relacji 
interpersonalnych i zachowania postawy 
etycznej w procesie komunikacji 

K_K03 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 

MKJ.C9.K
_K02

Ma świadomość odpowiedzialności za 
słowo w procesie komunikacji 

K_K04 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 



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

Ćwiczenia praktyczne 
konsultacje 

w sumie:
ECTS

30
10

40
1,5

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

Przygotowanie ogólne 
Praca w sieci 

w sumie:
ECTS

10
10

20
0,5

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

40
20

60
2



C10. Praktyczna nauka J1
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Praktyczna nauka J1. C10 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Practical English 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 24

Język wykładowy: angielski, polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1-6

Koordynator przedmiotu: mgr Katarzyna Dziemian

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

Rozwijanie  receptywnych i  produktywnych sprawności  językowych,  zarówno w mówieniu jak i  pisaniu,
które  ma  na  celu  osiągnięcie  poziomu  językowego  B2+  według  ESOKJ.  Rozwijanie  sprawności
komunikacyjnej niezbędnej w funkcjonowaniu w różnorodnych sytuacjach życia codziennego oraz bardziej
typowych  sytuacjach  życia  zawodowego.  Kształtowanie  kompetencji  socjokulturowej  studentów  oraz
rozwijanie ich samodzielności w zakresie kształtowania różnorodnych kompetencji. Rozszerzanie wiedzy z
zakresu słownictwa i wybranych struktur gramatycznych oraz ćwiczenia w rozumieniu i tworzeniu tekstów
użytkowych.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Warsztaty – 360 godzin 

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.C10.
K_W01

Student zna środki językowe niezbędne do 
skutecznej komunikacji językowej w 
typowych sytuacjach życia codziennego i 
zawodowego. 

K_W01 Warsztaty Pisemne testy 
sprawdzające, ocena 
zadań domowych 

MKJ.C10.
K_W02

Student posiada znajomość strategii 
komunikacyjnych przydatnych w 
porozumiewaniu się. Wie również jak 
konstruować różne formy wypowiedzi 
ustnych (rozmowa, prezentacja, komunikat,
etc.) oraz pisemnych (notatka, zaproszenie, 
ogłoszenie, e-mail prywatny i służbowy, 
CV, opis, etc.). 

K_W01 Warsztaty Pisemne testy 
sprawdzające, ocena 
zadań domowych 

MKJ.C10.
K_W03

Student ma podstawową wiedzę na temat 
tradycyjnych i nowych form i gatunków 
medialnych oraz tekstów kultury.

K_W03 Warsztaty Pisemne testy 
sprawdzające, ocena 
zadań domowych 

MKJ.C10.
K_U01

Student potrafi zrozumieć wypowiedzi na 
tematy sobie znane oraz ogólny przekaz 
wypowiedzi z zakresu studiowanej 

K_U10 Warsztaty Bieżąca kontrola na 
zajęciach, aktywność, 
dyskusja, okresowe 
testy i prace kontrolne, 



dziedziny, rozpoznawać struktury 
leksykalno-gramatyczne w celu 
zrozumienia przekazu tekstu, rozróżniać 
między stylem formalnym a nieformalnym.

egzamin 

MKJ.C10.
K_U02

Student potrafi porozumiewać się z płynnie 
w szerokim zakresie tematów oraz sytuacji 
komunikacyjnych w stopniu zapewniają-
cym zrozumiałość, uzyskiwać i udzielać in-
formacji, prowadzić swobodną komunika-
cję z rozmówcą posługującym się danym 
językiem jako ojczystym w sposób jasny, 
brać udział w dyskusji, podając argumenty 
za i przeciw, opisać produkt, zdarzenie, etc.
relacjonować wydarzenia, interpretować 
wykresy, diagramy, etc. 

K_U09
K_U12

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

MKJ.C10.
K_U03

Student potrafi sporządzić różnorodne tek-
sty użytkowe (np. ogłoszenie, notatkę służ-
bową, życiorys, podanie, e-mail/list urzędo-
wy i prywatny), wypełnić formularz, napi-
sać streszczenie, oraz krytyczną ocenę tek-
stu opis wydarzenia, produktu, osoby, etc. 

K_U11 Warsztaty Bieżąca kontrola na 
zajęciach, aktywność, 
dyskusja, okresowe 
testy i prace kontrolne, 
egzamin 

MKJ.C10.
K_U04

Student ma umiejętności językowe w zakre-
sie języka obcego (J1) zgodne z wymaga-
niami dla poziomu co najmniej B2+ Euro-
pejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języ-
kowego.

K_U13 Warsztaty Bieżąca kontrola na 
zajęciach, aktywność, 
dyskusja, okresowe 
testy i prace kontrolne, 
egzamin 

MKJ.C10.
K_U05

Student potrafi współdziałać w grupie, 
przyjmuje różne role, wykazuje inicjatywę, 
umie uczestniczyć w przygotowaniu 
projektów 

K_U17 Warsztaty Bieżąca kontrola na 
zajęciach, ocena 
postawy 

MKJ.C10.
K_K01

Student potrafi krytycznie i obiektywnie 
ocenić proponowane rozwiązania, potrafi 
analizować, syntetyzować, poszukiwać 
rozwiązań w sytuacjach problemowych. 

K_K03 Warsztaty Bieżąca kontrola na 
zajęciach, ocena 
postawy 

MKJ.C10.
K_K02

Student uczestniczy w życiu kulturalnym 
korzystając z różnych mediów i form, w 
tym mediów z obszarów pierwszego języka
obcego, jest świadomy i akceptuje rolę 
nowych technologii w komunikacji 
społecznej oraz życiu kulturalnym. 

K_K05 Warsztaty Bieżąca kontrola na 
zajęciach, ocena 
postawy 

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

Warsztaty

w sumie:
ECTS

360 

360
12

B. Formy aktywności studen-
ta w ramach samokształcenia

Przygotowanie do zajęć (praca w bibliotece z tekstem lub
nagraniem, praca z komputerem, praca w sieci) 

300 



wraz z planowaną liczbą go-
dzin na każdą formę i liczbą 
punktów ECTS:

Wykonywanie zadań na platformie e-learningowej 
Przygotowanie projektów/prezentacji 
Przygotowanie do egzaminu 

w sumie:
ECTS

45 
15 
10 

360
12

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

Warsztaty
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

360
360

720
24



C11. Praktyczna nauka J2
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Praktyczna nauka J2. C11

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Practical German

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 18 

Język wykładowy: niemiecki, polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1-5

Koordynator przedmiotu: mgr Anna Hycnar

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

Uzyskanie poziomu biegłości językowej B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języko-
wego  w  celu  posługiwania  się  językiem  niemieckim  do  celów  komunikacyjnych  oraz  nabycie
sprawności i umiejętności na poziomie samodzielności B1, aby komunikacja przebiegała w sposób
prawidłowy i kończyła się sukcesem. Zakłada się znajomość języka u studenta rozpoczynającego
kurs na poziomie A1+ — A2, choć odstępstwa od tej reguły są możliwe i będą skutkowały zajęciami
wyrównawczymi.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia warsztatowe – 270 godzin

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.C11.
K_W01

Student posiada podstawową wiedzę o 
języku i kompetencji komunikacyjnej w
języku niemieckim

K_W01 Ćwiczenia 
warsztatowe

Egzamin

MKJ.C11.
K_W02

Student posiada znajomość strategii ko-
munikacyjnych przydatnych w porozu-
miewaniu się. Wie również jak konstru-
ować różne formy wypowiedzi ustnych 
oraz pisemnych

K_W01 Ćwiczenia 
warsztatowe

Wypowiedzi ustne i pi-
semne

MKJ.C11.
K_W03

Ma podstawową wiedzę na temat trady-
cyjnych i nowych form i gatunków me-
dialnych oraz tekstów kultury

K_W03 Ćwiczenia 
warsztatowe

Dyskusje grupowe, 
prezentacje

MKJ.C11.
K_U01

Student potrafi zrozumieć wypowiedzi 
na tematy sobie znane oraz ogólny prze-
kaz wypowiedzi z zakresu studiowanej 
dziedziny, rozpoznawać struktury leksy-
kalno-gramatyczne w celu zrozumienia 
przekazu tekstu, rozróżniać między sty-
lem formalnym a nieformalnym. Potrafi

K_U10 Ćwiczenia 
warsztatowe

Egzamin, test 



porozumiewać się w języku niemieckim
na poziomie B1 w we właściwym do 
tego poziomu zakresie tematów oraz sy-
tuacji komunikacyjnych

MKJ.C11.
K_U02

Posiada umiejętność przygotowania ty-
powych dla poziomu B1 prac w języku 
niemieckim

K_U09
K_U10
K_U11

Ćwiczenia 
warsztatowe

Wypowiedzi pisem-
ne

MKJ.C11.
K_U03

Posiada umiejętność przygotowania wy-
stąpień ustnych w języku niemieckim 
typowych dla poziomu B1 oraz tłuma-
czenia ich na język polski

K_U12 Ćwiczenia 
warsztatowe

Wypowiedzi ustne

MKJ.C11.
K_U04

Ma umiejętności językowe w zakresie 
drugiego języka obcego (C) zgodne z 
wymaganiami dla poziomu co najmniej 
B1 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego

K_U13 Ćwiczenia 
warsztatowe

Egzamin

MKJ.C11.
K_U05

Student rozumie potrzebę uczenia się 
przez całe życie, zwłaszcza stałego roz-
wijania wiedzy i umiejętności języko-
wych i kompetencji zawodowych

K_U16 Ćwiczenia 
warsztatowe

Dyskusja na zaję-
ciach

MKJ.C11.
K_K01

Student jest odpowiedzialny za słowo, 
rozumie wpływ kultury na kształt języ-
ka oraz jest świadomy roli elementów 
kultury w procesie nauki i pracy z języ-
kiem.

K_K04 Ćwiczenia 
warsztatowe

Wypowiedzi pisem-
ne i ustne

MKJ.C11.
K_K02

Uczestniczy w życiu kulturalnym, ko-
rzystając z różnych mediów i form, w 
tym mediów z obszaru języka niemiec-
kiego

K_K05 Ćwiczenia 
warsztatowe

Udział w imprezach 
organizowanych 
przez uczelnię

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

18
St

ac
jo

na
rn

e

N
ie

st
ac

jo
na

rn
e

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

Ćwiczenia warsztatowe 
Pisemne testy zaliczeniowe 
Egzamin końcowy

w sumie:
ECTS

260
10
5

275
11

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

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

w sumie:
ECTS

120

40
15
10

185
7

C. Liczba godzin zajęć Ćwiczenia praktyczne 275



kształtujących umiejętności 
praktyczne w ramach przed-
miotu oraz związana z tym 
liczba punktów ECTS:

Samokształcenie

w sumie: 
ECTS 

185

460
18



C12. Kurs telekonferencyjny
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Kurs telekonferencyjny. C12 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): L1 Videoconferencing Course (English) 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne 

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: angielski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3

Koordynator przedmiotu: mgr Katarzyna Dziemian

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

Przedmiot  jest  prowadzony  we  współpracy  z  Global  Partners  in  Education  w ramach  programu Global
Understanding. To interaktywny, telekonferencyjny kurs komunikacji prowadzony w języku angielskim ze
studentami z całego świata. W trakcie programu studenci mają możliwość omówienia wybranych tematów ze
studentami trzech partnerskich instytucji z różnych części świata. W trakcie zajęć następują wideokonferencje
z uczelniami partnerskimi. Program wymaga aktywnego uczestnictwa w zajęciach wideokonferencyjnych i
udziału w dyskusjach oraz stworzenia wspólnego projektu z partnerami z zagranicy. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia laboratoryjne – 30 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.C12.
K_W01

Student ma uporządkowaną podstawową 
wiedzę z zakresu komunikacji 
interpersonalnej i międzykulturowej 
zorientowaną na zastosowania praktyczne, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
podstawowej wiedzy kompetencji 
komunikacyjnej oraz nowych technologii 
informacyjnych.

K_W01 Ćwiczenia 
laboratoryjne

Ocena wypowiedzi 
ustnych studenta w 
ramach dyskusji 

MKJ.C12.
K_W02

Student ma wiedzę podstawową o 
człowieku, jego poczuciu tożsamości, 
sposobach komunikacji interpersonalnej i 
funkcjonowaniu człowieka w strukturze 
społecznej.

K_W04 Ćwiczenia 
laboratoryjne

Ocena wypowiedzi 
ustnych studenta w 
ramach dyskusji 

MKJ.C12.
K_W03

Student ma podstawową wiedzę na temat 
odbiorców kultury, ich stylów 
poznawczych i stylów komunikowania się.

K_W07 Ćwiczenia 
laboratoryjne

Ocena wypowiedzi 
ustnych studenta w 
ramach dyskusji 

MKJ.C12.
K_U01

Student posiada podstawowe umiejętności 
organizacyjne, w szczególności potrafi 
właściwie, skutecznie zaplanować i 
zorganizować swoje działanie 

K_U04 Ćwiczenia 
laboratoryjne

Ocena wypowiedzi 
ustnych studenta w 
ramach dyskusji, ocena
projektu i sposobu jego



komunikacyjne w języku angielskim, 
wykorzystując znajomość zasad 
komunikacji interpersonalnej.

realizacji

MKJ.C12.
K_U02

Student potrafi porozumiewać się w 
pierwszym języku obcym w szerokim 
zakresie tematów oraz sytuacji 
komunikacyjnych, jak też uczestniczyć w 
dyskusji na znane sobie tematy 
wykorzystując merytoryczne 
argumentowanie.

K_U09 Ćwiczenia 
laboratoryjne

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

MKJ.C12.
K_U03

Student potrafi pracować w grupie 
wielokulturowej dla osiągania wspólnych 
celów, wykazując inicjatywę i elastyczność,
rozumie dynamikę i twórczy charakter 
komunikacji językowej i jej społeczną 
funkcję oraz rolę estetyki komunikatu 
werbalnego oraz kulturowych standardów 
grzeczności w utrzymaniu relacji 
społecznych.

K_U17 Ćwiczenia 
laboratoryjne

Ocena wypowiedzi ust-
nych studenta w ra-
mach dyskusji, ocena 
projektu i sposobu jego
realizacji

MKJ.C12.
K_K01

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

K_K01 Ćwiczenia 
laboratoryjne

Ocena wypowiedzi ust-
nych studenta w ra-
mach dyskusji, ocena 
projektu i sposobu jego
realizacji

MKJ.C12.
K_K02

Student jest odpowiedzialny za słowo i dba 
o zachowanie własnej tożsamości 
językowej i kulturowej, rozumie wpływ 
kultury na kształt języka oraz jest 
świadomy roli elementów kultury w 
procesie nauki i pracy z językiem.

