
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Praktyczna nauka języka angielskiego – pisanie (ćwiczenia) 

2 rok studiów niestacjonarnych II stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Doskonalenie umiejętności pisania prac naukowych, a w szczególności pracy magisterskiej. 

C2 Wyrobienie zdolności krytycznego myślenia oraz przejrzystego artykułowania myśli w języku 

angielskim, zwłaszcza w formie pisanej. 

C3 Zgłębianie znajomości rejestru języka akademickiego. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Zaawansowana znajomość języka angielskiego, ogólna wiedza o wymaganiach stawianych piszącemu 

prace naukowe oraz o rejestrze i stylu akademickim. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK K_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą miejsca i znaczenia pisania akademickiego w 

naukach humaistycznych. 

EK K_W02 Student zna rozszerzoną terminologię z zakresu pisania akademickiego w języku 

angielskim .  

EK K_W03 Student zna rozszerzoną terminologię z zakresu pisania akademickiego w języku 

polskim. 

EK K_W04 Student ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę z zakresu pisania akademickiego i 

rozumie jej zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych. 

EK K_W05 Student ma pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię z zakresu zasad konstrukcji 

tekstu (spójność logiczna i treściowa, rejestry i style językowe, konwencje bibliograficzne). 

EK K_W06 Student rozumie, że istnieje wiele szkół, stylów i konwencji bibliograficznych w ramach 

pisania akademickiego. 

EK K_W12 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony prawa autorskiego i własności 

intelektualnej (zjawisko plagiatu, konwencje bibliograficzne i zasady dotyczące cytowania źródeł). 

EK K_W13 Student zna  szczegółowe zasady dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo 

wyrażanie myśli i poglądów. 

EK K_W14 Student zna i potrafi stosować różne rejestry języka, zwłaszcza rejestr języka 

akademickiego. 

EK K_U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia teoretyczną i 

praktyczną znajomością języka angielskiego zwłaszcza w formie pisemnej. 

EK K_U03 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i 

poglądy w języku angielskim. 

EK K_U04 Student stosuje na poziomie zaawansowanym rejestr języka akademickiego. 

EK K_U05 Student posiada pogłębione umiejętności badawcze: wyszukuje najważniejsze informacje 

w tekście naukowym, streszcza i parafrazuje, analizuje oraz krytycznie ocenia treści zawarte w 

przeczytanych źródłach, selekcjonuje i użytkuje dane z materiałów źródłowych z puntku widzenia ich 

przydatności dla zadań z pisania akademickiego. 

EK K_U11 Student wykazuje zależności i powiązania między pisaniem akademickim a różnymi 

dziedzinami w obrębie obszaru nauk humanistycznych. 

EK U_16 Student potrafi przygotować prezentacje opracowań krytycznych w formie pisemnej i 

ustnej. 

EK K_U20 Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych 

akademickich w języku angielskim. 



EK K_U21 Student potrafi przygotować zaawansowaną naukową pracę pisemną o różnych formatach 

(np. streszczenie, recenzja, praca magisterska) w języku angielskim, posługując się przy tym źródłami 

pomocniczymi. 

EK K_K01 Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji 

językowych z zakresu pisania akademickiego w języku angielskim. 

EK K_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. 

EK K_K06 Student prawidłowo identyfikuje priorytety w procesie pisania pracy naukowej.   

EK K_K08 Student rozumie możliwości zastosowania pisania akademickiego w studiowanych 

dziedzinach oraz w życiu zawodowym. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć - ćwiczenia 
Liczba 

godzin 
Semestr 1  

ĆW1. Wprowadzenie do kursu, określenie poziomu i charakteru grupy, przypomienie 

wiadomości dotyczących planowania i samego pisania pracy naukowej 
2 

ĆW2. Praca z tekstem: streszczenie – reguły pisania, przykłady, ćwiczenia praktyczne 2 
ĆW3. Praca z tekstem: parafrazowanie – reguły, przykłady, ćwiczenia praktyczne 2 
ĆW4. Unikanie plagiatu – zasady cytowania źródeł w tekście z uwzględnieniem 

różnych stylów (MLA, APA, Chicago Manual), ciwczenia praktyczne 
2 

ĆW5. Tworzenie bibliografii w różnych konwencjach bibliograficznych – reguły 

przykłady, ćwiczenia praktyczne. 
2 

ĆW6. Analiza wybranych fragmentów publikacji naukowych. Ćwiczenia językowo-

stylistyczne. 
2 

ĆW7. Słownictwo i zwroty stosowane w tekstach naukowych – przegląd i ćwiczenia. 2 
ĆW8. In-class writing: Praca pisemna na zajęciach (praca z tekstem) 2 
ĆW9.  Omówienie prac pisemnych oraz wystawienie ocen semstralnych 2 
                                                                                                                                      

Suma godzin 
18 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Zasoby w formie książkowej i elektronicznej, autorskie kompilacje ćwiczeń dotyczących danego 

tematu, autentyczne teksty naukowe. 

