
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego: leksyka - ćwiczenia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Poszerzenie wiedzy studentów o słownictwie i strukturach gramatycznych właściwych 

stylowi akademickiemu 

C2 Pogłębienie wiedzy o cechach stylu formalnego.  

C3 Rozwinięcie umiejetności zastosowania odpowiednich struktur leksykalnch w pisaniu 

form takich jak esej formalny, streszczenie, recezja oraz dysertacja naukowa 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Student powinien wykazywać się znajomością języka angielskiego w stopniu 

zaawansowanym 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EKP_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą rejestru akademickiego i jest w 
stanie twórczo rozwijać i stosować tę wiedzę w działalności profesjonalnej 
EKP_W13 Student zna szczegółowe zasady dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i 
językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów 

EKP_W14 Student zna i potrafi stosować różne rejestry języka, w szczególności rejestr 
języka akademickiego 

EKP_U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia 
teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego 

EKP_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować 
informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie 
krytyczne sądy 

EKP_U03 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje 
myśli i poglądy w języku angielskim 

EKP_U04 Student stosuje różne rejestry języka na poziomie zaawansowanym w tym 
rejestr języka akademickiego 

EKP_U20 Student posiada pogłębioną umiejętność zastosowania struktur leksykalnych 
charakterystycznych dla rejestru języka akademickiego w przygotowaniu typowych 
prac pisemnych w języku angielskim w zakresie wybranych dziedzin naukowych 

EKP_K01 Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich 
kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego 

EKP_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć ćwiczenia (ĆW) 
Liczba 

godzin 

Semestr I  

ĆW1. Rozpoczęcie kursu. Podstawowe cechy stylu akademickiego 2 

ĆW2. Słownictwo używane we wstępie do eseju akademickiego oraz 

formułowaniu tezy. Związek zgody w eseju akademickim 
2 



ĆW3. Analiza wyników, komentowanie danych.  Tryb rozkazujący w eseju 

akademickim 
2 

ĆW4. Test 1. Synonimy 2 

ĆW5. Porządkowanie argumentów.  2 

ĆW6. Porządkowanie argumentów cd. Przedimki w eseju akademickim. 2 

ĆW7. Test 2. Przedimki w eseju akademickim cd 2 

ĆW8. Uogólnianie i wyszczególnianie.. 2 

ĆW9. Powtórzenie i utrwalenie materiału 2 

Semestr II  

ĆW1. Cytownaie źródeł. Gramatyka: strona bierna 2 

ĆW2. Słownictwo stosowane w nawiązywaniu do źródeł i poglądów. 2 

ĆW3.Test 3 Zastosowanie trybu przypuszczającego w eseju akademickim 2 

ĆW4. Formułowanie opinii. Zastosowanie struktur emfatycznych w eseju 

akademickim 
2 

ĆW5. Nawiązywanie do innych punktów widzenia 2 

ĆW6. Podsumowywanie i konkludowanie. 2 

ĆW7. Test 4. Skróty i skrótowce 2 

ĆW8. Powtórzenie i utrwalenie materiału. 2 

ĆW9 Powtórzenie i utrwalenie materiału  2 

                                                                                                                                      

Suma godzin 
36 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Podręczniki i materiały od prowadzącego 

Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne przygotowane na potrzeby omawianego materiału 

Autentyczne artykuły i prace akademickie 

SPOSOBY OCENY  

1. Udział w zajęciach 

2. Aktywność 

3. Pisemne testy leksykalno-gramatyczne zaliczane od 60% 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Praca na zajęciach 36 

Przygotowanie do zajęć 54 

SUMA 90 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
4 (2+2) 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Bailey, Stephen (2003) Academic Writing. A Practical Guide for Students. New York: 

RoutledgeFalmer. 

2. McCarthy, Michael and F. O'Dell (2007) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: 

Cambridge UP. 

3. Macpherson, Robin (1998) English for Writers and Translators. Warszawa: PWN. 

4. Macpherson, Robin (2008) English for Academic Purposes. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 



5. Macpherson, Robin (2001) Advanced Written English. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

mgr Karolina Drabikowska, karolina_d@vp.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt 

Wiedza 

Student poczynił 

nikłe postępy w 

poznawaniu 

rejestru 

akademickiego i 

nie jest w stanie 

twórczo rozwijać i 

stosować tej 

wiedzy w 

działalności 

profesjonalnej. 