K_K04 Ćwiczenia 
laboratoryjne

Ocena wypowiedzi 
ustnych studenta w 
ramach dyskusji 

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 licz-
ba punktów ECTS uzyskanych w 
ramach tych zajęć:

Ćwiczenia laboratoryjne

w sumie:
ECTS: 

30

30
1,2

B. Formy aktywności studenta w 
ramach samokształcenia wraz z pla-
nowaną liczbą godzin na każdą for-
mę i liczbą punktów ECTS:

Przygotowanie do dyskusji
Przygotowanie prezentacji

w sumie:
ECTS: 

10
10

20
0,8

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

Ćwiczenia laboratoryjne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
20

50
2



C13. Kurs telekonferencyjny J2
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Kurs telekonferencyjny J2. C13

Nazwa przedmiotu (j. ang.): L2 Videoconferencing Course

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: niemiecki

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 5

Koordynator przedmiotu: dr Leszek Habrat

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

Doskonalenie językowe studentów (zwłaszcza umiejętności rozmawiania i rozumienia ze słuchu) w
ramach niesymulowanych, odbywanych w czasie rzeczywistym rozmów z ich rówieśnikami.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia laboratoryjne – 30 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.C13.
K_W01

ma uporządkowaną podstawową wiedzę
z zakresu komunikacji interpersonalnej i
międzykulturowej zorientowaną na za-
stosowania praktyczne, ze szczególnym 
uwzględnieniem podstawowej wiedzy 
kompetencji komunikacyjnej oraz no-
wych technologii informacyjnych

K_W01 Ćwiczenia 
laboratoryjne

Obserwacja aktywności
studenta na zajęciach 

MKJ.C13.
K_W02

ma wiedzę podstawową o człowieku, 
jego poczuciu tożsamości, sposobach 
komunikacji interpersonalnej i funkcjo-
nowaniu człowieka w strukturze spo-
łecznej

K_W04 Ćwiczenia 
laboratoryjne

Prezentacje multime-
dialne

MKJ.C13.
K_W03

posiada podstawową wiedzę na temat 
komunikowania się odbiorców kultury

K_W07 Ćwiczenia 
laboratoryjne

Dyskusje na zajęciach

MKJ.C13.
K_U01

posiada podstawowe umiejętności orga-
nizacyjne, w szczególności potrafi wła-
ściwie, skutecznie zaplanować i zorga-
nizować swoje działanie komunikacyj-
ne, w obszarze języka i kultury wyko-
rzystując znajomość zasad komunikacji 
interpersonalnej

K_U04 Ćwiczenia 
laboratoryjne

Obserwacja i ocena 
umiejętności praktycz-
nych studenta

MKJ.C13.
K_K01

Potrafi syntetyzować informację, two-
rzyć spójną argumentację z wykorzysta-

K_K01 Ćwiczenia 
laboratoryjne

Wypowiedzi ustne, in-
terakcje z grupą 



niem różnych źródeł informacji, biorąc 
pod uwagę różne punkty widzenia i wy-
kazując niezależność, krytyczność my-
ślenia i oceny

MKJ.C13.
K_K02

jest odpowiedzialny za słowo,
rozumie wpływ kultury na kształt języ-
ka oraz jest świadomy roli elementów 
kultury w procesie nauki i pracy z języ-
kiem

K_K04 Ćwiczenia 
laboratoryjne

Ocena udziału w 
dyskusjach

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

Ćwiczenia laboratoryjne

w sumie: 
ECTS

30

30
1,2

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

Przygotowanie do dyskusji
Praca w sieci

w sumie:
ECTS

10
10

20
0,8

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

Ćwiczenia laboratoryjne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
20

50
2



C14. Praktyczna nauka J3
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Praktyczna nauka J3. C14

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Practical Spanish

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa 

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 6

Koordynator przedmiotu: mgr Roberto Martinez

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

Nabycie podstaw umiejętności komunikacji językowej i kulturowej w zakresie języka hiszpańskiego w kon-
tekstach realiów różnych krajów hiszpańskojęzycznych. Ćwiczenia poświęcone rozwijaniu i  doskonaleniu
wszystkich sprawności językowych i ich wdrażaniu do typowych sytuacji komunikacyjnych związanych z
funkcjonowaniem w życiu codziennym. W przełożeniu na kryteria stworzone przez Europejski System Opisu
Kształcenia Językowego studenci zrealizują program poziomu A1, w jego najbardziej praktycznym aspekcie.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia warsztatowe – 30 godz.

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
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się 

MKJ.C14.K_
W01

Posiada uporządkowaną wiedzę językową
umożliwiającą tworzenie wypowiedzi ust-
nych i  tekstów pisanych w języku hisz-
pańskim na poziomie A1

K_W01 Ćwiczenia 
warsztato-
we

Test pisemny, test z kon-
wersacji

MKJ.C14.K_
U01

Rozumie  potrzebę  uczenia  się  przez
całe życie, zwłaszcza stałego rozwija-
nia wiedzy i umiejętności językowych

K_U16 Ćwiczenia 
warsztato-
we

Test pisemny, test z kon-
wersacji

MKJ.C14.K_
K01

Posiada umiejętności językowe w za-
kresie języka hiszpańskiego na pozio-
mie  podstawowym:  potrafi  czytać  ze
zrozumieniem  proste  teksty,  potrafi  na
podstawie  podanych informacji  zredago-
wać  prosty  tekst  o  przeznaczeniu  prak-
tycznym (krótka wiadomość, prośba, no-
tatka, kartka pocztowa, krótki mail, etc.)

K_K01 Ćwiczenia 
warsztato-
we

Test pisemny, test z kon-
wersacji



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

Ćwiczenia warsztatowe

w sumie:
ECTS

30

30
1

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

Przygotowanie ogólne 
Praca w bibliotece 
Praca w sieci / na platformie e-learningowej

w sumie:
ECTS

10
10
10

30
1 

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

Ćwiczenia warsztatowe
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
30

60
2



C15. Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa. C15

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

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 16

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 5, 6

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz 

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu
Przygotowanie  teoretyczne  i  praktyczne  do  napisania  pracy  licencjackiej.  Omówienie  specjalistycznej
literatury przedmiotu z  zakresu komunikacji  językowej  i  społecznej  i  omówienie  możliwości  w zakresie
projektowania koncepcji pracy w współpracy z otoczeniem gospodarczym bądź medialnym. Wprowadzenie
technik  pisania  pracy  naukowej,  podstaw  metodologii  badań  i  ich  opracowania,  opracowanie  aparatu
krytycznego,  kompozycja  pracy,  właściwe wykorzystanie  literatury przedmiotu,  styl  i  język pracy.  Praca
może być pisana w języku polskim lub obcym. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Seminarium – 60 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.C15.
K_W01

ma uporządkowaną podstawową wiedzę z 
zakresu komunikacji językowej, społecznej,
interpersonalnej i międzykulturowej 
zorientowaną na zastosowania praktyczne, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
podstawowej wiedzy o języku i 
kompetencji komunikacyjnej oraz nowych 
technologii informacyjnych, a także 
komunikacji wizualnej i nowych mediów 

K_W01 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

MKJ.C15.
K_W02

ma uporządkowaną podstawową wiedzę, 
obejmującą takie dyscypliny nauki jak 
językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauka o
poznaniu i komunikacji społecznej, a także 
wiedzę w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i funkcjonowania
gospodarki rynkowej, mediów lub techniki 

K_W02 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

MKJ.C15.
K_W03

ma podstawową wiedzę na temat 
tradycyjnych i nowych form i gatunków 
medialnych oraz tekstów kultury, jak i 
dynamiki dyskursu publicznego 

K_W03 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej



wynikającej z wzajemnych powiązań 
tekstów i kontekstów kultury, zwłaszcza na 
temat roli kontekstu społeczno-kulturowo-
gospodarczego w tekstach i wypowiedziach

MKJ.C15.
K_W04

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady 
prawa ochrony własności intelektualnej i 
prawa autorskiego 

K_W09 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

MKJ.C15.
K_W05

ma podstawową wiedzę na temat odbior-
ców kultury, ich stylów poznawczych i sty-
lów komunikowania się, działań mediów i 
instytucji w zakresie diagnozy potrzeb i od-
działywania na odbiorców kultury, w tym 
sposobów pozyskiwania danych na temat 
instytucji społecznych, kulturalnych, bądź 
gospodarczych

K_W07 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

MKJ.C15.
K_W06

ma wiedzę podstawową o człowieku, jego 
poczuciu tożsamości, sposobach 
komunikacji interpersonalnej i 
funkcjonowaniu człowieka w strukturze 
społecznej 

K_W04 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

MKJ.C15.
K_W07

ma podstawową wiedzę o kulturowych, 
prawnych i ekonomicznych 
uwarunkowaniach funkcjonowania 
wybranych instytucji politycznych, 
administracyjnych, kulturalnych, 
społecznych bądź gospodarczych Polski 
oraz krajów dwóch wybranych obszarów 
kultury i języka oraz procesach ich zmian w
kontekście historii i kultury tych krajów 

K_W05 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

MKJ.C15.
K_W08

ma podstawową wiedzę o metodyce 
wykonywania zadań, normach, procedurach
i dobrych praktykach stosowanych w 
wybranych instytucjach kultury, 
instytucjach społecznych, bądź 
organizacjach gospodarczych działających 
w Polsce i w krajach dwóch wybranych 
obszarów języka i kultury

K_W06 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

MKJ.C15.
K_U02

potrafi samodzielnie zinterpretować i 
przedstawić pozyskane informacje przy 
użyciu odpowiednich metod i 
nowoczesnych technologii, zwłaszcza 
środowiska programów graficznych, a także
wykorzystać podstawową wiedzę o 
instytucjach społecznych, kulturalnych czy 
gospodarczych, z uwzględnieniem wiedzy i
umiejętności zdobytych podczas praktyki 
zawodowej, do opisu i analizy 
jednostkowych procesów i zjawisk 

K_U01 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

MKJ.C15.
K_U03

potrafi samodzielnie zaplanować w czasie i 
przeprowadzić typowy projekt 
rozwiązujący problem czy realizujący 
zadanie w zgodności z dobrymi praktykami
przyjętymi w danej dyscyplinie, a następnie
przedstawić syntetycznie jego wyniki w 
formie sprawozdania, używając 

K_U03 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej



odpowiedniego stylu i rejestru oraz sposobu
odniesienia się do źródeł 

MKJ.C15.
K_U04

posiada podstawowe umiejętności 
organizacyjne, w szczególności potrafi 
właściwie, skutecznie zaplanować i 
zorganizować swoje działanie 
komunikacyjne, w odniesieniu do 
istniejących instytucji kulturalnych, 
społecznych bądź gospodarczych w Polsce i
w wybranych dwóch innych obszarach 
języka i kultury, wykorzystując 
podstawowe umiejętności kierowania 
zespołem oraz znajomość zasad 
komunikacji interpersonalnej

K_U04 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

MKJ.C15.
K_U05

potrafi sporządzić proste narzędzie 
badawcze umożliwiające diagnozę potrzeb 
odbiorców kultury, mediów, instytucji 
gospodarczych bądź społecznych w tym 
także poddać analizie materiał językowy w 
języku polskim oraz obcym korzystając z 
odpowiedniej metodologii, identyfikując 
rejestry czy odniesienia społeczno-
kulturowe i określając ich znaczenie 

K_U05 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

MKJ.C15.
K_U06

posiada umiejętność wykorzystania wiedzy 
kulturowej i wiedzy o zjawiskach 
społecznych do refleksji nad jakością pracy 
instytucji kultury i mediów, w tym 
wykorzystania wiedzy językowej do 
refleksji nad jakością czy doborem tekstów 
dostępnych w przestrzeni publicznej, w 
szczególności w instytucjach społecznych, 
kulturalnych bądź gospodarczych 

K_U06 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

MKJ.C15.
K_U07

potrafi ocenić przydatność różnorodnych 
metod, procedur, dobrych praktyk do 
realizacji zadań i rozwiązywania 
problemów w organizacjach bądź 
instytucjach działających w Polsce i w 
krajach dwóch wybranych obszarów języka
i kultury.

K_U08 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

MKJ.C15.
K_U08

potrafi porozumiewać się w języku polskim
oraz pierwszym i drugim języku obcym z 
wykorzystaniem komunikacji 
elektronicznej lub innych kanałów 
komunikacyjnych z osobami 
dysponującymi potrzebnymi informacjami, 
zwłaszcza ze specjalistami w zakresie 
dyscyplin podstawowych, w celu uzyskania
takich informacji 

K_U10 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

MKJ.C15.
K_U09

posiada umiejętność przygotowywania 
typowych prac pisemnych w języku 
polskim oraz pierwszym i drugim języku 
obcym, zaś w pierwszym języku obcym 
umiejętność pisania w różnych stylach, z 
uwzględnieniem zagadnień szczegółowych 
oraz stylu akademickiego, dokonania 
pisemnego streszczenia oraz redakcji i 

K_U11 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej



krytycznej oceny tekstu
MKJ.C15.
K_U10

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

K_U17 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

MKJ.C15.
K_U11

posiada podstawową znajomość terminolo-
gii konieczną do rozumienia tekstów z dzie-
dziny nauk humanistycznych i nauk spo-
łecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
tekstów typowych dla studiowanego kie-
runku

K_U02 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

MKJ.C15.
K_K01

Potrafi syntetyzować informację, tworzyć 
spójną argumentację z wykorzystaniem 
różnych źródeł informacji, biorąc pod 
uwagę różne punkty widzenia i wykazując 
niezależność, krytyczność myślenia i oceny

K_K01 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

MKJ.C15.
K_K02

odpowiedzialnie przygotowuje się do 
swojej pracy, określając jej priorytety i 
dbając o profesjonalizm. a jednocześnie 
mając świadomość potrzeby kreatywnego 
podejścia do zadań, potrafi stworzyć 
atmosferę motywującą do pracy i 
skutecznie doprowadzić do wykonania 
zadań, wykazując umiejętności 
interpersonalne

K_K02 Seminarium Bieżąca, cząstkowa 
ocena na seminarium 
Końcowa ocena 
prezentacji 
oraz pracy licencjackiej

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 uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

Seminarium 

w sumie:
ECTS

60

60
3

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

Przygotowanie do seminarium
Przygotowanie prezentacji 
Przygotowanie pracy licencjackiej 
Praca w bibliotece 

w sumie:
ECTS

60
30
140
40

270
13

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

Seminarium
Przygotowanie pracy licencjackiej

w sumie:
ECTS

60
270

330
16





KARTA PRZEDMIOTU

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

Podstawy krytyki tekstu. D1.1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Introduction to Literary Criticism 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3

Koordynator przedmiotu: dr Wojciech Gruchała

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

Podstawowa wiedza na temat budowy dzieła literackiego oraz terminologii służącej do jego opisu. 
Przygotowanie do przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji tekstu, wykształcenie 
umiejętności czytania tekstów na tle kontekstów kulturowych, historycznych, społecznych. 
Wprowadzenie elementów krytyki literackiej, podstaw do dyskusji na temat wartościowania tekstów 
literackich. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 15 godz. 

