
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Konwersacje - ćwiczenia 

III rok studiów I stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Pogłębienie znajomości języka angielskiego 

C2 Rozwijanie umiejętności argumentowania w języku angielskim, zabierania głosu w dyskusji,  

prowadzenia debaty, prezentowania argumentów. 

C3 Przygotowanie studenta do dalszych studiów bądź podjęcia pracy w środowisku anglojęzycznym  

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Poziom j. angielskiego zgodny z wymaganiami stawianymi studentom III roku 

  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 
EK P_W02 zna podstawową terminologię filologiczną w języku angielskim 
EK P_W04 ma uporządkowaną wiedzę ogólna obejmującą terminologię używaną w obrębie 
Filologii Angielskiej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach 
naukowych 
EK P_W09 ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w 
kształtowaniu współczesnego człowieka, swobodnie poruszającego się obszarach języka, 
kultury i literatury, oraz ich historycznego rozwoju 
EK P_W12 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym 
odniesieniu do języka angielskiego i porównawczym odniesieniu do innych języków 
EK P_W16 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład 
kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i 
proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie) 
EK P_W17 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo 
wypowiadanie  myśli podczas dyskusji akademickich, debat i innych wypowiedzi 
EK P_W18 zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego 
EK P_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i 
praktyczną znajomością języka angielskiego  
EK P_U02 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje 
związane z dziedzinami naukowymi w obrębie kierunku Filologia Angielska 
EK P_U03 potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy 
w języku angielskim  
EK P_U04 stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego 
EK P_U07 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie 
języka angielskiego oraz literatury i kultury krajów anglojęzycznych, kierując się wskazówkami 
opiekuna naukowego 

EK P_U11 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z 
zakresu literaturoznawstwa oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z 
zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń 
EK P_U13 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych 
autorów, oraz potrafi formułować wnioski 
EK P_U14 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych 



EK P_U20 potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku 
angielskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych 
EK P_K01 ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy literaturoznawczej i rozumie 
potrzebę jej rozwijania 
EK P_K03 rozumie konieczność poszerzania swoich kompetencji językowych 
EK P_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr I   

Ć1 wprowadzenie do zajęć, przedstawienie wymagań i formy pracy na zajęciach 

podstawowych pojęć z zakresu literaturoznawstwa 
2 

Ć2 – Ć14 dyskusje na zajęciach na podstawie wybranych wcześniej i opracowanych 

przez studentów tekstów (przygotowanie argumentów do dyskusji, opracowanie 

słownictwa); praca nad językiem studentów, rozwijanie umiejętności 

argumentowania ; różne formy pracy : dyskusja, debata, praca w grupach, praca 

indywidualna 

26 

Ć15 – podsumowanie zajęć 2 

Semestr II  

Ć1- Ć13 dyskusje na zajęciach na podstawie wybranych wcześniej i opracowanych 

przez studentów tekstów (przygotowanie argumentów do dyskusji, opracowanie 

słownictwa); praca nad językiem studentów, rozwijanie umiejętności 

argumentowania ; różne formy pracy : dyskusja, debata, praca w grupach, praca 

indywidualna 

26 

Ć14 – Ć15 ewaluacja postępu językowego studentów (mock exam) 4 

                                                                                                                                     

Suma godzin 
60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem różnorakich ćwiczeń na komunikację: wypowiedzi 
na temat przeczytanych artykułów, prezentacje, debaty, interakcje, swobodne wypowiedzi, 
przygotowane wypowiedzi. 

SPOSOBY OCENY  

Studenci opracowują w domu teksty i przygotowują argumenty do dyskusji na zajęciach  
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 
Praca na zajęciach, poprawność wypowiedzi (gramatyczna, stylistyczna, fonetyczna, płynność wypowiedzi, 

sposób argumentowania) 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Przygotowanie materiałów do zajęć 40 

Udział w zajęciach 60 

Konsultacje 2 

SUMA 102 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
4 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

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



Patrycja Antoszek, patbar@kul.lublin.pl 

Karolina Majkowska, k.majkowska@gmail.com,  

Anita Pasik, anitapasik@wp.pl,  

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt Wiedza 

Student nie 

posiada wiedzy w 

zakresie 

komunikacji w 

języku angielskim 

Student posiada 

ogólną wiedzę w 

zakresie 

komunikacji w 

języku angielskim 

) 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę w zakresie 

komunikacji w 

języku angielskim 

Student ma pełną 

wiedzę w zakresie 

komunikacji w 

języku angielskim 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

osiagnął 

wymaganych 

umiejętności, nie 

porozumiewa się 

w zadawalającym 

stopniu w języku 

angielskim 

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia, ale 

osiągnął 

wymagane 

umiejętności w 

zakresie 

komunikacji w 

języku angielskim.  

Student wykazuje 

zaangażowanie w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia i osiągnął 

wystarczające 

umiejętności w 

zakresie 

komunikacji w 

języku angielskim 

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany oraz 

osiągnął znaczące 

umiejętności w 

zakresie 

komunikacji w 

języku angielskim 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa w 

zajęciach, 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 dodatkowym 

zaangażowaniem, 

stawia pytania i 

podnosi swoje 

kompetencje. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 
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