Student nie 

opanował 

szczegółowych 

zasad dbania o 

precyzyjne, 

poprawne 

logicznie i 

językowo 

wyrażanie 

własnych myśli i 

poglądów oraz nie 

zna i  nie potrafi 

stosować różnych 

rejestrów języka, 

w szczególności 

rejestru języka 

akademickiego. 

Student poczynił 

niewielkie postępy 

w poznawaniu 

rejestru 

akademickiego, ale 

ma trudności w 

twórczym 

rozwijaniu i 

stosowaniu tej 

wiedzy w 

działalności 

profesjonalnej. 

Student w małym 

stopniu opanował 

szczegółowe 

zasady dbania o 

precyzyjne, 

poprawne 

logicznie i 

językowo 

wyrażanie 

własnych myśli i 

poglądów oraz ma 

niewielkie 

trudności w 

stosowaniu 

różnych rejestrów 

języka, w 

szczególności 

rejestru języka 

akademickiego. 

Student poczynił 

zauważalne 

postępy w 

poznawaniu 

rejestru 

akademickiego, i 

jest w stanie 

twórczo rozwijać i 

stosować tą wiedzę 

w działalności 

profesjonalnej. 

Student  w 

zadawalającym 

stopniu opanował 

szczegółowe 

zasady dbania o 

precyzyjne, 

poprawne 

logicznie i 

językowo 

wyrażanie 

własnych myśli i 

poglądów oraz nie 

ma większych 

trudności w 

stosowaniu 

różnych rejestrów 

języka, w tym 

rejestru języka 

akademickiego. 

Student poczynił 

zasadnicze postępy 

w poznawaniu 

rejestru 

akademickiego, i 

jest w stanie 

twórczo rozwijać i 

stosować tą wiedzę 

w działalności 

profesjonalnej. 

Student bardzo 

dobrze opanował 

szczegółowe 

zasady dbania o 

precyzyjne, 

poprawne 

logicznie i 

językowo 

wyrażanie 

własnych myśli i 

poglądów oraz 

potrafi stosować 

różne rejestry 

języka, w tym 

rejestr języka 

akademickiego. 

Efekt 

Umieję

tności 

Student nie 

wykazuje się 

odpowiednią do 

poziomu studiów 

drugiego stopnia 

teoretyczną i 

praktyczną 

znajomością 

języka 

angielskiego. 

Student nie potrafi 

wyszukiwać, 

Student w 

niewielkim stopniu 

wykazuje się 

odpowiednią do 

poziomu studiów 

drugiego stopnia 

teoretyczną i 

praktyczną 

znajomością 

języka 

angielskiego. 

Student w sposób 

Student w 

zadawalającym 

stopniu wykazuje 

się odpowiednią 

do poziomu 

studiów drugiego 

stopnia teoretyczną 

i praktyczną 

znajomością 

języka 

angielskiego. 

Student potrafi 

Student wykazuje 

się odpowiednią 

do poziomu 

studiów drugiego 

stopnia teoretyczną 

i praktyczną 

znajomością 

języka 

angielskiego. 

Student potrafi 

wyszukiwać, 

analizować, 



analizować, 

oceniać, 

selekcjonować i 

integrować 

informacji z 

wykorzystaniem 

różnych źródeł 

oraz formułować 

na tej podstawie 

krytycznych 

sądów. 

Student nie potrafi 

precyzyjnie i 

poprawnie 

logicznie i 

językowo wyrażać 

swoich myśli i 

poglądów w 

języku angielskim. 

Student nie stosuje 

różnych rejestrów 

języka na 

poziomie 

zaawansowanym 

w tym rejestru 

języka 

akademickiego. 

Student nie 

posiada 

pogłębionej 

umiejętności 

stosowania 

struktur 

leksykalnych 

charakterystycznyc

h dla rejestru 

języka 

akademickiego w 

przygotowaniu 

typowych prac 

pisemnych w 

języku angielskim 

w zakresie 

wybranych 

dziedzin 

naukowych 

niedoskonały 

potrafi 

wyszukiwać, 

analizować, 

oceniać, 

selekcjonować i 

integrować 

informacje z 

wykorzystaniem 

różnych źródeł 

oraz nie potrafi 

formułować na tej 

podstawie 

krytycznych 

sądów. 