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfi-
kacji i oceny 
efektów ucze-
nia się 

MKJ.D1.1.
K_W01

Student ma uporządkowaną szczegółową 
wiedzę z zakresu wiedzy o budowie dzieła 
literackiego. 

K_W02 Ćwiczenia 
praktyczne 

Zaliczeniowa 
praca inter-
pretacyjna

MKJ.D1.1.
K_W02

Student wykazuje się znajomością form i 
gatunków wypowiedzi literackiej, zna 
zależności między różnymi typami 
dyskursów. Interpretuje napięcie między 
tytułem lub klasyfikacją gatunkową a 
zawartością dzieła.

K_W03 Ćwiczenia 
praktyczne 

Zaliczeniowa 
praca inter-
pretacyjna

MKJ.D1.1.
K_U01

Student zna podstawowe terminy z wiedzy 
o tekście literackim. 

K_U02 Ćwiczenia 
praktyczne 

Zaliczeniowa 
praca inter-
pretacyjna

MKJ.D1.1.
K_U02

Student umie samodzielnie zaplanować w K_U03 Ćwiczenia Zaliczeniowa 
praca inter-



czasie i przeprowadzić kwerendę w 
literaturze przedmiotu oraz sprawozdać stan
badań.

praktyczne pretacyjna

MKJ.D1.1.
K_U03

Student odnosi pojęcie tradycji do 
zmiennych warunków lektury. Stara się 
dostrzegać różnorodne aspekty 
interpretowanego dzieła i zmienność sensu 
utworu w czasie. 

K_U06 Ćwiczenia 
praktyczne 

Zaliczeniowa 
praca inter-
pretacyjna

MKJ.D1.1.
K_K01

Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę 
o budowie tekstu literackiego do analizy i 
interpretacji konkretnego utworu. 

K_K01 Ćwiczenia 
praktyczne 

Zaliczeniowa 
praca inter-
pretacyjna

MKJ.D1.1.
K_K02

Student potrafi syntezować i analizować 
cudze poglądy, poszukuje własnego 
odczytania sensu utworu z poszanowanie 
cudzego dorobku intelektualnego. 

K_K03 Ćwiczenia 
praktyczne 

Zaliczeniowa 
praca inter-
pretacyjna

MKJ.D1.1.
K_K03

Student ma świadomość własnej 
tożsamości kulturowej, rozumie zależność 
własnej postawy i języka od przemian 
kultury. Wysławia się rzeczowo, zwięźle i z
poszanowaniem ludzi o innych poglądach. 

K_K04 Ćwiczenia 
praktyczne 

Zaliczeniowa 
praca inter-
pretacyjna

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

Ćwiczenia praktyczne 

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

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

Przygotowanie ogólne 
Interpretacje tekstów i przygotowanie do pracy pi-
semnej o charakterze interpretacyjnym 

w sumie:
ECTS

10
5

15
0,5

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
15

30
1



D1.2. Kultura masowa i nowe media
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Kultura masowa i nowe media. D1.2

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Mass Culture and the New Media 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3

Koordynator przedmiotu: dr Wojciech Gruchała 

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Podstawowa wiedza o kulturze masowej i mediach, które są kanałami jej rozpowszechniania. Wiedza na 
temat relacji między tworami kultury a ich sposobami rozpowszechniania i sposobami przechowywania.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Wykłady – 30 godz. 

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D1.2.
K_W01

Student ma uporządkowaną podstawową 
wiedzę z zakresu wiedzy o mediach i 
kulturze. 

K_W02 Wykład Test zaliczeniowy Pra-
ca projektowa

MKJ.D1.2.
K_W02

Student zna podstawowe terminy z wiedzy 
o mediach i kulturze 

K_U02 Wykład Test zaliczeniowy Pra-
ca projektowa

MKJ.D1.2.
K_W03

Student wykazuje się znajomością 
sposobów komunikacji, przechowywania 
wiedzy i funkcjonowania jednostki w 
kontekście nowych mediów i kultury 
masowej 

K_W03 Wykład Test zaliczeniowy Pra-
ca projektowa

MKJ.D1.2.
K_U01

Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę 
do analizy wybranych tekstów kultury 
masowej. 

K_U05 Wykład Test zaliczeniowy Pra-
ca projektowa

MKJ.D1.2.
K_U02

Student umie wykorzystać wiedzę o 
kulturze masowej i nowych mediach do 
pracy projektowej poświęconej ich 
wybranym aspektom. 

K_U06 Wykład Test zaliczeniowy Pra-
ca projektowa

MKJ.D1.2.
K_U03

Student podejmuje samodzielną refleksję 
nad jakością pracy instytucji kultury i 
mediów dostępnych w przestrzeni 
publicznej. 

K_U06 Wykład Test zaliczeniowy Pra-
ca projektowa

MKJ.D1.2.
K_U04

Student zdaje sobie sprawę z tempa 
przemian nowoczesnych mediów i stara się 
być na bieżąco w nowymi zjawiskami i 

K_U17 Wykład Test zaliczeniowy Pra-
ca projektowa



trendami. 
MKJ.D1.2.
K_K01

Student odpowiedzialnie przygotowuje się 
do pracy, starając się o wysoki poziom 
profesjonalizmu i kreatywności. 

K_K02 Wykład Test zaliczeniowy Pra-
ca projektowa

MKJ.D1.2.
K_K02

Student ma świadomość własnej 
tożsamości kulturowej, rozumie zależność 
własnej postawy i języka od przemian 
kultury. 

K_K04 Wykład Test zaliczeniowy Pra-
ca projektowa

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

Wykład 

w sumie:
ECTS

30

30
1

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

Przygotowanie ogólne 
Przygotowanie prezentacji zaliczeniowej 
Przygotowanie do testu 

w sumie:
ECTS

10
10
10

30
1

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

Wykład
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
30

60
2



D1.3. Redakcja i edycja tekstu
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Redakcja i edycja tekstu. D1.3

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Text Editing

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS:  5 

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 4, 5

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Kułakowska-Lis

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

Wypracowanie podstawowych umiejętności redakcji językowej i edycji tekstu, korekty i analizy redakcyjnej, w zakresie
tekstu własnego i cudzego oraz redakcji tłumaczenia. Podstawy edycji tekstu.
Liczba godzin zajęć w ramach 
poszczególnych form zajęć we-
dług planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 60 godz.

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
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D1.3.K_
W01

posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu edy-
torstwa i językoznawstwa oraz z zakresu do-
brych  praktyk  stosowanych  w  wydawnic-
twach, a także na temat odbiorców kultury i
ich stylów poznawczych

K_W01
K_W02
K_W07

Ćwiczenia
praktyczne

Samodzielne prace re-
dakcyjne w ramach zajęć
i prac domowych
kolokwium zaliczeniowe

MKJ.D1.3.K_
W02

Zna i rozumie zasady ochrony własności inte-
lektualnej

K_W09 Ćwiczenia
praktyczne

MKJ.D1.3.K_
U01

student potrafi poddać analizie materiał języ-
kowy i  przeprowadzić  jego redakcję  na  róż-
nych etapach opracowania tekstu, a także pod-
dać  krytycznej  analizie  teksty  dostępne  w
przestrzeni  publicznej,  wykorzystując  nowe
technologie i odpowiednie programy

K_U06
K_U05
K_U16

Ćwiczenia 
praktyczne

Samodzielne prace re-
dakcyjne w ramach zajęć
i prac domowych
kolokwium zaliczeniowe

MKJ.D1.3.K_
U02

student potrafi  krytycznie i obiektywnie oce-
niać efekty pracy własnej i innych

K_K01 Ćwiczenia
praktyczne

Bieżąca ocena na zaję-
ciach

MKJ.D1.3.K_
K01

jest odpowiedzialny za słowo i za zachowanie
tożsamości językowej i kulturowej

K_K04 Ćwiczenia
praktyczne



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 uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

60

60
2

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

Przygotowanie projektu wydawniczego w semestrze 5
Prace redakcyjne 
Praca w systemie E-student

w sumie:
ECTS

30

20
10

60
3

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

60
60

120
5



D1.4. Podstawy dziennikarstwa i język mediów
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Podstawy dziennikarstwa i język mediów. D1.4

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Introduction to Journalism and Media Language 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 4

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3, 4

Koordynator przedmiotu: dr Wojciech Gruchała

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Zapoznanie z pracą dziennikarza oraz z oraz z jej kulturowymi, historycznymi i ekonomicznymi kontekstami,
a nade wszystko w warsztatowej formie poznanie warsztatu jego pracy poprzez analizę językowej warstwy 
tekstów występujących we współczesnych mediach (pod kątem rozpoznawalności ich przynależności 
gatunkowej, określenia stylu wypowiedzi oraz ustalenia relacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą) oraz zdolności
praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy w tekstach tworzonych przez studentów w trakcie zajęć 
(wybrane gatunki informacyjne i publicystyczne). 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 60 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D1.4.
K_W01

Student posiada wiedzę na temat 
komunikacji językowej w mediach 

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne 

Oceny cząstkowe za te-
sty

MKJ.D1.4.
K_W02

Ma uporządkowaną wiedzę za zakresu 
językoznawstwa, szczególnie stylistyki 
praktycznej, pozwalającą na samodzielną 
ocenę współczesnych zjawisk 
charakterystycznych dla języka mediów. 

K_W02 Ćwiczenia 
praktyczne 

Oceny cząstkowe za te-
sty

MKJ.D1.4.
K_W03

Zna podstawową terminologię dotyczącą 
funkcjonowania mediów i pracy 
dziennikarza 

K_W03 Ćwiczenia 
praktyczne 

Oceny cząstkowe za te-
sty

MKJ.D1.4.
K_W04

Ma podstawową wiedzę na temat gatunków
dziennikarskich, nowych form medialnych, 
a także dynamiki dyskursu publicznego 

K_W03 Ćwiczenia 
praktyczne 

Oceny cząstkowe za te-
sty
Prace zaliczeniowe

MKJ.D1.4.
K_W05

Zna zasady funkcjonowania na rynku 
mediów, pracy dziennikarskiej, instytucji 
związanych ze sferą mediów, szczególnie 
dziennikarstwa internetowego i nowych 
zjawisk w świecie mediów 

K_W05 Ćwiczenia 
praktyczne 

Samoocena

MKJ.D1.4.
K_W06

Ma podstawową wiedzę na temat 
odbiorców kultury, diagnozowania ich 

K_W07 Ćwiczenia 
praktyczne 

Oceny cząstkowe za te-
sty



potrzeb, oddziaływania społecznego 
mediów 

MKJ.D1.4.
K_W07

Rozumie zasady prawa ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskiego

K_W09 Ćwiczenia 
praktyczne 

Oceny cząstkowe za te-
sty

MKJ.D1.4.
K_U01

Student potrafi gromadzić informacje 
niezbędne do tworzenia tekstów 
publicystycznych, umie je weryfikować 

K_U14 Ćwiczenia 
praktyczne 

Prace zaliczeniowe

MKJ.D1.4.
K_U02

Potrafi tworzyć różne gatunki 
dziennikarskie, umie sprawie wypowiadać 
się w mowie i piśmie 

K_U12 Ćwiczenia 
praktyczne 

Prace zaliczeniowe

MKJ.D1.4.
K_U03

Umie analizować i interpretować zjawiska 
współczesnego życia literackiego i 
kulturalnego oraz zjawiska związane ze 
światem mediów, w tym również dotyczące
kultury masowej

K_U05 Ćwiczenia 
praktyczne 

Informacja zwrotna w 
czasie zajęć

MKJ.D1.4.
K_U03

Student zdaje sobie sprawę z tempa 
przemian nowoczesnych mediów i stara się 
być na bieżąco w nowymi zjawiskami i 
trendami, rozumie potrzebę stałego 
rozwijania kompetencji językowych 

K_U16 Ćwiczenia 
praktyczne 

Samoocena

MKJ.D1.4.
K_K01

Rozumie społeczną funkcję komunikacji, 
szczególnie w mediach 

K_K04 Ćwiczenia 
praktyczne 

Samoocena

MKJ.D1.4.
K_K02

Student odpowiedzialnie przygotowuje się 
do pracy, starając się o wysoki poziom 
profesjonalizmu i kreatywności. 

K_K02 Ćwiczenia 
praktyczne 

Prace zaliczeniowe
Informacja zwrotna w 
czasie zajęć

MKJ.D1.4.
K_K03

Student ma świadomość własnej 
tożsamości kulturowej, rozumie zależność 
własnej postawy i języka od przemian 
kultury.

