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KARTA PRZEDMIOTU 

 

I.Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego – 
warsztaty kompetencji komunikacyjnych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical English – communication skills workshop 

Kierunek studiów Lingwistyka stosowana 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina językoznawstwo 

Język wykładowy j. angielski 

I. 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Aleksander Bednarski/dr Izabela 
Wiśniewska-Kędziora 

 
 
 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   5 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty 60 I, II 

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   
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wizyta studyjna   

 
 
 

Wymagania wstępne Poziom języka angielskiego - B2. 

 
 
 

 

I.Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Częściowe osiągnięcie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 (w oparciu o pierwsze osiem 

rozdziałów podręcznika Keynote Advanced). 

C2 Rozwijanie sprawności receptywnych i produktywnych w języku angielskim, krytycznego i 

kreatywnego myślenia oraz przygotowywania ustnych wypowiedzi. 

C3 Wzbogacenie i organizacja słownictwa tematycznego. 

I. 

I.Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol 
Opis efektu przedmiotowego 

Odniesienie do efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student wymienia zaawansowane słownictwo w zakresie 

tematów omawianych na zajęciach. 

K_W04 

W_02 Student rozróżnia zaawansowane struktury gramatyczne, które 

poznał na zajęciach. 

K_W04 

W_03 Student rozróżnia style i rejestry języka angielskiego. K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student przygotowuje wystąpienia ustne w języku angielskim 

stosując odpowiedni rejestr języka. 

K_U01 

U_02 Student tłumaczy teksty z języka angielskiego na polski. K_U05 

U_03 Student tłumaczy teksty z języka polskiego na angielski. K_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest zorientowany na rozwijanie swoich umiejętności 

komunikacyjnych. 

K_K01 
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I.Opis przedmiotu/ treści programowe 

Semestr I 

1)Unit 1 – Necessities 

2)Unit 1 / Tłumaczenia konsekutywne 

3)Unit 1 / Tłumaczenia konsekutywne 

4)Unit 2 – Image and Identity 

5)Unit 2 / akcenty i dialekty j. angielskiego 

6)Unit 2 / akcenty i dialekty j. angielskiego 

7)Unit 3 – Harmony 

8)Unit 3 / tłumaczenia symultaniczne 

9)Unit 3 / tłumaczenia symultaniczne 

10)Unit 4 – Challenges 

11)Unit 4 / tłumaczenia pisemne 

12)Unit 4 / tłumaczenia pisemne 

13)Prezentacje semetralne 

14)Prezentacje semestralne 

15)Prezentacje semestralne 

16)Prezentacje semetralne 

Semestr II 

1)Does the language shape the way we think? 

2)What do polyglots have in common? 

3)Who is a good language learner? 

4)Unit 5 -Inspiration 

5)Education- the power of yet 

6)Unit 6 – Solutions 

7)The danger of silence 

8)Unit 7 – Imagination 

9)Gratitude 

10)Happiness 

11)Unit 8 – Working together 

12)Addictions 

13)Prezentacje semetralne 

14)Prezentacje semetralne 

15)Prezentacje semetralne 

 

I. 

I.Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 

efektu 
Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 
Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 
Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 

WIEDZA 
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W_01 praca z tekstem (pisanym i 

audiowizualnym), dyskusja 

test Uzupełniony i oceniony test 

W_02 Praca z tekstem (pisanym i 

audiowizualnym), dyskusja 

Test/sprawdzian pisemny Uzupełniony i oceniony test/ 

sprawdzian pisemny 

W_03 Praca z tekstem (pisanym i 

audiowizualnym) 

Odpowiedź ustna Zapis w arkuszu ocen 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 giełda pomysłów; praca 

zespołowa 

odpowiedź ustna zapis w arkuszu ocen 

U_02 Praca z tekstem Tłumaczenie tekstu Sprawdzone tłumaczenie 

U_03 Praca z tekstem Tłumaczenie tekstu Sprawdzone tłumaczenie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Zapis w arkuszu ocen 

I. 

 

I.Kryteria oceny, wagi… 

Na ocenę końcową w I semestrze składają się następujące elementy: 

obecność - 5% (2 nieobecności bez usprawiedliwienia, każda kolejna nieobecność 
nieusprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim to utrata 2 punktów z 10). Do zaliczenia 
semestru wymagana jest obecność na co najmniej 1/2 zajęć. 

praca pisemna (esej) – 40% 

kolokwia – 25% 

prezentacje/wypowiedzi ustne/prace domowe – 30% 
             Na ocenę końcową w II semestrze składają się następujące elementy: 

prezentacja tekstu  w oparciu o metodę Shadow reading -40 % 

udziął w dyskusjach  - 20% 

prezentacje - 40% 
Razem: 100% 
Kryteria oceny pracy pisemnej: 
Oddanie wydrukowanej pracy w terminie – 5p 
Edycja pracy zgodna ze standardami pisania akademickiego – 5p 
Gramatyka – 10p 
Styl/rejestr – 10p 
Struktura – 10p 
Jakikolwiek plagiat automatycznie dyskwalifikuje całą pracę pisemną 
 
Kryteria oceny prezentacji/wypowiedzi ustnej: 
Gramatyka 
Wymowa 
Płynność 
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Struktura i logika wypowiedzi 
Materiał wizualny/handout 
 

Skala stosowanych ocen przedstawia się następująco: 

60% - 68% - 3 

69% - 76 % - 3,5 

77% - 84% - 4 

85% - 92% - 4,5 

93% - 100% - 5 

 

I.Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 240 

I. 

 

I.Literatura 

Literatura podstawowa 

Lansford, L., P. Dummett & H. Stephenson. (2016) Keynote. Advanced. Student’s Book. National 

Geographic Learning. 

Literatura uzupełniająca 

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2001. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate. Cambridge University 
Press. 

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2005. English Collocations in Use. Cambridge University Press, Brazil, D. 
1994. Pronunciation for advanced learners of English. CUP, Hancock, M. 1995. Pronunciation games. 
CUP. 

I. 