Student często 

nieprecyzyjnie lub 

niepoprawnie 

logicznie i 

językowo wyraża 

swoje myśli i 

poglądy w języku 

angielskim. 

Student ma 

trudności w 

stosowaniu 

różnych rejestrów 

języka na 

poziomie 

zaawansowanym 

w tym rejestru 

języka 

akademickiego. 

Student w 

niewielkim stopniu 

posiadł 

umiejętność 

stosowania 

struktur 

leksykalnych 

charakterystycznyc

h dla rejestru 

języka 

akademickiego w 

przygotowaniu 

typowych prac 

pisemnych w 

języku angielskim 

w zakresie 

wybranych 

wyszukiwać, 

analizować, 

oceniać, 

selekcjonować i 

integrować 

informację z 

wykorzystaniem 

różnych źródeł 

oraz w sposób 

poprawny potrafi 

formułować na tej 

podstawie 

krytycznych 

sądów. 

Student zazwyczaj 

precyzyjnie i 

poprawnie 

logicznie i 

językowo wyraża 

swoje myśli i 

poglądy w języku 

angielskim. 

Student stosuje 

różne rejestry 

języka na 

poziomie 

zaawansowanym 

w tym rejestr 

języka 

akademickiego. 

Student w 

zadawalającym 

stopniu posiadł 

umiejętność 

stosowania 

struktur 

leksykalnych 

charakterystycznyc

h dla rejestru 

języka 

akademickiego w 

przygotowaniu 

typowych prac 

pisemnych w 

języku angielskim 

w zakresie 

wybranych 

dziedzin 

naukowych 

oceniać, 

selekcjonować i 

integrować 

informację z 

wykorzystaniem 

różnych źródeł 

oraz potrafi 

formułować na tej 

podstawie 

krytycznye sądy. 

Student  

precyzyjnie i 

poprawnie 

logicznie i 

językowo wyraża 

swoje myśli i 

poglądy w języku 

angielskim. 

Student stosuje 

różnye rejestry 

języka na 

poziomie 

zaawansowanym 

w tym rejestr 

języka 

akademickiego. 

Student posiadł 

umiejętność 

stosowania 

struktur 

leksykalnych 

charakterystycznyc

h dla rejestru 

języka 

akademickiego w 

przygotowaniu 

typowych prac 

pisemnych w 

języku angielskim 

w zakresie 

wybranych 

dziedzin 

naukowych 



dziedzin 

naukowych 

Efekt 

Kompe

tencje 

społecz

ne 

Student nie 

rozumie 

konieczności 

ciągłej aktywizacji 

i poszerzania 

swoich 

kompetencji 

językowych z 

zakresu języka 

angielskiego. 

Student nie potrafi 

współdziałać i 

pracować w 

grupie. 

Student wykazuje 

ograniczoną 

potrzebę ciągłej 

aktywizacji i 

poszerzania 

swoich 

kompetencji 

językowych z 

zakresu języka 

angielskiego. 

Student ma 

trudności we 

współdziałaniu i 

pracowaniu w 

grupie. 

Student deklaruje 

potrzebę ciągłej 

aktywizacji i 

poszerzania 

swoich 

kompetencji 

językowych z 

zakresu języka 

angielskiego. 

Student nie ma 

trudności we 

współdziałaniu i 

pracowaniu w 

grupie. 

Student jest w 

pełni świadomy 

konieczności 

ciągłej aktywizacji 

i poszerzania 

swoich 

kompetencji 

językowych z 

zakresu języka 

angielskiego. 

Student nie tylko 

nie ma trudności z 

pracą w grupach, 

ale potrafi przyjść 

z pomocą 

słabszym jej 

członkom. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Zajęcia odbywają się w trybie nieregularnym: 

2012: 06.11, 13.11, 27.11, 01.12, 15.12 ; 2013: 12.01, 26.01, 23.02, 09.03, 23.03, 06.04, 

20.04, 11.05, 25.05, 8.06 o godzinie 14.20 w sali C-901 (gr. 1) i 16.00 w sali C-903 (gr. 2)  

oraz  13.01.2013 i 12.05.2013 o godzinie 9.00 w sali C-901 (gr.1) i 10.40 w sali C-903 (gr. 2) 

Ze względu na niestacjonarny charakter studiów, konsultacje odbywają się w czasie 

indywidualnie ustalonym ze studentem. 

 

 

 

 