K_K04 Ćwiczenia 
praktyczne

Prace zaliczeniowe
Informacja zwrotna w 
czasie zajęć

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

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

60

60
3

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

Przygotowanie prezentacji i ćwiczeń praktycznych 
Przygotowanie do egzaminu 

w sumie:
ECTS

20

10

30
1

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

60
30

90
4



D1.5. Gromadzenie i przetwarzanie informacji
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Gromadzenie i przetwarzanie informacji. D1.5

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Information Storage and Processing 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 5

Koordynator przedmiotu: dr Wojciech Gruchała

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania, informacji, ich świadomego odbioru, szczególnie informacji
rozpowszechnianych przez media, a także poznanie źródeł informacji oraz narzędzi służących do 
kreatywnego gromadzenia i przetwarzania informacji, jako podstawy warsztatu zawodowego w kontekście 
funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 30 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D1.5.
K_W01

Student posiada podstawową wiedzę na 
temat funkcji i źródeł informacji i 
sposobów ich przetwarzania, szczególnie w
zakresie nowych mediów 

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne 

Projekt zaliczeniowy

MKJ.D1.5.
K_W02

Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu 
człowieka jako odbiorcy informacji w 
strukturze społecznej 

K_W07 Ćwiczenia 
praktyczne 

Projekt zaliczeniowy

MKJ.D1.5.
K_W03

Ma podstawową wiedzę o oddziaływaniu 
mediów jako źródła informacji na 
odbiorców kultury 

K_W07 Ćwiczenia 
praktyczne 

Projekt zaliczeniowy

MKJ.D1.5.
K_W04

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
prawa autorskiego i ochrony własności inte-
lektualnej

K_W09 Ćwiczenia 
praktyczne 

Projekt zaliczeniowy

MKJ.D1.5.
K_U01

Student umie korzystać z różnych źródeł i 
metod wyszukiwania informacji, właściwie 
je dobiera, zna strategie wyszukiwania w 
bazach danych 

K_U14 Ćwiczenia 
praktyczne 

Projekt zaliczeniowy

MKJ.D1.5.
K_U02

Umie korzystać z nowych technologii w 
celu gromadzenia, interpretacji i 
przetwarzania informacji zgodnie z 
zamierzonym celem 

K_U14 Ćwiczenia 
praktyczne 

Projekt zaliczeniowy

MKJ.D1.5. Potrafi ocenić przydatność różnych metod i K_U08 Ćwiczenia Projekt zaliczeniowy



K_U03 źródeł pozyskiwania informacji praktyczne 
MKJ.D1.5.
K_U04

Potrafi korzystać z kompetencji 
językowych w celu pozyskania informacji i 
ich oceny

K_U05 Ćwiczenia 
praktyczne 

Projekt zaliczeniowy

MKJ.D1.5.
K_U05

Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia w 
zakresie nowych technologii potrzebnych 
do gromadzenia informacji 

K_U16 Ćwiczenia 
praktyczne 

Projekt zaliczeniowy

MKJ.D1.5.
K_K01

Potrafi analizować, syntetyzować i oceniać 
zgromadzone informacje oraz ich wpływ na
tożsamość użytkownika nowych mediów

K_K03 Ćwiczenia 
praktyczne 

Projekt zaliczeniowy

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

Ćwiczenia praktyczne
Ocena i omówienie projektów zaliczeniowych 

w sumie:
ECTS

30
5

35
1

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

Przygotowanie prezentacji i projektów zaliczeniowych

w sumie:
ECTS

20

20
1

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
20

50
2



D1.6. Reklama i marketing w społeczeństwie informacyjnym
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Reklama i marketing w społeczeństwie informacyjnym. D1.6

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Advertising and Marketing in the Information Society 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 3

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 4

Koordynator przedmiotu: dr Wojciech Gruchała

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Podstawowa wiedza na temat reklamy jako nośnika informacji oraz narzędzia komunikacji społecznej. 
Przygotowanie podstaw do twórczej pracy nad tekstami perswazyjnymi różnego rodzaju. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 30 godz. 

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D.1.6
.K_W01

Student ma uporządkowaną podstawową 
wiedzę z zakresu reklamy i marketingu, 
rozpoznaje różnorodne komunikaty 
reklamowe i strategie marketingowe. 

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne 

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 

MKJ.D.1.6
.K_W02

Student zna podstawowe terminy z zakresu 
reklamy i marketingu.

K_W02 Ćwiczenia 
praktyczne 

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 

MKJ.D.1.6
.K_W03

Student wykazuje się znajomością form i 
nośników treści reklamowych, rozumie ich 
konteksty społeczne, kulturowe i gospodar-
cze.

K_W05 Ćwiczenia 
praktyczne 

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 

MKJ.D.1.6
.K_U01

Student potrafi syntezować zdobytą wiedzę 
o reklamie w celu uzyskania samodzielnego
punktu widzenia charakteryzującego się 
krytycyzmem i niezależnością oceny. 

K_U01 Ćwiczenia 
praktyczne 

Ocena końcowa pracy 
w grupie nad 
projektem. 

MKJ.D.1.6
.K_U02

Student potrafi zaprojektować kampanię 
reklamową z wyszczególnieniem jej celów, 
publiczności, metod i nośników. 

K_U04 Ćwiczenia 
praktyczne 

Ocena końcowa pracy 
w grupie nad 
projektem. 

MKJ.D.1.6
.K_U03

Student umie wykorzystać wiedzę o 
marketingu i reklamie w kontekście 
otoczenia społecznego, gospodarczego i 
kulturowego do refleksji nad jakością i 
doborem komunikatów stosowanych przez 
wybrana instytucję.

K_U06 Ćwiczenia 
praktyczne 

Ocena końcowa pracy 
w grupie nad 
projektem. 



MKJ.D.1.6
.K_U05

Student potrafi pracować w grupie, by 
osiągnąć wspólny cel, jest aktywny i 
zaangażowany, rozumie dynamikę 
komunikacji i w elastyczny sposób wpływa 
na jej przebieg. 

K_U17 Ćwiczenia 
praktyczne 

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 

MKJ.D.1.6
.K_K01

Student świadomie określa priorytety, dba o
profesjonalizm i wykazuje się 
kreatywnością. Rozwija swoje umiejętności
interpersonalne. 

K_K02 Ćwiczenia 
praktyczne 

Informacja zwrotna w 
czasie zajęć

MKJ.D.1.6
.K_K02

Student cechuje się wrażliwością etyczną, 
jest odpowiedzialny za słowo i uwzględnia 
konteksty kulturowe.

K_K04 Ćwiczenia 
praktyczne 

Informacja zwrotna w 
czasie zajęć
 Samoocena

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

Ćwiczenia praktyczne 

w sumie:
ECTS

30

30
1

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

Przygotowanie ogólne 
Przygotowanie prezentacji
Przygotowanie projektu 

w sumie:
ECTS

15
20
25

60
2

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
60

90
3



D1.7. Narzędzia komunikacji społecznej
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Narzędzia komunikacji społecznej. D1.7

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Instruments of Social Communication 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 4

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
(opisać w zwięzły sposób bez podawania tematów poszczególnych zajęć)
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Wykłady – 15 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D1.7.
K_W01

Student ma uporządkowaną podstawową 
wiedzę z zakresu komunikacji wizualnej i 
nowych mediów, zna jej narzędzia i 
rozumie ich zastosowania. 

K_W01 Wykład Końcowa ocena 
prezentacji

MKJ.D1.7.
K_W02

Student zna podstawowe terminy z zakresu 
komunikacji społecznej i nowych mediów. 

K_W02 Wykład Końcowa ocena 
prezentacji

MKJ.D1.7.
K_U01

Student potrafi zaprezentować w sposób 
syntetyczny zebrane informacje za pomocą 
nowoczesnych technologii. 

K_U01 Wykład Końcowa ocena 
prezentacji

MKJ.D1.7.
K_U02

Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę 
do analizy narzędzi komunikacji społecznej
w konkretnej instytucji i ocenić ich 
skuteczność. 

K_U02 Wykład Końcowa ocena pre-
zentacji

MKJ.D1.7.
K_U03

Student umie wykorzystać wiedzę o 
kontekście społecznym, gospodarczym i 
kulturalnym do interpretacji przekazu 
tworzonego przez organizację. 

K_U08 Wykład Końcowa ocena pre-
zentacji

MKJ.D1.7.
K_U04

Student planuje swoją pracę, prezentuje 
wyniki w sposób zwięzły z dbałością o 
słuchaczy. 

K_U05 Wykład Końcowa ocena 
prezentacji

MKJ.D1.7.
K_K01

Student potrafi identyfikować nowe 
narzędzia komunikacji społecznej, poznaje 
nowe technologie. 

K_K03 Wykład Końcowa ocena 
prezentacji



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

Wykład 15 

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

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

Przygotowanie ogólne 
Przygotowanie prezentacji na temat sposobu komuniko-
wania wybranej instytucji

w sumie:
ECTS 

15

15
0,5

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

Wykład
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
15

30
1



D1.8. Grafika, animacja komputerowa i komunikacja wizualna
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Grafika, animacja komputerowa i komunikacja wizualna. D1.8

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Computer Graphics and Animation, and Visual Communication

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 3

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 5

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Kułakowska-Lis

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

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami praktycznej grafiki oraz animacji komputerowej a także wpro-
wadzenie do problematyki komunikacji wizualnej.  Zaznajomienie studentów z niezbędną terminologią i klasyfikacją
grafiki i animacji komputerowej wraz z przedstawieniem koniecznych dla całości zajęć i dalszego samokształcenia pod-
staw teoretycznych. Stworzenie uczestnikom kursu możliwości samodzielnego wykorzystania zdobytych wiadomości i
zdobycia pierwszych doświadczeń w pracy nad projektami graficznymi, w szczególności animacją. Łączenie i podpo-
rządkowywanie teoretycznych i technicznych aspektów grafiki komputerowej celom komunikacji wizualnej.
Liczba godzin zajęć w ramach 
poszczególnych form zajęć we-
dług planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 60 godz.

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
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D1.8.K_
W01

Ma podstawową wiedzę z zakresu komunika-
cji wizualnej i jej roli w mediach i innych for-
mach przekazu

K_W01 Ćwiczenia
praktyczne

Czynny udział w zaję-
ciach, projekty realizo-
wane na ćwiczeniach, 
projekty zaliczeniowe

MKJ.D1.8.K_
U01

zna programy komputerowe potrzebne do re-
alizacji projektów w zakresie grafiki, animacji
i komunikacji wizualnej

K_U15 Ćwiczenia 
praktyczne 

Czynny udział w zaję-
ciach, projekty realizo-
wane na ćwiczeniach, 
projekty zaliczeniowe

MKJ.D1.8.K_
K01

student jest gotów do kreatywnego podejścia
do zadań, poszukiwania rozwiązań 

K_K03 Ćwiczenia 
praktyczne 

Czynny udział w zaję-
ciach 

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 uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

45

45
1,5



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

Przygotowanie samodzielnych projektów zali-
czeniowych

w sumie:
ECTS

40

40
1,5

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

45
40

85
3



D1.9. Podstawy technologii internetowych i dokumenty hipertekstowe
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Podstawy technologii internetowych i dokumenty hipertekstowe. D1.9

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Introduction to Internet Technologies and Hypertext Documents

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 6

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Kułakowska-Lis

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

Zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami tworzenia stron internetowych: języki HTML i CSS, programo-
waniem w środowisku przeglądarki  internetowej:  JavaScript,  technologiami Flash, Silverlight i  JavaFX. Edytowanie
stron internetowych, dodawanie podstron, linków, projektowanie bloga.
Liczba godzin zajęć w ramach 
poszczególnych form zajęć we-
dług planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 15 godz.
Wykłady – 15 godz.

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
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D1.9.K_
W01

Ma uporządkowaną podstawową wiedzę z za-
kresu przechowywania informacji i informaty-
ki

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne,
wykład

Czynny udział w zaję-
ciach, projekty realizo-
wane na ćwiczeniach, 
projekty zaliczeniowe

MKJ.D1.9.K_
U01

student  potrafi  przedstawić  zgormadzone  in-
formacje przy pomocy nowoczesnych techno-
logii, porozumiewać się z wykorzystaniem ko-
munikacji elektronicznej, korzystać z potrzeb-
nych narzędzi informacyjnych; zna programy
komputerowe wspomagające działalność pro-
fesjonalną

K_U02
K_U10
K_U15
K_U16

Ćwiczenia 
praktyczne,
wykład

Czynny udział w zaję-
ciach, projekty realizo-
wane na ćwiczeniach, 
projekty zaliczeniowe

MKJ.D1.9.K_
K01

jest odpowiedzialny za słowo i za zachowanie
tożsamości językowej i kulturowej

K_K04 Ćwiczenia 
praktyczne,
wykład

Czynny udział w zaję-
ciach, projekty realizo-
wane na ćwiczeniach, 
projekty zaliczeniowe

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 uzyska-

Ćwiczenia praktyczne
Wykład

15
15



nych w ramach tych zajęć: w sumie:
ECTS

30
1

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

Samodzielne przygotowanie projektów w ra-
mach zaliczenia cząstkowego
Projekt zaliczeniowy
Przygotowanie do kolokwium

w sumie: 
ECTS

10

10
5

25
1

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
25

55
2



D1.10. Język specjalistyczny D1
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Język specjalistyczny J1. D1.10 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Specialised Language L1 (English)

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: angielski, polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 5

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Ziobro-Strzępek

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

Rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowych dla potrzeb zawodowych, poszerzenie posiadanej przez
studenta znajomości języka obcego ogólnego o umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym
charakterystycznym dla  danej  dziedziny,  zgodnej  z  kierunkiem studiów,  przygotowanie  do korzystania  z
obcojęzycznych  źródeł  w  zakresie  studiowanego  kierunku,  a  także  przygotowanie  do  posługiwania  się
językiem obcym w środowisku zawodowym. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Warsztaty – 30 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D1.1
0.K_W01

Student posiada wiedzę z zakresu leksyki 
i struktur składniowych pozwalającą na 
rozumienie i tworzenie różnego rodzaju 
wypowiedzi ustnych i pisemnych na 
tematy specjalistyczne; stosuje 
słownictwo odpowiednie do tematu i 
kontekstu wypowiedzi pisemnej i ustnej.

K_W01 Warsztaty Pisemne testy 
kontrolne i/lub ustne 
sprawdzanie 
znajomości gramatyki i
słownictwa. 

MKJ.D1.1
0.K_W02

Student zna terminologię specjalistyczną 
z zakresu swojej specjalności; tłumaczy 
terminy na język polski lub angielski, 
objaśnia ich znaczenie, identyfikuje z 
różnymi dziedzinami nauki.

K_U02 Warsztaty Pisemne testy 
kontrolne i/lub ustne 
sprawdzanie 
znajomości gramatyki i
słownictwa. 

MKJ.D1.1
0.K_U01

Student rozumie, analizuje i interpretuje 
większość treści przekazywanych ustnie i 
pisemnie z zakresu tematyki 
specjalistycznej, pochodzących ze źródeł 
zaadoptowanych do celów dydaktycznych 
oraz niezbyt skomplikowanych materiałów 
autentycznych, rozumie znaczenie 
głównych wątków przekazu ustnego i 
pisemnego. 

K_U05 Warsztaty Pisemne testy kontrolne 
sprawdzające umiejętność
rozumienia ze słuchu i 
rozumienia tekstu 
pisanego. 
Krótkie wypowiedzi 
pisemne sprawdzane w 
ramach testów 
kontrolnych, pracy 
domowej lub 
indywidualnej na 



zajęciach. 
Wypowiedzi o tematyce 
związanej z obranym kie-
runkiem studiów. 

MKJ.D1.1
0.K_U02

Student tworzy i organizuje wypowiedzi 
oparte o informacje pozyskane z 
materiałów źródłowych, formułuje 
wypowiedzi w sposób przejrzysty i 
komunikatywny; wyjaśnia pojęcia związane
z kierunkiem studiów, streszcza 
przeczytane artykuły o tematyce związanej 
z obranym kierunkiem studiów.