 

SPOSOBY OCENY  

F1 Przygotowanie do zajęć poprzez wykonanie pracy domowej oraz ewentualne przyswojenie 

materiału teoretycznego. 

F2 Obecność na zajęciach z możliwością maksymalnie dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych. 

F3 Napisanie i przedstawienie na zajęciach streszczenia w języku angielskim dowolnego artykułu lub 

rozdziału książki naukowej wykorzystywanej w pracy magisterskiej 

F4 Praca pisemna na zajęciach (In-class writing)  

P1 Ocena końcowa, przy spełnieniu kryteriów F1 i F2,  wynika ze średniej arytmetycznej ocen 

uzyskanych z prac pisemnych (F3, F4).  

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Ćwiczenia stylistyczno-językowe materiałów zadanych w domu 55 

Przygotowanie materiałów do zajęć 25 

Udział w zajęciach 18 

Dodatkowa praca zaliczeniowa 15 

Konsultacje 7 



SUMA 120 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
4 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Macpherson, Robin. English for Writers and Translators. Warszawa: PWN, 1998. 

2. Macpherson, Robin. English for Academic Purposes. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. 

3. Macpherson, Robin. Advanced Written English. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. 

4. Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers. Fifth Edition, New York: The MLA 

of America, 1999. 

5. Rozakis, Laurie. Writing Great Research Papers. New York: McGraw-Hill, 1999. 

6. Zgorzelski, Andrzej. “Against Methodological Compromise in Literary Studies.” Approaches to 

Fiction.  L. S. Kolek (ed.) Lublin: Wydawnictwo Folium, 1996. 231-242. 

7. Cory, Hugh.  Advanced Writing with English in Use. Oxford: Oxford UP, 1997. 

8. Reid, Joy M. The Process of Paragraph Writing. Second edition. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 

1994. 

9. Reid, Joy M. The Process of Composition. Second edition. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994. 

10. Gillet, Andy, Angela Hammond,  Mary Martala. Inside Track to Successful Academic 

Writing. Longman, 2009.  

11. Cooley, Linda, Jo Lewkowicz. Dissertation Writing in Practice: Turning Ideas into Text. 

Hong Kong University Press, 2004. 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

Dominika Bugno-Narecka, dominka@kul.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt Wiedza 

Student nie ma 

pogłębionej 

wiedzy z zakresu 

pisania 

akademickiego. 

Student posiada 

ogólną wiedzę z 

zakresu pisania 

akademickiego. 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę z pisania 

akademickiego. 

Student ma 

pełną/pogłębioną 

wiedzę na temat 

pisania 

akademickiego. 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

osiągnął 

wymaganych 

umiejętności z 

zakresu pisania 

akademickiego, nie 

stosuje w stopniu 

zaawansowanym 

języka 

akademickiego, nie 

potrafi pracować z 

tekstem 

naukowym. 

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia(ch) ale 

osiągnął wymagane 

umiejętności 

dotyczące pisania 

akademickiego, z 

pomocą 

nauczyciela 

analizuje tekst 

naukowy. 

Student wykazuje 

zaangażowanie w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia(ch) i osiągnął 

wystarczające 

umiejętności 

dotyczące pisania 

akademickiego. 

Próbuje 

samodzielnie 

pracować z tekstem. 

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany oraz 

osiągnął znaczące 

umiejętności 

dotyczące pisania 

akademickiego. 

Samodzielnie 

pracuje z tekstem 

naukowym, stosuje 

w stopniu 

zaawansowanym 

język akademicki. 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa 

w zajęciach, oceny 

niedostateczne 

z prac pisemnych. 

Brak 

zaangażowania we 

własny rozwój. 

Uczestniczy mało 

aktywnie w 

zajęciach. 

Wykazuje małe 

zaangażowanie w 

rozwój osobisty. 

Student aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach i spełnia 

wymagania w 

sposób 

zadowalający. 

Student wykazuje 

się zaangażowaniem 

dodatkowym, stawia 

pytania, i podnosi 

swoje kompetencje. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: Godziny, w których prowadząca udziela konsulatcji są podane do wiadomości studentów 



oraz są dostępne na stronie internetowej www.kul.pl.  
 

 
 

 

http://www.kul.pl/

