
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego – języki 
specjalistyczne

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical English – English for Special 
Purposes

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

II

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

stacjonarne

Dyscyplina językoznawstwo

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Dr Dominika Bugno-Narecka

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład

5

konwersatorium

ćwiczenia 60 I,II

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Wymagania wstępne W1. Kompetencje językowe pol./ang. B2+/C1.  
W2. Kompetencje badawcze.

C1. Uzyskanie wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie komunikacji specjalistycznej z 
określonych dziedzin.

C2. Uzyskanie wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie komunikacji specjalistycznej z 
dziedzin sugerowanych przez członków grupy zajęciowej (studentów).

C3. Rozwijanie zdolności rozpoznawania konstrukcji, związków wyrazowych oraz stopnia 
formalności słów i wyrażeń z zakresu specjalistycznych odmian języka angielskiego. 

C4. Zastosowanie w praktyce autentycznego aktu komunikacyjnego obejmującego 
wszystkie sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunk-
owych

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student zna pogłębioną terminologię związaną z 
pojęciami z zakresu języka angielskiego w omawianych 
kontekstach specjalistycznych, potrafi wskazać polskie 
odpowiedniki omawianych terminów oraz identyfikuje 
mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym 
odniesieniu do języka angielskiego i porównawczym 
odniesieniu do języka polskiego. 

K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W09

W_02 Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice 
przedmiotowej i znaczeniu języka angielskiego w 
różnych kontekstach specjalistycznych, a także zna i 
odróżnia różne jego rejestry w wybranych kontekstach 
specjalistycznych.

K_W03, K_W04, 
K_W05, 

W_03 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, 
poprawne logicznie i językowo formułowanie swoich 
myśli w czasie wypowiedzi ustnej i pisemnej, a także 
wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów 
teoretyczną i praktyczną znajomością rejestrów języka 
angielskiego w zastosowaniach specjalistycznych. 

K_W03, K_W04, 
K_W05

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student potrafi wypowiadać się (ustnie i pisemnie) na 
zróżnicowane tematy dotyczące realizowanych 
zagadnień, argumentując swoje przekonania przy 
wykorzystaniu słownictwa specjalistycznego i dobierając 
odpowiednie słownictwo do danego rejestru.

K_U07, K_U09, 
K_U10, K_U11, 
K_U12

U_02 Student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty źródłowe 
(dostosowane do jego poziomu językowego) z zakresu 
języka specjalistycznego.

K_U02, K_U06, 
K_U11

U_03 Student jest w stanie twórczo rozwijać i stosować 
wiedzę z zakresu języka angielskiego w kontekstach 
specjalistycznych w działalności profesjonalnej. 

K_U14

U_04 Student dostrzega i nazywa problemy związane z 
omawianymi zagadnieniami i potrafi wykorzystać 
dostarczone mu informacje, narzędzia i dyskusję do ich 
rozwiązywania. Potrafi zaprojektować pracę w grupie 
nad wybranymi problemami w taki sposób, by 
doprowadzić do ich rozwiązania.

K_U01, K_U08, 
K_U11, K_U12, 
K_U13, K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

K_01 Student rozumie rolę języka angielskiego jako środka 
komunikacji w kontekstach specjalistycznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem pracy w środowisku 
międzynarodowym, ma świadomość potrzeby ciągłego 
rozwoju zawodowego, aktywizacji i poszerzania swoich 
kompetencji językowych oraz dokształcania się w 
zakresie zjawisk kulturowych i nowych trendów 
związanych z pracą zawodową w wybranych 
dziedzinach.

K_K01, K_K06, 
K_K07,

K_02 Student rozumie zależność między jakością i poziomem 
uzyskanego narzędzia w postaci języka angielskiego a 
jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat 
zewnętrzny. Potrafi organizować i inspirować działanie 
innych.

K_K04, K_K05

1. Wybrane teksty i ćwiczenia leksykalno-gramatyczne związane z językiem medycznym, 
chemią/fizyką, środowiskiem/ekologią i nowoczesnymi technologiami/IT (semestr 
zimowy, moduły po 6-8 godzin). 
2. Wybrane teksty i ćwiczenia leksykalno-gramatyczne z zakresu techniki, prawa, 
turystyki i ekonomii (semestr letni, moduły po 6-8 godzin).
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VI. Kryteria oceny, wagi 

Na ocenę końcową w każdym semestrze składa się suma punktów otrzymanych w trakcie 
trwania semestru. Punkty można zdobyć za: 
1. Rozwiązywanie ćwiczeń online (6x10).  
2. Napisanie testów śród-semestralnych (3x20) 
2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach, oraz realizacja wykonywanych zadań (10+5).  
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 60% wszystkich możliwych punktów. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Praca z tekstem Kolokwium / Test / 
ćwiczenia online 
Sprawdzian pisemny

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

W_02 Dyskusja Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

W_03 Studium przypadku (case 
study)

Kolokwium / Test / 
ćwiczenia online 
Sprawdzian pisemny

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Burza mózgów/ giełda 
pomysłów 
Dyskusja 
Praca w grupach w 
różnych rolach

Obserwacja 
Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 
Informacja zwrotna 
(feedback)

U_02 Analiza tekstu 
Metoda problemowa 
(PBL) 
Praca w grupach w 
różnych rolach

Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 
Kolokwium / Test / 
ćwiczenia online 
Sprawdzian pisemny 
Obserwacja

Informacja zwrotna 
(feedback) 

Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Dyskusja 
Praca w grupach w 
różnych rolach

Obserwacja Informacja zwrotna 
(feedback)

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

60

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 90
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VIII. Literatura 

Literatura podstawowa

Przedmiot wykorzystuje materiały autentyczne w zakresie omawianych dziedzin 
specjalistycznych oraz informacje ze słowników, encyklopedii oraz innych serwisów 
internetowych poświęconych wybranym dziedzinom specjalistycznym.

Literatura uzupełniająca

Donesch-Jeżo, Ewa. English for Students of Pharmacy and Pharmacists. 
Kraków:Wydawnictwo Przegląd Lekarski, 2007. 

Allison, John, Jeremy Townend, Paul Emmerson. The Business 2.0 upper intermediate/
advanced, Macmillan, 2013. 

Evans, Virginia, Jenny Dooley, Kenneth Rodgers. Environmental Engineering. Express 
Publishing, 2013. 

Wyatt, Rawdon. Check Your English Vocabulary for Leisure, Travel and Tourism. London: 
A&C Black, 2005. 

Krois-Lindner, Amy. International Legal English. Cambridge: Cambridge UP, 2013. 

Soltesz Steiner, Shirley. Quick Medical terminology: A Self-Teaching Guide. Hoboken: 
John Wiley & Sons, 2003. 

Check Your English Vocabulary for Medicine. London: A&C Black, 2006. 