K_U13 Warsztaty Pisemne testy kontrolne 
sprawdzające umiejętność
rozumienia ze słuchu i 
rozumienia tekstu 
pisanego. 
Krótkie wypowiedzi 
pisemne sprawdzane w 
ramach testów 
kontrolnych, pracy 
domowej lub 
indywidualnej na 
zajęciach. 
Wypowiedzi o tematyce 
związanej z obranym kie-
runkiem studiów. 

MKJ.D1.1
0.K_U03

Student tworzy poprawne krótkie 
wypowiedzi pisemne głównie o charakterze
praktycznym i formalnym; stosuje 
właściwy dla danej formy styl, wyrażenia i 
format.

K_U12 Warsztaty Pisemne testy kontrolne 
sprawdzające umiejętność
rozumienia ze słuchu i 
rozumienia tekstu 
pisanego. 
Krótkie wypowiedzi 
pisemne sprawdzane w 
ramach testów 
kontrolnych, pracy 
domowej lub 
indywidualnej na 
zajęciach. 
Wypowiedzi o tematyce 
związanej z obranym kie-
runkiem studiów. 

MKJ.D1.1
0.K_U04

Student rozumie potrzebę uczenia się 
języka obcego przez całe życie.

K_U16 Warsztaty Ocena aktywności na 
zajęciach w oparciu o 
interakcje z prowadzącym
zajęcia, pracę w parach 
lub grupach. 

MKJ.D1.1
0.K_K01

Student uczestniczy w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych 
jego form, włączając w to media z 
obszarów językowych J1.

K_K05 Warsztaty Ocena aktywności na 
zajęciach w oparciu o 
interakcje z prowadzącym
zajęcia, pracę w parach 
lub grupach. 

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 licz-
ba punktów ECTS uzyskanych w ra-
mach tych zajęć:

Warsztaty

w sumie:
ECTS

30

30
1

B. Formy aktywności studenta w ra-
mach samokształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na każdą formę i
liczbą punktów ECTS:

Przygotowanie do zajęć 
Praca na platformie, wykonywanie zadań domo-
wych 
w sumie:
ECTS

10
20

30
1

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

Warsztaty
Samokształcenie
w sumie:
ECTS

30
30
60
2



D1.11. Język specjalistyczny J2
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Język specjalistyczny J2. D1.11 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Specialised Language L2(German)

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny 

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: niemiecki, polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 6

Koordynator przedmiotu: mgr Anna Hycnar

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

Rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowych dla potrzeb zawodowych, poszerzenie posiadanej przez
studenta znajomości języka obcego ogólnego o umiejętność posługiwania się słownictwem specjalistycznym
charakterystycznym dla danej dziedziny, zgodnej z kierunkiem studiów, przygotowanie do korzystania z ob-
cojęzycznych źródeł w zakresie studiowanego kierunku, a także przygotowanie do posługiwania się językiem
obcym w środowisku zawodowym. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 30 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D1.1
1.K_W01

Student posiada wiedzę z zakresu leksyki 
i struktur składniowych pozwalającą na 
rozumienie i tworzenie różnego rodzaju 
wypowiedzi ustnych i pisemnych na te-
maty specjalistyczne; stosuje słownictwo 
odpowiednie do tematu i kontekstu wypo-
wiedzi pisemnej i ustnej.

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne 

Pisemne testy kontrol-
ne i/lub ustne spraw-
dzanie znajomości gra-
matyki i słownictwa. 

MKJ.D1.1
1.K_W02

Student zna terminologię specjalistyczną 
z zakresu swojej specjalności; tłumaczy 
terminy na język polski lub niemiecki, 
objaśnia ich znaczenie, identyfikuje z róż-
nymi dziedzinami nauki.

K_W02 Ćwiczenia 
praktyczne 

Pisemne testy kontrol-
ne i/lub ustne spraw-
dzanie znajomości gra-
matyki i słownictwa. 

MKJ.D1.1
1.K_U01

Student rozumie, analizuje i interpretuje 
większość treści przekazywanych ustnie i 
pisemnie z zakresu tematyki specjalistycz-
nej, pochodzących ze źródeł zaadaptowa-
nych do celów dydaktycznych oraz niezbyt 
skomplikowanych materiałów autentycz-
nych, rozumie znaczenie głównych wątków
przekazu ustnego i pisemnego. 

K_U05 Ćwiczenia 
praktyczne 

Pisemne testy kontrolne 
sprawdzające umiejętność
rozumienia ze słuchu i ro-
zumienia tekstu pisanego. 
Krótkie wypowiedzi pi-
semne sprawdzane w ra-
mach testów kontrolnych, 
pracy domowej lub indy-
widualnej na zajęciach. 
Wypowiedzi o tematyce 
związanej z obranym kie-
runkiem studiów. 



MKJ.D1.1
1.K_U02

Student tworzy i organizuje wypowiedzi 
oparte o informacje pozyskane z materia-
łów źródłowych, formułuje wypowiedzi w 
sposób przejrzysty i komunikatywny; wyja-
śnia pojęcia związane z kierunkiem stu-
diów, streszcza przeczytane artykuły o te-
matyce związanej z obranym kierunkiem 
studiów.

K_U13 Ćwiczenia 
praktyczne

Pisemne testy kontrolne 
sprawdzające umiejętność
rozumienia ze słuchu i ro-
zumienia tekstu pisanego. 
Krótkie wypowiedzi pi-
semne sprawdzane w ra-
mach testów kontrolnych, 
pracy domowej lub indy-
widualnej na zajęciach. 
Wypowiedzi o tematyce 
związanej z obranym kie-
runkiem studiów. 

MKJ.D1.1
1.K_U03

Student tworzy poprawne krótkie wypowie-
dzi pisemne głównie o charakterze prak-
tycznym i formalnym; stosuje właściwy dla
danej formy styl, wyrażenia i format.

K_U11 Ćwiczenia 
praktyczne

Pisemne testy kontrolne 
sprawdzające umiejętność
rozumienia ze słuchu i ro-
zumienia tekstu pisanego. 
Krótkie wypowiedzi pi-
semne sprawdzane w ra-
mach testów kontrolnych, 
pracy domowej lub indy-
widualnej na zajęciach. 
Wypowiedzi o tematyce 
związanej z obranym kie-
runkiem studiów. 

MKJ.D1.1
1.K_U04

Student rozumie potrzebę uczenia się ję-
zyka obcego przez całe życie.

K_U16 Ćwiczenia 
praktyczne

Ocena aktywności na za-
jęciach w oparciu o inte-
rakcje z prowadzącym za-
jęcia, pracę w parach lub 
grupach. 

MKJ.D1.1
1.K_K01

Student uczestniczy w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych 
jego form, włączając w to media z obsza-
rów językowych J1.

K_K05 Ćwiczenia 
praktyczne

Ocena aktywności na za-
jęciach w oparciu o inte-
rakcje z prowadzącym za-
jęcia, pracę w parach lub 
grupach. 

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

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

30

30
1

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

Przygotowanie do zajęć 
Praca na platformie, wykonywanie zadań domowych 

w sumie:
ECTS

10
20

30
1

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

Warsztaty
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
30

60
2



D2.1. Przedsiębiorczość i własny biznes
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Przedsiębiorczość i własny biznes. D2.1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Entrepreneurship and Business 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 3

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 4, 5

Koordynator przedmiotu: dr inż. Piotr Lenik 

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Przygotowanie do planowania własnego biznesu, sporządzania biznesplanu oraz wykształcenie u studentów 
umiejętności sprawnego poruszania się w tematyce organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Wykład – 30 godz. 
Ćwiczenia praktyczne 15 godz. 

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D2.1.
K_W01

posiada uporządkowaną podstawową 
wiedzę w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej 

K_W02 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Ocena z egzaminu i 
pracy projektowej 
indywidualne 
zaliczenie projektu. 

MKJ.D2.1.
K_W02

posiada podstawową wiedzę niezbędną do 
rozumienia uwarunkowań działalności w 
obszarze przedsiębiorczości i ekonomiki 
podmiotów funkcjonujących w gospodarce 
rynkowej 

K_W05 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Ocena z egzaminu i 
pracy projektowej 
indywidualne 
zaliczenie projektu. 

MKJ.D2.1.
K_U01

posiada umiejętność analizowania 
wariantów rozwiązań, w tym poprzez 
korzystanie z informacji rynkowych 
pochodzących z różnorodnych kanałów 
informacyjnych 

K_U01 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Ocena z egzaminu i 
pracy projektowej 
indywidualne 
zaliczenie projektu. 

MKJ.D2.1.
K_U02

posiada umiejętność przygotowania i 
zaprezentowania projektu dotyczącego 
własnej działalności gospodarczej 

K_U03 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Ocena z egzaminu i 
pracy projektowej 
indywidualne 
zaliczenie projektu. 

MKJ.D2.1.
K_U03

potrafi współpracować w zespole oraz 
wykazuje się asertywnością w forsowaniu 
własnych projektów i koncepcji 

K_U17 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Bieżące informacje 
zwrotne 

MKJ.D2.1.
K_K01

potrafi myśleć i działać w sposób 
przedsiębiorczy dla dobra własnego i dobra 
wspólnoty obywateli

K_K03 Wykład, ćwi-
czenia prak-
tyczne

Samoocena



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

Wykłady 
Ćwiczenia projektowe 

w sumie:
ECTS

30
15

45
2

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

Przygotowanie do ćwiczeń projektowych 
Praca w bibliotece 
Praca w sieci 
Przygotowanie projektu 
Przygotowanie do egzaminu 

w sumie:
ECTS

20
2
2
5
2

31
1

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

Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
15
31

76
3



D2.2. Kultura organizacji
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Kultura organizacji. D2.2

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Organizational culture

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Wprowadzenie podstawowej terminologii w zakresie kultury organizacyjnej. Zapoznanie się z prakseologicz-
nymi determinantami kultury organizacyjnej, naukami o komunikowaniu w kontekście kształtowania kultury 
organizacyjnej. Ponadto studenci przyswoją sobie wiedzę o podstawowych typach kultury organizacyjnej 
oraz genezie i jej rozwoju. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Wykłady – 30 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D2.2.
K_W01

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kultu-
ry organizacji, ze szczególnym uwzględnie-
niem aspektów komunikacyjnych i między-
narodowych

K_W01 Wykład Projekt na zaliczenie

MKJ.D2.2.
K_W02

Zna specyficzną dla problemu kultury orga-
nizacyjnej terminologię

K_W02 Wykład Projekt na zaliczenie

MKJ.D2.2.
K_W03

Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu 
jednostki w strukturze organizacyjnej i ro-
zumie powiązania między kulturą jednostki 
a kulturą organizacyjną

K_W04 Wykład Projekt na zaliczenie

MKJ.D2.2.
K_W04

Ma podstawową wiedzę o kulturowych, 
prawnych i ekonomicznych uwarunkowa-
niach funkcjonowania organizacji oraz za-
sadach w jaki wpływają one na komunika-
cję wewnątrz organizacji i na system komu-
nikowanych przez nią wartości

K_W05 Wykład Projekt na zaliczenie

MKJ.D2.2.
K_W05

Zna wynikającą z kultury organizacyjnej 
metodykę wykonywania zadań, procedury i
dobre praktyki w przykładowych organiza-
cjach.

K_W06 Wykład Projekt na zaliczenie

MKJ.D2.2.
K_U01

Rozumie komunikaty wysyłane przez orga-
nizacje, selekcjonuje informacje, abstrahu-

K_U01 Wykład Projekt na zaliczenie



je, wykazując niezależność i krytycyzm w 
stosunku do źródeł informacji

MKJ.D2.2.
K_U02

Wykorzystuje wiedzę na temat kultury or-
ganizacyjnej do analizy konkretnej struktu-
ry organizacyjnej

K_U01 Wykład Projekt na zaliczenie

MKJ.D2.2.
K_U03

Ocenić przydatność różnorodnych metod, 
procedur, dobrych praktyk do realizacji za-
dań i rozwiązywania problemów w organi-
zacjach lub instytucjach

K_U08 Wykład Projekt na zaliczenie

MKJ.D2.2.
K_U04

Korzysta z potrzebnych technologii, z zaso-
bów internetowych i innych źródeł w celu 
pozyskania informacji. 

K_U14 Wykład Projekt na zaliczenie

MKJ.D2.2.
K_K01

wobec zmian w kulturze organizacyjnej po-
stępuje z zachowaniem profesjonalizmu i 
zasad etycznych, poszukuje rozwiązań kon-
fliktów i problemów

K_K03 Wykład Projekt na zaliczenie

MKJ.D2.2.
K_K02

Akceptuje nowe technologie i ich wpływ na
rozwój kultur organizacyjnych

K_K05 Wykład Projekt na zaliczenie

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

Wykłady

w sumie:
ECTS

30

30
1

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

Przygotowanie projektu – zebranie materiałów 

w sumie:
ECTS

20

20
1

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

Wykłady
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
20

50
2



D2.3. Język reklamy
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Język reklamy. D2.3

Nazwa przedmiotu (j. ang.): The Language of Advertising

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS:  2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 4

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Kułakowska-Lis

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

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami tworzenia przekazu reklamowego, językiem reklamy zasadami per-
swazji, wykorzystaniem potrzeb, motywów i wartości w celu budowania skutecznego komunikatu
Liczba godzin zajęć w ramach 
poszczególnych form zajęć we-
dług planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 30 godz.

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
dydaktycz-

nych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D2.3.K_
W01

posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu ko-
munikacji językowej, mediów, reklamy i mar-
ketingu, a także na temat odbiorców kultury i
ich stylów poznawczych

K_W01
K_W02
K_W05
K_W06

Ćwiczenia 
praktyczne 

Kolokwium zaliczeniowe
prezentacja zaliczeniowa

MKJ.D2.3.K_
U01

student potrafi poddać analizie materiał języ-
kowy, a także poddać krytycznej analizie tek-
sty dostępne w przestrzeni publicznej
potrafi tworzyć spójną argumentację

K_U01
K_U06
K_U07

Ćwiczenia 
praktyczne 

Kolokwium zaliczeniowe
prezentacja zaliczeniowa
dyskusja i projekty cząst-
kowe

MKJ.D2.3.K_
K01

student potrafi  krytycznie i obiektywnie oce-
niać efekty pracy własnej i innych
jest odpowiedzialny za słowo i za zachowanie
tożsamości językowej i kulturowej

K_K01
K_K04

Ćwiczenia 
praktyczne 

Zaangażowanie w dysku-
sję

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 uzyska-
nych w ramach tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

30

30
1

B. Formy aktywności studenta 
w ramach samokształcenia wraz

Samodzielne przygotowanie projektów w ra-
mach zaliczenia cząstkowego

10



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

Prezentacja zaliczeniowa
Przygotowanie do kolokwium

w sumie: 
ECTS

5
5

20
1

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
20

50
2



D2.4. Podstawy marketingu
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Podstawy marketingu. D2.4

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

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3

Koordynator przedmiotu: dr Beata Ujda-Dyńka 

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Zapoznanie studentów z problematyką marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania w 
gospodarce rynkowej. Zapoznanie z zasadami stosowania poszczególnych narzędzi w procesie oddziaływania
na rynek oraz nabywanie umiejętności powiązania zdobytych wiadomości z praktyką. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Wykłady – 15 godz. 
Ćwiczenia praktyczne – 15 godz. 

