
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Komunikacja i kultura języka

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Communication and culture  in language

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

I

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

stacjonarne

Dyscyplina językoznawstwo

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Dr Piotr Steinbrich

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II

1

konwersatorium

ćwiczenia

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania 
wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+ (ESOKJ). 
Wybór specjalizacji nauczycielskiej.

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw komunikacji werbalnej i niewerbalnej

C2 Przekazanie wiedzy dotyczącej różnic kulturowych między użytkownikami języka 
ojczystego   i docelowego

C3 Przekazanie wiedzy z zakresu różnic fonetycznych, dialektycznych i 
strukturalnych z uwagi   na położenie geograficzne.

C4 Przekazanie wiedzy z zakresu konceptualizacji językowych różnic kulturowych 
między użytkownikami języka ojczystego i docelowego.
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Charakteryzuje procesy komunikowania 
interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności 
pedagogicznej 
(dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich 
prawidłowości i zakłóceń

SN_W02

W_02 Przestawia główne aspekty wychowania i kształcenia, w 
tym ich filozoficzne, społeczno-kulturowe, 
psychologiczne, 
biologiczne i medyczne podstawy

SN_W03

W_03 Opisuje techniki informatyczne, zasady przetwarzania 
tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, 
korzystania z 
baz danych, posługiwania się  grafiką  prezentacyjną , 
korzystania z usług w sieciach informatycznych, 
pozyskiwania i przetwarzania informacji,.

SN_W14

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Samodzielnie zdobywa wiedzę  i rozwija swoje 
profesjonalne umiejętności związane z działalnością  
pedagogiczną 
(dydaktyczną , wychowawczą  i 
opiekuńczą ),korzystając z różnych źródeł  (w języku 
polskim i obcym) i nowoczesnych 
technologii, posiada rozwinięte kompetencje 
komunikacyjne: potrafi porozumiewać  się  z osobami 
pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej 
kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać  
konflikty i konstruować  dobrą  atmosferę dla 
komunikacji w klasie szkolnej

SN_U04, SN_U06

U_02 Ocenia przydatność  typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk do realizacji zadań  dydaktycznych, 
wychowawczych i 
opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami 
edukacyjnymi dobierając i wykorzystując dostępne 
materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i 
efektywnego realizowania działań  pedagogicznych 
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz 
wykorzystywać  nowoczesne technologie do pracy 
dydaktycznej,

SN_U07, SN_U08
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V. Opis przedmiotu/ treści programowe 

VI.Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

U_03 Krytycznie analizuje własne koncepcje i działania 
edukacyjne kierując się w tym względzie wiedzą 
fachową oraz zasadami etyki pracy pedagogicznej, 
potrafi eksperymentować  i wdrażać  działania 
innowacyjne oraz ocenia przydatność typowych metod, 
procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi

SN_U12, SN_U14, 
SN_U016

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Identyfikuje i ocenia poziom swojej wiedzy i 
umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 
się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny 
własnych kompetencji i doskonali umiejętności w 
trakcie realizowania działań pedagogicznych 
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w 
tym działań podejmowanych na rzecz środowiska

SN_K01

K_02 Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na 
tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; 
wykazuje cechy 
refleksyjnego praktyka

SN_K04

K_03 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 
projektuje i wykonuje działania pedagogiczne 
(dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze), w tym 
działa kreatywnie na rzecz rozwoju szkoły

SN_K06

Przedmiot Komunikacja i Kultura Języka stanowi wstęp do Specjalizacji Nauczycielskiej. 
Jego głównym założeniem jest uświadomienie studentowi roli języka w komunikacji 
oraz związanych z tym implikacji praktycznych. Na treści programowe przedmiotu 
składają się następujące aspekty: podstawy komunikacji; komunikacja werbalna a 
niewerbalna; komunikacja w klasie; język nauczyciela a język ucznia; metafora w 
języku; taboo w języku; kulturowe aspekty komunikacji; akcent i dialekt.

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Wykład konwencjonalny Obserwacja Karta zaliczeniowa

W_02 Wykład konwersatoryjny Monitorowanie i 
informacja zwrotna

Karta zaliczeniowa
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VII.Kryteria oceny, wagi… 

Kryterium otrzymania zaliczenia z przedmiotu Komunikacja i Kultura Języka jest: a) 
uczestnictwo studenta, b) czynny udział w dyskusjach, burzy mózgów, oraz udzielanie in-
formacji zwrotnej. Z przedmiotu nie ma oceny końcowej, student otrzymuje zaliczenie. 

VIII.Obciążenie pracą studenta 

IX. Literatura 

W_03 Wykład problemowy Monitorowanie i 
informacja zwrotna

Karta zaliczeniowa

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Wykład konwersatoryjny Obserwacja Karta zaliczeniowa

U_02 Wykład konwersatoryjny Obserwacja Karta zaliczeniowa

U_03 Wykład konwersatoryjny Obserwacja Karta zaliczeniowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Wykład konwersatoryjny Obserwacja Karta zaliczeniowa

K_02 Wykład konwersatoryjny Obserwacja Karta zaliczeniowa

K_03 Wykład konwersatoryjny Obserwacja Karta zaliczeniowa

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

30

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

0

Literatura podstawowa

Shirato, T. & Yell, S. (2000). Communication and culture: An introduction. SAGE 
Publications

Literatura uzupełniająca

-


