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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu  Praktyczna nauka języka angielskiego - 
konwersacje  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim  Practical English - Conversation  

Kierunek studiów   Filologia angielska 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)  I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)  Niestacjonarne  

Dyscyplina  Językoznawstwo  

 Literaturoznawstwo  

Język wykładowy  Język angielski 
II.  

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  Dr Mark Ó Fionnáin 

 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 
 

wykład   
konwersatorium   
ćwiczenia  36 III - IV 
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   

translatorium   
wizyta studyjna   

  
6 

 
 
Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1/B1+.  
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Student potrafi wyrazić i uzasadnić własną opinię oraz przedstawić i skomentować opinię innych.   

C2 Student potrafi zinterpretować (audio)wizualne materiały stymulacyjne, ale również ilustracje, 
tabele, cytaty itp.  

C3 Student potrafi przeprowadzić dyskusję na temat obejrzanych fragmentów filmów, klipów, reklam 
oraz przeczytanych fragmentów artykułów o różnorodnej tematyce.  

C4 Student potrafi wyrazić indywidualną opinię i wziąć udział w debacie na tematy przygotowane 
przez prowadzącego oraz te zaproponowane przez studentów.  

III.  

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01  Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 

 K_W15 

W_02  Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego 
złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi 
wiedza deklaratywna i proceduralna i rozumie potrzebę dbania o 
precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażenie myśli i 
wyglądów. 

 K_W16, K_W17 

W_03  Student zna różne rejestry języka, ma podstawową wiedzę o 
instytutach związanych z kultywowaniem języka i kultury i 
orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym. 

 K_W18, K_W19, 
K_W20, 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01  Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 
i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w 
obrębie Filologii Angielskiej i precyzyjnie wyrażać swoje myśli i 
poglądy po angielsku, stosując różne rejestry języka, w tym 
akademickiego. 

 K_U02, K_U03, K_U04 

U_02  Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, dobrać 
metody i narzędzia badawcze i dokonać prezentacji 
opracowanych zagadnień, umie samodzielnie zdobywać wiedzę i 
rozwijać te umiejętności w zakresie języka angielskiego. 

 K_U05, K_U06, K_U07 
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U_03  Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami 
właściwymi i wykrywa zależności i powiązania między 
dziedzinami nauki w ramach Filologii Angielskiej a innymi 
dziedzinami. 

 K_U08, K_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, organizować 
działanie innych i zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, 
działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie 
zadań. 

 K_K04, K_K05, K_K06 

K_02  Student rozumie zależność między jakością i poziomem 
uzyskanego narzędzia w postaci języka angielskiego a jego/jej 
postrzeganiem jako osoba i możliwość zastosowania metodologii 
badań w studiowanych dziedzinach do rozwiązywania 
problemów w żuciu prywatnym. 

 K_K07, K_K08 

IV.  

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Lying, ethics 
School discipline and punishment 
Inventions, presenting an invention 
‘Lifeboat’ decision making role-play 
Men and Women, gender and stereotypes 
Facebook and Social Media Sites  
Names and identities 
Life swop and Invent your own land 
Anger management 
Organ donation 
Compensation Culture 

V.  

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Praca z tekstem 
Dyskusja 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

Zapis w arkuszu ocen 

W_02 Praca z tekstem 
Dyskusja 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

Zapis w arkuszu ocen 

W_03 Praca z tekstem Uzupełnione i ocenione Zapis w arkuszu ocen 
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Dyskusja kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Burza mózgów 
Dyskusja 
Analiza tekstu 
Praca w grupach 

Obserwacja 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Informacja zwrotna 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

U_02 Burza mózgów 
Dyskusja 
Analiza tekstu 
Praca w grupach 

Obserwacja 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Informacja zwrotna 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

U_03 Burza mózgów 
Dyskusja 
Analiza tekstu 
Praca w grupach 

Obserwacja 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Informacja zwrotna 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja 
Praca w grupach w różnych 
rolach 

Obserwacja Informacja zwrotna 

K_02 Dyskusja 
Praca w grupach w różnych 
rolach 

Obserwacja Informacja zwrotna 

VI.  

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Podstawowe kryterium oceny to aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie wszystkich 
wymaganych sprawdzianów ustnych (co najmniej po dwa na semestr). Ostatecznym sprawdzianem 
jest egzamin ustny na koniec każdego roku studiów.  

Studenci oceniani są według następującej skali:  

5 100-93%  

4.5 92-85%  

4 84-77%  

3.5 76-69%  

3 68-60%  

2 59-0%  

 

VII. Obciążenie pracą studenta 
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Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  36 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 144 

VIII.  

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Materiały własne prowadzącego oparte na zróżnicowanych źródłach tekstowych oraz 
audiowizualnych.  

Literatura uzupełniająca 

Materiały autorskie 
IX.  