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D2.4.
K_W01

Posiada wiedzę o istocie marketingu i jego 
roli w gospodarce rynkowej. 

K_W02 Wykłady + 
Ćwiczenia 
praktyczne

Egzamin pisemny

MKJ.D2.4.
K_W02

Ma wiedzę na temat zachowań 
konsumentów jako głównego podmiotu 
oddziaływania marketingu. 

K_W04 Wykłady + 
Ćwiczenia 
praktyczne

Egzamin pisemny

MKJ.D2.4.
K_W03

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu 
marketingu, jego zasad i narzędzi. 

K_W03 Wykłady + 
Ćwiczenia 
praktyczne

Egzamin pisemny

MKJ.D2.4.
K_U01

potrafi sporządzić proste narzędzie 
pozyskania informacji o preferencjach 
konsumentów poszukując przyczyn 
określonego stanu 

K_U05 Wykłady + 
Ćwiczenia 
praktyczne

Egzamin pisemny

MKJ.D2.4.
K_U02

potrafi samodzielnie zaplanować w czasie i 
przeprowadzić typowy projekt dotyczący 
wybranego aspektu marketingu 

K_U05 Wykłady + 
Ćwiczenia 
praktyczne

Egzamin pisemny

MKJ.D2.4.
K_U03

potrafi ocenić przydatność różnorodnych 
metod, procedur, dobrych praktyk do 
realizacji zadań i rozwiązywania 
problemów z zakresu marketingu 

K_U09 Wykłady + 
Ćwiczenia 
praktyczne

Egzamin pisemny

MKJ.D2.4. rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia w K_U16 Wykłady + Egzamin pisemny



K_U04 zakresie zwiększania własnych 
kompetencji, wiedzy, postaw i zachowań, 
poprzez naukę przez całe życie 

Ćwiczenia 
praktyczne

MKJ.D2.4.
K_U05

potrafi pracować w grupie przyjmując 
w niej różne role. 

K_U17 Wykłady + 
Ćwiczenia 
praktyczne

Ocena z projektu 

MKJ.D2.4.
K_K01

identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywanymi przez siebie 
zadaniami dotyczącymi marketingu 

K_K03 Wykłady + 
Ćwiczenia 
praktyczne

Informacja zwrotna, na 
bieżąco

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

Wykład 
Ćwiczenia praktyczne 

w sumie:
ECTS

15
15

30
1

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

Przygotowanie do ćwiczeń praktycznych 
Praca w bibliotece 
Praca w sieci 
Przygotowanie projektów cząstkowych 

w sumie:
ECTS

5
5
5
10

25
1

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
25

55
2



D2.5. Korespondencja handlowa J1
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Korespondencja handlowa J1. D2.5 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): L1 Business Correspondence

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 4

Język wykładowy: angielski, polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 5, 6

Koordynator przedmiotu: dr Joanna Ziobro-Strzępek 

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

Kształcenie  u  studentów  podstawowej  umiejętności  poprawnej  komunikacji  pisemnej  w  obszarze
specjalistycznego języka angielskiego, zwłaszcza korespondencji handlowej. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Warsztaty – 30 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D2.5.
K_W01

Student posiada wiedzę z zakresu leksyki i 
struktur składniowych pozwalającą na 
rozumienie i tworzenie różnego rodzaju 
wypowiedzi pisemnych na tematy 
specjalistyczne; stosuje słownictwo 
odpowiednie do tematu i kontekstu 
wypowiedzi pisemnej i ustnej; 

K_W01 Warsztaty Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 

MKJ.D2.5.
K_W02

Student posiada podstawową znajomość 
terminologii konieczną do rozumienia i 
tworzenia tekstów typowych dla 
studiowanej specjalności, w szczególności 
korespondencji handlowej; tłumaczy 
terminy na język polski lub angielski, 
objaśnia ich znaczenie, identyfikuje z 
różnymi dziedzinami nauki 

K_W02 Warsztaty Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 

MKJ.D2.5.
K_W03

Student ma podstawową wiedzę o 
kulturowych, prawnych i ekonomicznych 
uwarunkowaniach funkcjonowania 
wybranych instytucji politycznych, 
administracyjnych, kulturalnych, 
społecznych bądź gospodarczych Polski 
oraz krajów wybranego obszaru kultury i 
języka, odpowiedniego dla studiowanej 

K_W05 Warsztaty Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 



specjalności oraz procesach ich zmian w 
kontekście historii i kultury tych krajów 

MKJ.D2.5.
K_U02

Student posiada umiejętność wykorzystania
wiedzy kulturowej i wiedzy o zjawiskach 
społecznych do refleksji nad jakością pracy 
instytucji kultury i mediów, w tym 
wykorzystania wiedzy językowej do 
refleksji nad jakością czy doborem tekstów 
dostępnych w przestrzeni publicznej, w 
szczególności w instytucjach społecznych, 
kulturalnych bądź gospodarczych. 

K_U06 Warsztaty Bieżąca, cząstkowa 
ocena z kolokwiów i 
przygotowywanych 
projektów (prezentacji)

MKJ.D2.5.
K_U03

Student tworzy poprawne krótkie 
wypowiedzi pisemne głównie o charakterze
praktycznym i formalnym; stosuje 
właściwy dla danej formy styl, wyrażenia i 
format. 

K_U11 Warsztaty Bieżąca, cząstkowa 
ocena z kolokwiów i 
przygotowywanych 
projektów (prezentacji)

MKJ.D2.5.
K_U04

Student rozumie potrzebę uczenia się przez 
całe życie, zwłaszcza stałego rozwijania 
wiedzy i umiejętności językowych i 
kompetencji zawodowych, w tym także 
poznawania nowych technologii. 

K_U16 Warsztaty Zaliczenie projektu

MKJ.D2.5.
K_U05

Student rozumie dynamikę i twórczy 
charakter komunikacji językowej i jej 
społeczną funkcję oraz rolę estetyki 
komunikatu werbalnego oraz kulturowych 
standardów grzeczności w utrzymaniu 
relacji społecznych. 

K_U17 Warsztaty Zaliczenie projektu 

MKJ.D2.5.
K_K01

Odpowiedzialnie i twórczo wykonuje swoją
pracę w sposób motywujący innych do 
wysiłku

K_K02 Warsztaty Informacja zwrotna w 
czasie zajęć i 
konsultacji

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

Warsztaty

w sumie:
ECTS

45

45
1,5

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

Przygotowanie do zajęć 
Praca na platformie
Wykonywanie zadań domowych 

w sumie:
ECTS

30
25
20

75
2,5

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

Warsztaty
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

45
75

120
4



D2.6. Korespondencja handlowa J2
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów): Korespondencja handlowa J2. D2.6

Nazwa przedmiotu (j. ang.): L2 Business Correspondence

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 4

Język wykładowy: polski, niemiecki

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 5, 6

Koordynator przedmiotu: mgr Anna Hycnar

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

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu form korespondencji handlowej oraz nabycie podstawo-
wej sprawności tłumaczenia pism użytkowych.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Warsztaty – 45 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D2.6.
K_W01

Posiada podstawową znajomość terminolo-
gii konieczną do rozumienia i tworzenia 
tekstów typowych dla studiowanej specjal-
ności, w szczególności korespondencji han-
dlowej; tłumaczy terminy na język polski 
lub niemiecki, objaśnia ich znaczenie, iden-
tyfikuje z różnymi dziedzinami nauki

K_W01 Warsztaty Praca zaliczeniowa

MKJ.D2.6.
K_W02

Ma podstawową wiedzę o kulturowych, 
prawnych i ekonomicznych uwarunkowa-
niach funkcjonowania wybranych instytucji
politycznych, administracyjnych, kultural-
nych, społecznych bądź gospodarczych Pol-
ski oraz krajów wybranego obszaru kultury 
i języka, odpowiedniego dla studiowanej 
specjalności oraz procesach ich zmian w 
kontekście historii i kultury tych krajów

K_W05 Warsztaty Obserwacja pracy stu-
denta, prezentacje, dys-
kusje na zajęciach

MKJ.D2.6.
K_U02

Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy 
kulturowej i wiedzy o zjawiskach społecz-
nych do refleksji nad jakością pracy insty-
tucji kultury i mediów, w tym wykorzysta-
nia wiedzy językowej do refleksji nad jako-
ścią czy doborem tekstów dostępnych w 
przestrzeni publicznej, w szczególności w 
instytucjach społecznych, kulturalnych 

K_U06 Warsztaty Interakcje na zajęciach,
ocena wypowiedzi



bądź gospodarczych.
MKJ.D2.6.
K_U03

Student posiada wiedzę z zakresu leksyki i 
struktur składniowych pozwalającą na rozu-
mienie i tworzenie różnego rodzaju wypo-
wiedzi pisemnych na tematy specjalistycz-
ne; stosuje słownictwo odpowiednie do te-
matu i kontekstu wypowiedzi pisemnej i 
ustnej;

K_U02 Warsztaty Testy leksykalne, two-
rzenie fiszek

MKJ.D2.6.
K_U04

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza stałego rozwijania wiedzy 
i umiejętności językowych i kompetencji 
zawodowych, w tym także poznawania no-
wych technologii.

K_U06 Warsztaty Samoocena studenta

MKJ.D2.6.
K_U05

rozumie dynamikę i twórczy charakter ko-
munikacji językowej i jej społeczną funkcję
oraz rolę estetyki komunikatu werbalnego 
oraz kulturowych standardów grzeczności 
w utrzymaniu relacji społecznych.

K_U17 Warsztaty Praca zaliczeniowa, 
ocena tekstów tworzo-
nych przez studenta

MKJ.D2.6.
K_K01

Powierzone sobie zadania wykonuje po od-
powiedzialnym przygotowaniu, kreatywnie

K_K02 Warsztaty Samoocena studenta, 
Informacja zwrotna w 
czasie zajęć i konsulta-
cji

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

Warsztaty

w sumie:
ECTS

45

45
1,5

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

Przygotowanie do zajęć
Praca na platformie, 
Wykonywanie zadań domowych

w sumie:
ECTS

30
25
20

75
2,5

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

Warsztaty
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

45
75

120
4



D2.7. Zachowania organizacyjne – język polski – komunikacja w biznesie
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Zachowania organizacyjne (język polski) – komunikacja w biznesie. 
D2.7

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Organizational Culture – Business Communication in Polish

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 4

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 4, 5 

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Praktyczne wprowadzenie w świat komunikacji w biznesie poprzez ćwiczenie podstawowych umiejętności 
komunikacyjnych używanych w profesjonalnych kontaktach w anglojęzycznej firmie: prezentacji 
multimedialnej, udziału 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. Ćwiczenie słownictwa potrzebnego do różnych funkcji komunikacyjnych: perswazji, przedstawiania
i uzyskiwania informacji, interpretacji wykresów, wyjaśniania wątpliwości, grzecznego przerywania i 
zabierania głosu itp. Wszystkie te umiejętności oparte są o wiedzę kulturową, która przedstawiana jest 
skrótowo w formie wykładu wprowadzającego, wsparta także zajęciami z Komunikacji społecznej. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Wykłady – 10 godz. 
Ćwiczenia praktyczne – 50 godz. 

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D2.7.
K_W01

ma uporządkowaną podstawową wiedzę z 
zakresu komunikacji językowej, społecznej,
interpersonalnej i międzykulturowej 
zorientowaną na zastosowania praktyczne, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
podstawowej wiedzy o języku i 
kompetencji komunikacyjnej oraz nowych 
technologii informacyjnych, a także 
komunikacji wizualnej i nowych mediów 

K_W01 Wykłady,
ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 
Końcowa ocena 
projektu, 

MKJ.D2.7.
K_W01

ma wiedzę o kulturowych, prawnych i 
ekonomicznych uwarunkowaniach 
funkcjonowania wybranych instytucji 
gospodarczych Polski oraz krajów 
anglojęzycznych 

K_W05 Wykłady,
ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 
Końcowa ocena 
projektu 

MKJ.D2.7.
K_U02

posiada podstawowe umiejętności 
organizacyjne, w szczególności potrafi 
właściwie, skutecznie zaplanować i 
zorganizować swoje działanie 

K_U04 Wykłady,
ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 
Końcowa ocena 
projektu 



komunikacyjne, w odniesieniu do 
istniejących instytucji gospodarczych w 
Polsce i w krajach anglojęzycznych, 
wykorzystując podstawowe umiejętności 
kierowania zespołem oraz znajomość zasad 
komunikacji interpersonalnej 

MKJ.D2.7.
K_U03

potrafi pracować w grupie, także 
wielokulturowej, dla osiągania wspólnych 
celów, wykazując inicjatywę, elastyczność, 
dobrą organizację pracy, rozumie dynamikę
i twórczy charakter komunikacji językowej 
i jej społeczną funkcję oraz rolę estetyki 
komunikatu werbalnego oraz kulturowych 
standardów grzeczności w utrzymaniu 
relacji społecznych 

K_U17 Wykłady,
ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 
Końcowa ocena 
projektu

MKJ.D2.7.
K_U01

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

K_K01 Wykłady,
ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 
Końcowa ocena 
projektu

MKJ.D2.7.
K_K02

odpowiedzialnie przygotowuje się do 
swojej pracy, określając jej priorytety i 
dbając o profesjonalizm. a jednocześnie 
mając świadomość potrzeby kreatywnego 
podejścia do zadań, potrafi stworzyć 
atmosferę motywującą do pracy i 
skutecznie doprowadzić do wykonania 
zadań, wykazując umiejętności 
interpersonalne 

K_K02 Wykłady,
ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 
Końcowa ocena 
projektu

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

Wykład 
Ćwiczenia praktyczne 

w sumie:
ECTS

10
50

60
2

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

Przygotowanie do zajęć praktycznych
Przygotowanie projektu

w sumie:
ECTS 

20
25

45
2

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

Wykłady
Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

10
50
45

105
4



D2.8. Komunikacja w biznesie J2
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Komunikacja w biznesie J2. D2.8

Nazwa przedmiotu (j. ang.): L2 Business Communication 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski oraz niemiecki/rosyjski 

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 5

Koordynator przedmiotu: dr Adam Nowakowski

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Wprowadzenie w świat komunikacji w biznesie, poprzez ćwiczenie podstawowych umiejętności 
komunikacyjnych używanych w profesjonalnych kontaktach w obcojęzycznej firmie: prezentacji 
multimedialnej, udziału 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. Ćwiczenie słownictwa potrzebnego do różnych funkcji komunikacyjnych: perswazji, przedstawiania
i uzyskiwania informacji, interpretacji wykresów, wyjaśniania wątpliwości, grzecznego przerywania i 
zabierania głosu itp. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 30 godz. 

