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Plan pracy zdalnej na okres 1.04-30.09 w roku akademickim 2019/2020 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student ma pogłębioną i ugruntowaną wiedzę z zakresu 
językoznawstwa stosowanego, rozumianej jako część składowa 
kompetencji językowej i jako dział lingwistyki. Zna cele, zakres i 
specyfikę analizy językoznawczej oraz sposoby jej 
przeprowadzania w ramach różnych modeli. 

K_W01, KW_04, 
K_W05 

W_02 Student zna podstawową terminologię z zakresu 
językoznawstwa stosowanego  w języku polskim i angielskim  

 

K_W02, K_W03 

W_03 Student rozumie, że istnieje wiele szkół i modeli analizy 
językowej; zna podstawowe kryteria oceny ich wartości 

 

K_W06 

W_04 Student ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach 
rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w dziedzinie 
analizy językoznawczej; ma podstawową wiedzę o 
powiązaniach językoznawstwa stosowanego z innymi 
dyscyplinami 

 

K_W07, K_W08, 
K_W10 

W_05 Student zna i rozumie na poziomie zaawansowanym 
historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, 
teorii i szkół badawczych w zakresie analizy języka. 

 

K_W11,  

W_06 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne 
logicznie i językowo wypowiadanie myśli podczas dyskusji, 
sprawdzianów i egzaminów z zakresu językoznawstwa 
stosowanego/metodyki 

K_W09 

W_07 Student zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania języka;  zna 
podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów 

K_W12, K_W13 



 

 

języka w odniesieniu do różnych teorii, szkół badawczych w 
zakresie językoznawstwa. 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student wykazuje odpowiednią do poziomu studiów I stopnia 
teoretyczną i praktyczną znajomość języka angielskiego 

  

 

K_U01 

U_02 Student potrafi analizować dane językowe, oceniać, 
selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem 
różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne 
sądy 

 

K_U02 

U_03 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo 
wyrażać swoje myśli i poglądy w j. angielskim 

K_U03 

U_04 Student wie jak stosować różne rejestry języka akademickiego, 
posiada podstawowe umiejętności badawcze, potrafi 
formułować i przedstawiać graficznie zasady wynikające z 
analizy danych językowych. Potrafi porównać różne analizy 
tego samego problemu. Interpretuje je i ocenia. 

 

K_U04, K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i 
umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju; rozumie 
potrzeby dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego 
oraz aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych 

K_K01, K_K02, K_K03 

K_02 Student korzysta z wytworów kultury anglosaskiej i bierze 
udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze 
popularyzatorskim  

K_K10 

 

 
I. 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 pod kierunkiem; 
Praca z tekstem; Studium 
przypadku 

Praca pisemna Praca licencjacka 

W_02 Praca pod kierunkiem; 
Praca z tekstem; Studium 
przypadku 

Praca pisemna Praca licencjacka 

W_03 Praca pod kierunkiem; 
Praca z tekstem; Studium 
przypadku 

Praca pisemna Praca licencjacka 

W_04 Praca pod kierunkiem; 
Praca z tekstem; Studium 
przypadku 

Praca pisemna Praca licencjacka 

W_05 Praca pod kierunkiem; 
Praca z tekstem; Studium 
przypadku 

Praca pisemna Praca licencjacka 

W_06 Praca pod kierunkiem; 
Praca z tekstem; Studium 
przypadku 

Praca pisemna Praca licencjacka 

W_07 Praca pod kierunkiem; 
Praca z tekstem; Studium 
przypadku 

Praca pisemna Praca licencjacka 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca pod kierunkiem; 
Praca z tekstem; Studium 
przypadku 

Praca pisemna Praca licencjacka 

U_02 Praca pod kierunkiem; 
Praca z tekstem; Studium 
przypadku 

Praca pisemna Praca licencjacka 

U_03 Praca pod kierunkiem; 
Praca z tekstem; Studium 
przypadku 

Praca pisemna Praca licencjacka 

U_04 Praca pod kierunkiem; 
Praca z tekstem; Studium 
przypadku 

Praca pisemna Praca licencjacka 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca pod kierunkiem; 
Praca z tekstem; Studium 
przypadku 

Praca pisemna Praca licencjacka 

K_02 Praca pod kierunkiem; 
Praca z tekstem; Studium 
przypadku 

Praca pisemna Praca licencjacka 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 
Studenci otrzymują zaliczenie na podstawie ich napisanej pracy licencjackiej. 
 



 

 

 