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D2.8.
K_W01

ma uporządkowaną podstawową wiedzę z 
zakresu komunikacji w języku niemieckim i
rosyjskim oraz komunikacji 
międzykulturowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem podstawowej wiedzy o 
języku niemieckim, rosyjskim i polskim, 
kompetencji komunikacyjnej oraz nowych 
technologii informacyjnych, a także 
komunikacji wizualnej i nowych mediów 

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 
Końcowa ocena 
projektu 

MKJ.D2.8.
K_W02

ma wiedzę o kulturowych, prawnych i 
ekonomicznych uwarunkowaniach 
funkcjonowania wybranych instytucji 
gospodarczych Polski oraz krajów 
niemiecko lub rosyjskojęzycznych 

K_W05 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 
Końcowa ocena 
projektu 

MKJ.D2.8.
K_U01

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

K_U03 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 
Końcowa ocena 
projektu

MKJ.D2.8. posiada podstawowe umiejętności K_U04 Ćwiczenia Bieżąca, cząstkowa 



K_U02 organizacyjne, w szczególności potrafi 
właściwie, skutecznie zaplanować i 
zorganizować swoje działanie 
komunikacyjne, w odniesieniu do 
istniejących instytucji gospodarczych w 
Polsce i w krajach niemiecko lub 
rosyjskojęzycznych, wykorzystując 
podstawowe umiejętności kierowania 
zespołem oraz znajomość zasad 
komunikacji interpersonalnej 

praktyczne ocena na zajęciach 
Końcowa ocena 
projektu 

MKJ.D2.8.
K_U03

potrafi pracować w grupie, także 
wielokulturowej, dla osiągania wspólnych 
celów, wykazując inicjatywę, elastyczność, 
dobrą organizację pracy, rozumie dynamikę
i twórczy charakter komunikacji językowej 
i jej społeczną funkcję oraz rolę estetyki 
komunikatu werbalnego oraz kulturowych 
standardów grzeczności w utrzymaniu 
relacji społecznych 

K_U17 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 
Końcowa ocena 
projektu 

MKJ.D2.8.
K_K01

odpowiedzialnie przygotowuje się do 
swojej pracy, określając jej priorytety i 
dbając o profesjonalizm. a jednocześnie 
mając świadomość potrzeby kreatywnego 
podejścia do zadań, potrafi stworzyć 
atmosferę motywującą do pracy i 
skutecznie doprowadzić do wykonania 
zadań, wykazując umiejętności 
interpersonalne 

K_K02 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca, cząstkowa 
ocena na zajęciach 
Końcowa ocena 
projektu

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

Ćwiczenia praktyczne 

w sumie:
ECTS

30

30
1

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

Przygotowanie do ćwiczeń praktycznych 
Praca w bibliotece 
Przygotowanie projektów cząstkowych 

w sumie:
ECTS

10
5
10

25
1

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
25

55
2



D2.9. Komunikacja organizacyjna z elementami public relations
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Komunikacja organizacyjna z elementami public relations. D2.9

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Organizational Communication with an Introduction to PR

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 4

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Zapoznanie z istotą, celami, metodą, technikami oraz zadaniami PR oraz potencjalnymi funkcjami w 
zarządzaniu wizerunkiem organizacji i jej relacjami z otoczeniem, a także w zarządzaniu tzw. pro-
blemowym, głównie zarządzaniu kryzysami. Kształtowanie kilku najważniejszych umiejętności PR, 
tych mianowicie, które mogą być użyteczne w każdej działalności zawodowej absolwenta wyższej 
uczelni tj. instrumentów monitoringu społecznego i wyczulenia na otoczenie, tworzenia programów 
PR, zarządzania kryzysami, podstawowych form i technik współpracy z mediami.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 30 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D2.9.
K_W01

Student ma uporządkowaną specyficzną 
wiedzę z zakresu komunikacji organizacyj-
nej, wie jak ją zastosować w praktyce

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

Prace zaliczeniowe test
zaliczeniowy

MKJ.D2.9.
K_W02

Ma zaawansowaną wiedzę o funkcjonowa-
niu organizacji w strukturze społecznej z 
uwzględnieniem kontekstu językowego, hi-
storycznego i kulturowego

K_W04 Ćwiczenia 
praktyczne

Prace zaliczeniowe test
zaliczeniowy

MKJ.D2.9.
K_W02

Ma zaawansowaną wiedzę o metodyce wy-
konywania zadań, normach i dobrych prak-
tykach odnoszących się do komunikacji or-
ganizacyjnej. 

K_W06 Ćwiczenia 
praktyczne 

Prace zaliczeniowe test
zaliczeniowy

MKJ.D2.9.
K_W03

Student zna najważniejsze dziedziny 
możliwych funkcji w PR w organizacji 
tj. w zarządzaniu kryzysami, problema-
mi oraz w systemie komunikowania się 
organizacji z otoczeniem oraz systemie 
komunikacyjnym organizacji

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne 

Prace zaliczeniowe test
zaliczeniowy

MKJ.D2.9.
K_U01

Student potrafi efektywnie komuniko-
wać się z otoczeniem, także rozumiejąc 
zasady rządzące kreacją wizerunku i 

K_U04 Ćwiczenia 
praktyczne 

Prace zaliczeniowe test
zaliczeniowy



wystąpieniami publicznymi w celu 
efektywnego budowania relacji z me-
diami oraz realizowania współpracy z 
dziennikarzami.

MKJ.D2.9.
K_U02

Potrafi ocenić przydatność modeli działa-
nia, procedur, do realizacji misji firmy a 
także bieżącej komunikacji organizacyjnej. 

K_U09 Ćwiczenia 
praktyczne 

Prace zaliczeniowe test
zaliczeniowy

MKJ.D2.9.
K_U03

Rozumie i ocenia treść i jakość komunika-
tów nadawanych przez organizacje bizneso-
we lub organy administracji państwowej

K_U06 Ćwiczenia 
praktyczne 

Prace zaliczeniowe test
zaliczeniowy

MKJ.D2.9.
K_U04

Korzysta z umiejętności poprawnego two-
rzenia tekstów w celu organizowania i prze-
prowadzania działań komunikacyjnych na 
rzecz organizacji lub instytucji 

KU_11 Ćwiczenia 
praktyczne 

Prace zaliczeniowe test
zaliczeniowy

MKJ.D2.9.
K_U05

Jest przygotowany do aktywnego 
uczestniczenia w grupach i organiza-
cjach, realizujących cele związane z 
prowadzeniem komunikacji organiza-
cyjnej

K_U17 Ćwiczenia 
praktyczne 

Prace zaliczeniowe test
zaliczeniowy

MKJ.D2.9.
K_K01

Akceptuje rolę nowych mediów w kulturze 
organizacyjnej i życiu zawodowym

K_K05 Ćwiczenia 
praktyczne

Prace zaliczeniowe test
zaliczeniowy

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

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

30

30
1

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

Przygotowanie prac zaliczeniowych
Przygotowanie się do testu

w sumie:
ECTS

20
10

30
1

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

30
30

60
2



D2.10. Komunikacja z klientem
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Komunikacja z klientem. D2.10

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Communication with the Client

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3

Koordynator przedmiotu: dr hab. prof. PWSZ Kazimierz Sikora

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

Wiedza i umiejętności w zakresie teoretycznych i praktycznych aspektów komunikacji z klientem, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem relacji handlowych i biznesowych, co stanowi istotny element kompetencji komuni-
kacyjnej i etykiety biznesu. Wybrane aspekty takich relacji: bezpośrednia (ustna i telefoniczna), koresponden-
cyjna i medialna (z wykorzystaniem możliwości Internetu).
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 30 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.D2.1
0.K_W01

MKJ.D2.1
0.K_W02

MKJ.D2.1
0.K_W03

MKJ.D2.1
0.K_W04

MKJ.D2.1
0.K_W05

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu funk-
cjonowania komunikacji w dyskursie han-
dlowym i biznesowym, pozwalającą na sa-
modzielny wybór odpowiedniej strategii 
komunikacyjnej i właściwych środków ję-
zykowych. 

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu ko-
munikacji interpersonalnej i społecznej. 

Zna podstawowe strategie komunikacyjne i 
wie, do jakich zjawisk społeczno-kulturo-
wych się one odwołują. 

Ma podstawową wiedzę na temat psycholo-
gicznych mechanizmów perswazji i argu-
mentacji, tworzenia wizerunku i mowy cia-
ła.

Ma podstawową wiedzę na temat społecz-
nych stylów komunikowana się (stylów 
funkcjonalnych) w dyskursie handlowym i 
marketingowym oraz należących do niego 

K_W05

K_W01

K_W02

K_W06

K_W07

Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca ocena aktyw-
ności studenta na zaję-
ciach oraz ćwiczenia 
sprawdzające, dające 
orientację w postępach 
studenta w nabywaniu 
wiedzy i umiejętności 
praktycznych.



MKJ.D2.1
0.K_W06

typów tekstów, gatunków mowy. 

Ma podstawową wiedzę o etykiecie bizne-
su, normach obyczajowych, procedurach i 
dobrych praktykach stosowanych w instytu-
cjach biznesowych i działalności handlowo-
gospodarczej, w Polsce i w innych krajach. 

K_W06

MKJ.D2.1
0.K_U01

MKJ.D2.1
0.K_U02

MKJ.D2.1
0.K_U03

MKJ.D2.1
0.K_U04

MKJ.D2.1
0.K_U05

Umie celowo i skutecznie porozumiewać 
się z wykorzystaniem różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych na poziomie rela-
cji handlowych i biznesowych, z wykorzy-
staniem odpowiednich środków języko-
wych i sposobów argumentacji.

Umie zaplanować i prowadzić swoje działa-
nia komunikacyjne, zgodnie z przyjętą stra-
tegią komunikacji, w istniejących ramach 
instytucjonalnych i kulturowych. 

Umie analizować i interpretować korespon-
dencję biznesową; zna zasady prowadzenia 
takiej korespondencji i tworzenia wypowie-
dzi (tekstów) spełniających rygory przyjęte 
w działalności publicznej. 

Potrafi twórczo stosować zasady etykiety 
biznesowej i netykiety.
 
Umie tworzyć dobry wizerunek swojej fir-
my, stosować się do norm prawa i wskaza-
nych w dobrych praktykach norm perswazji
i argumentacji.

K_U14

K_U04

K_U06

K_U08

K_U07

Ćwiczenia 
praktyczne

Kolokwium zaliczenio-
we jako sprawdzian 
wiedzy i umiejętności 
praktycznych, Dodat-
kowo: ocenie podlegają
samodzielne prezenta-
cje i przygotowane 
scenki

MKJ.D2.1
0.K_K01

Odpowiedzialnie i rzetelnie przygotowuje 
się do swojej pracy i współkształtowania 
właściwych postaw i norm w dyskursie biz-
nesowo-gospodarczym. 

K_K02 Ćwiczenia 
praktyczne

Praca w grupie, zaan-
gażowanie, udział w 
dyskusjach, prezentacje
indywidualne podczas 
zajęć

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 licz-
ba punktów ECTS uzyskanych w ra-
mach tych zajęć:

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

30

30
1

B. Formy aktywności studenta w ra-
mach samokształcenia wraz z plano-
waną liczbą godzin na każdą formę i
liczbą punktów ECTS:

Praca z tekstem 
Przygotowanie scenek i prezentacji 
Przygotowanie do końcowego kolokwium zalicze-
niowego egzaminu
w sumie:
ECTS

15
 5
10

30 
1

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie
w sumie:
ECTS

60
2



E1. Komunikacja społeczne i międzykulturowa
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Komunikacja społeczna i międzykulturowa. E1 

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Social and Intercultural Communication 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 3

Koordynator przedmiotu: dr Wojciech Gruchała

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Zdobywanie wiedzy o procesie komunikacji interpersonalnej, jej składnikach i społeczno-kulturowych 
uwarunkowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem roli kultury (kultur) w zdarzeniach komunikacyjnych. 
Szczególną uwagę poświęca się komunikacji interpersonalnej jako procesowi, wchodzącemu w skład teorii 
negocjacji tożsamości. Ze względu na globalny zakres procesu komunikacji kurs będzie obejmować szeroki 
zakres tematów i zagadnień. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 30 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.E1.K
_W01

ma uporządkowaną podstawową wiedzę z 
zakresu komunikacji językowej, społecznej,
interpersonalnej i międzykulturowej 
zorientowaną na zastosowania praktyczne, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
podstawowej wiedzy o języku i 
kompetencji komunikacyjnej oraz nowych 
technologii informacyjnych, a także 
komunikacji wizualnej i nowych mediów 

K_W01 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na za-
jęciach, udział w dys-
kusji

MKJ.E1.K
_W02

ma wiedzę podstawową o człowieku, jego 
poczuciu tożsamości, sposobach 
komunikacji interpersonalnej w 
funkcjonowaniu człowieka w strukturze 
społecznej 

K_W04 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na za-
jęciach, udział w dys-
kusji

MKJ.E1.K
_W03

ma podstawową wiedzę na temat 
odbiorców kultury, ich stylów 
poznawczych i stylów komunikowania się, 
działań mediów i instytucji w zakresie 
diagnozy potrzeb i oddziaływania na 
odbiorców kultury, w tym sposobów 
pozyskiwania danych na temat instytucji 
społecznych, kulturalnych, bądź 

K_W07 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na za-
jęciach, udział w dys-
kusji



gospodarczych 
MKJ.E1.K
_U01

posiada podstawowe umiejętności 
organizacyjne, w szczególności potrafi 
właściwie, skutecznie zaplanować i 
zorganizować swoje działanie 
komunikacyjne, w odniesieniu do 
istniejących instytucji kulturalnych, 
społecznych bądź gospodarczych w Polsce i
w wybranych dwóch innych obszarach 
języka i kultury, wykorzystując znajomość 
zasad komunikacji interpersonalnej 

K_U04 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na za-
jęciach, udział w dys-
kusji

MKJ.E1.K
_U02

potrafi sporządzić proste narzędzie 
badawcze umożliwiające diagnozę potrzeb 
odbiorców kultury, mediów, instytucji 
gospodarczych bądź społecznych 

K_U05 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na za-
jęciach, udział w dys-
kusji

MKJ.E1.K
_U03

rozumie dynamikę i twórczy charakter 
komunikacji językowej i jej społeczną 
funkcję oraz rolę estetyki komunikatu 
werbalnego oraz kulturowych standardów 
grzeczności w utrzymaniu relacji 
społecznych

K_U17 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na za-
jęciach, udział w dys-
kusji

MKJ.E1.K
_K01

odpowiedzialnie przygotowuje się do 
swojej pracy, określając jej priorytety i 
dbając o profesjonalizm. a jednocześnie 
mając świadomość potrzeby kreatywnego 
podejścia do zadań, potrafi stworzyć 
atmosferę motywującą do pracy i 
skutecznie doprowadzić do wykonania 
zadań, wykazując umiejętności 
interpersonalne 

K_K02 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na za-
jęciach, udział w dys-
kusji

MKJ.E1.K
_U02

Potrafi syntetyzować informacje, tworzyć 
spójną argumentację z wykorzystaniem 
różnych źródeł informacji, biorąc pod 
uwagę różne punkty widzenia i wykazując 
niezależność, krytyczność myślenia i oceny

K_U01 Ćwiczenia 
praktyczne

Bieżąca kontrola na za-
jęciach, udział w dys-
kusji

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

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS 

30

30
1

B. Formy aktywności studenta w ra-
mach samokształcenia wraz z planowa-
ną liczbą godzin na każdą formę i licz-
bą punktów ECTS:

Przygotowanie ogólne
Przygotowanie prezentacji

w sumie:
ECTS

15
15

30
1

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie
w sumie:
ECTS

30
30
60
2



E2. Etyka z praktyką społeczną
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Etyka z praktyką społeczną. E2

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Ethics with Community Work 

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1

Koordynator przedmiotu: dr Wojciech Gruchała

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Podstawowe elementy nauki o etyce z uwzględnieniem jej roli we współczesnym myśleniu moralnym. 
Refleksja nad podstawowymi pojęciami i koncepcjami etycznymi od czasów najdawniejszych do 
współczesności. Indywidualna praktyka społeczna, której celem jest wykształtowanie w absolwentach kursu 
umiejętności krytycznej refleksji na temat kwestii związanych z postawami etycznymi we współczesnym 
społeczeństwie – medycyna, biznes, media, polityka, ekologia. 
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Wykłady – 15 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.E2.K
_W01

ma uporządkowaną wiedzę podstawową 
obejmującą zakres wiodących kategorii 
nauki o etyce, zna powiązania między 
tradycyjnymi teoriami etycznymi a 
współczesną myślą etyczną; 

K_W02 Wykłady Ocena zaangażowania 
w zajęcia i 
przygotowania do 
bieżących tematów 

MKJ.E2.K
_W02

zna istotę dylematów etycznych 
współczesności, potrafi dostrzec etyczne i 
moralne konsekwencje decyzji i działań w 
określonych dziedzinach (medycyna, 
prawo, polityka, media) 

K_W03 Wykłady

MKJ.E2.K
_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 
selekcjonować i użytkować informacje z 
wykorzystaniem różnych źródeł, posiada 
umiejętność argumentacji na rzecz 
wybranych stanowisk etycznych, dostrzega 
związki problematyki moralnej z tezami 
filozoficznymi, posiada umiejętność 
krytycznego spojrzenia na analizowane 
stanowiska etyczne, posiada umiejętność 
zastosowania schematów wartościowania 
etyki ogólnej do problematyki związanej z 
innymi dziedzinami nauki (np. etyka a 

K_U01 Wykłady



prawo, etyka a biznes, itd.), potrafi 
zidentyfikować dylematy etyczne 
współczesności (biznes, bioetyka, ekologia,
media)

MKJ.E2.K
_U02

posiada umiejętność konstruowania 
wypowiedzi na tematy etyczne o 
przejrzystej strukturze i argumentacji

K_U12 Wykłady Ocena aktywności w 
zajęciach

MKJ.E2.K
_U03

rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie 

K_U16 Wykłady Ocena aktywności w 
zajęciach

MKJ.E2.K
_K01

potrafi ocenić i we właściwy sposób 
wyciągnąć praktyczne wnioski ze 
stanowisk etycznych kształtujących 
przekazy medialne i polityczne 

K_K01 Wykłady Ocena aktywności w 
zajęciach

MKJ.E2.K
_K02

świadomie kształtuje swoje postawy 
etyczne w oparciu o kontekst kulturowy 
otoczenia, a także wiedzę filozoficzną aby 
w pełni uczestniczyć w życiu 
społeczeństwa obywatelskiego

K_K04 Wykłady Ocena aktywności w 
zajęciach

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

Wykłady

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

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

Przygotowanie ogólne
Praktyka społeczna

w sumie:
ECTS

5
10

15
0,5

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

Wykłady
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
15

30
1



E3. Wstęp do komunikacji
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Wstęp do komunikacji. E3

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

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 1

Koordynator przedmiotu:
Prof. nadzw. dr hab. Władysław Chłopicki 

Elementy wchodzące w skład programu studiów
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu 
Wiedza o istocie języka i procesie komunikacji jako zjawiskach semantycznych zakorzenionych w tekście i 
kontekście. Omówienie modeli komunikacji ze szczególnym naciskiem na komunikację werbalną, ale 
uwzględnia się także komunikację niewerbalną i wizualną. Szerokie omówienie dyskursu perswazyjnego i 
narracji. Sposoby komunikacji elektronicznej i ich wpływ na kształt komunikacji interpersonalnej, m.in. w 
kontekście grzeczności.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Wykład – 15 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.E3.K
_W01

ma uporządkowaną podstawową wiedzę z 
zakresu komunikacji językowej 
zorientowaną na zastosowania praktyczne, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
podstawowej wiedzy o języku i 
kompetencji komunikacyjnej oraz nowych 
technologii informacyjnych, a także 
komunikacji wizualnej i nowych mediów 

K_W01 Wykład inte-
raktywny

Quiz zaliczeniowy 
Egzamin

MKJ.E3.K
_U01

posiada podstawową znajomość terminolo-
gii dotyczącej języka i komunikacji

K_U02 Wykład inte-
raktywny

Quiz zaliczeniowy 
Egzamin

MKJ.E3.K
_K01

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

K_K01 Wykład inte-
raktywny

Quiz zaliczeniowy 
Egzamin

MKJ.E3.K
_K02

rozumie dynamikę i twórczy charakter 
komunikacji językowej i jej społeczną 
funkcję oraz rolę estetyki komunikatu 
werbalnego oraz kulturowych standardów 
grzeczności w utrzymaniu relacji 
społecznych 

K_K02 Wykład inte-
raktywny

Quiz zaliczeniowy 
Egzamin



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

Wykład 
Egzamin końcowy 

w sumie:
ECTS

15
1

16
0,6

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

Przygotowanie do wykładów i do egzaminu, praca w 
bibliotece i na platformie 

w sumie:
ECTS

10

10
0,4

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

Wykład
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

16
10

26
1



E4. Logika
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod 
(wg planu studiów):

Logika. E4

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Critical Thinking

Kierunek studiów: międzynarodowa komunikacja językowa

Poziom studiów: studia I stopnia

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Punkty ECTS: 1

Język wykładowy: polski

Rok akademicki: 2019/2020

Semestr: 2

Koordynator przedmiotu: dr Wojciech Gruchała

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

Przygotowanie do krytycznego odbioru komunikatów językowych w oparciu o zastosowanie narzędzi po-
wstałych na gruncie tradycyjnej logiki. Zdobyte w ten sposób umiejętności posłużą do tworzenia jasnych, peł-
nych i niedwuznacznych komunikatów oraz do skutecznego konstruowania argumentacji.
Liczba godzin zajęć w ra-
mach poszczególnych form 
zajęć według planu studiów:

Ćwiczenia praktyczne – 15 godz.

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 dy-
daktycznych

Sposób weryfikacji i oce-
ny efektów uczenia się 

MKJ.E4.K
_W01

Znajomość podstawowych reguł logiki, 
wnioskowania i argumentacji oraz ich sto-
sowania w komunikacji społecznej

K_W01 Ćwiczenia 
warsztatowe

Praca pisemna wyko-
nywana po zajęciach

MKJ.E4.K
_U01

Umiejętność argumentacji i dowodzenia K_U04 Ćwiczenia 
warsztatowe

Praca pisemna wyko-
nywana po zajęciach

MKJ.E4.K
_U02

Rozpoznawanie oraz unikanie błędów w ro-
zumowaniu

K_U04 Ćwiczenia 
warsztatowe

Praca pisemna wyko-
nywana po zajęciach

MKJ.E4.K
_U03

Zastosowanie reguł logicznych w dyskusji, 
umiejętność dowodzenia i przekonywanie 
logicznym i poprawnym wywodem

K_U04 Ćwiczenia 
warsztatowe

Praca pisemna wyko-
nywana po zajęciach

MKJ.E4.K
_U04

Potrafi pracować w grupie, przedstawiać 
swoje poglądy w spójnym pod względem 
logicznym tekście, zachowując standardy 
komunikacji interpersonalnej,

K_U17 Ćwiczenia 
warsztatowe

Praca pisemna wyko-
nywana po zajęciach

MKJ.E4.K
_K01

Odpowiedzialnie posługuje się argumenta-
cją, zachowując szacunek dla partnerów 
dialogu

K_K02 Ćwiczenia 
warsztatowe

Informacja zwrotna w 
czasie zajęć



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

Ćwiczenia praktyczne

w sumie:
ECTS

15

15
0,5

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

Przygotowanie do zajęć
Tworzenie tekstów

w sumie:
ECTS

7
8

15
0,5

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

Ćwiczenia praktyczne
Samokształcenie

w sumie:
ECTS

15
15

30
1



5. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS
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):

2955 godzin z udziałem bezpośrednim nauczyciela lub osoby 
prowadzącej zajęcia; 
99,5 ECTS 

samokształcenia: 81,5 ECTS / 2445godzin
zajęć kształtujących umiejętności 
praktyczne w wymiarze 
większym niż 50% liczby 
punktów ECTS koniecznych do 
ukończenia studiów na danym 
poziomie:

171 ECTS / 5130 godzin

zajęć podlegających wyborowi 
przez studenta (w wymiarze nie 
mniejszym niż 30% liczby 
punktów ECTS koniecznych do 
ukończenia studiów na danym 
poziomie):

375 godzin / 43E CTS
język 2 do wyboru 300/20ECTS
Praktyki 960 godzin / 33ECTS

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:

Nauki społeczne – 5 ECTS (75 godzin)

lektoratu języka obcego: Nie dotyczy
praktyk zawodowych: 33 ECTS / 960 godzin



6. Liczba punktów ECTS dla danego modułu i dyscypliny
L.p. Nazwa modułu/

przedmiotu 
Liczba

punktów
ECTS

dla dys-
cypliny
1.4 języ-

kozn

Liczba
punktów
ECTS dla
dyscypli-
ny 1.5 li-
teraturo-
znawstwo

Liczba
punktów
ECTS dla
dyscypli-
ny 1.6 na-
uki o kul-

turze 

Liczba
punktów
ECTS dla
dyscypli-
ny 1.7 na-

uki o
sztuce

Liczba
punktów
ECTS dla
dyscypliny
5.4nauki o
komunik i
mediach

Liczba punk-
tów ECTS

dla dyscypli-
ny 5.5 nauki
o zarządza-
niu i jakości

Moduł zajęć 
podstawowych 

1. Logika 1
2. Podstawy reto-

ryki
2

3. Kultura i norma 
języka polskie-
go

1 1

4. Wiedza o me-
diach współcze-
snych 

2

5. Techniki media-
cji i negocjacji

2

6. Praktyczna sty-
listyka i

1 1

7. Opracowanie 
tekstu użytko-
wego

2

8. Emisja głosu i 
kultura żywego 
słowa

3

Moduł zajęć 
kierunkowych

1. Socjolingwisty-
ka

0,5 0,5

2. Komunikacja 
społeczna i mię-
dzykulturowa

1 1

3. Języki świata 1
4. Historia i kultu-

ra współczesnej 
Europy

2

5. Interpretacja 
tekstów kultury

4

6. Wypowiedź pu-
bliczna

1 1 2

7. Techniki per-
swazji

1 1

8. Twórcze myśle-
nie w komuni-
kacji

1

9. Komunikacja 
interpersonalna 
z treningiem

2

10. Praktyczna na-
uka J1

24



11. Praktyczna na-
uka J2

18

12. Kurs Telekonfe-
rencyjny J1

1 1

13 Kurs Telekonfe-
rencyjny J1

1 1

14. Praktyczna na-
uka J3

2

Moduł zajęć do
wyboru w za-
kresie komu-
nikacja medi-
alna:

1. Podstawy kryty-
ki tekstu 

1

2. Kultura masowa
i nowe media

2

3. Redakcja i edy-
cja tekstu. 

2

4. Podstawy dzien-
nikarstwa i ję-
zyk mediów

1 3 2

5. Gromadzenie i 
przetwarzanie 
informacji

2

6. Reklama i mar-
keting w społe-
czeństwie infor-
macyjnym

2

7. Narzędzia ko-
munikacji spo-
łecznej

1

8. Grafika, anima-
cja komputero-
wa i komunika-
cja wizualna

4

9. Podstawy tech-
nologii interne-
towych i doku-
menty hipertek-
stowe

2

10. Język specjali-
styczny J1

2

11. Język specjali-
styczny J1

2

. Moduł zajęć do
wyboru w za-
kresie komu-
nikacja w biz-
nesie:

18

1. Przedsiębior-
czość i własny 
biznes

3

2. Kultura organi-
zacji

1 1

3. Język reklamy 1 1



4. Podstawy mar-
ketingu 

2

5. Korespondencja
handlowa  J1

4

6. Korespondencja
handlowa  J2

4

7. Zachowania or-
ganizacyjne (ję-
zyk polski) ko-
munikacja w 
biznesie

2 2

8. Komunikacja w 
biznesie J2

1 1

9. komunikacja or-
ganizacyjna z 
elementami Pu-
blic Relations

2

10. Komunikacja z 
klientem

0,5 0,5 1

Suma punktów ECTS 
dla dyscypliny

68 0,5 29 0 27,5 10

Procentowy udział 
liczby punktów ECTS
dla dyscypliny w licz-
bie punktów ECT-
Swymaganej do ukoń-
czenia studiów na da-
nym poziomie

51,1 0 21,8 0 20,3 7,52
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