
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego  – pisanie (ćwiczenia) II rok studiów niestacjonarnych 

I stopnia 

CEL PRZEDMIOTU 

C1. Doskonalenie kompetencji z zakresu języka angielskiego pisemnego: wzbogacanie słownictwa, 

frazeologii i struktur gramatyczno-składniowych, doskonalenie umiejętności organizowania struktury 

tekstów pisanych pomocnych przy pisaniu pracy magisterskiej. 

C2. Podsumowanie i uzupełnienie wiedzy na temat wybranych czesci tekstów pisanych (wstęp, 

zakończenie, podsumowanie), oraz doboru odpowiednich dla pisania tych tekstów środków 

językowych i strategii organizacyjno-strukturyzujących. 

C3 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości na temat zasad organizacji i edytowania akademickich 

tekstów angielskich (np. zasad interpunkcji angielskiej). 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Poziom j. angielskiego wymagany od studentów wpisanych na II rok II stopnia studiów 

niestacjonarnych IFA KUL  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK K_W10 Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów 

kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie wybranych 

dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku i potrafi dokonać pisemnej syntezy tych metod.  

EK K_W12 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania  zasobami własności intelektualnej. 

EK P_W13 Student zna szczegółowe zasady dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo 

wyrażanie własnych myśli i poglądów w piśmie. 

EK P_W14 Student zna i potrafi stosować różne rejestry języka pisanego, w tym rejestr języka 

akademickiego. 

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

praktyczną znajomością języka angielskiego pisanego, w szególności rejestru języka akademickiego. 

EK K_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować 

informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w 

zakresie wybranych dyscyplin naukowych. 

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

poglądy w języku angielskim, szczególnie w piśmie. 

EK K_U04 Student stosuje w piśmie różne rejestry języka na poziomie zaawansowanym w tym 

rejestr języka akademickiego. 

EK K_U07 Student potrafi dokonać klarownej pisemnej prezentacji opracowanych zagadnień, w 

zakresie wybranych dziedzin naukowych.  

EK K_U14 Student umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz 

poglądów innych autorów; formułuje wnioski oraz tworzy syntetyczne podsumowania. 

EK K_U20 Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w 

języku angielskim w zakresie wybranych dziedzin naukowych. 

EK K_U21 Student potrafi przygotować zaawansowaną naukową pracę pisemną o różnych 

formatach (np. streszczenie, recenzja, praca licencjacka w języku angielskim, posługując się przy 

tym źródłami pomocniczymi. 

EK K_K01 Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji 

językowych z zakresu języka angielskiego. 

EK K_K02 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. 



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

EK K_K06  Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu 

uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć  
Liczba 

godzin 

Semestr I  - 

Ć 1. Słowa, słowa, słowa… Powtórzenie podstawowego słownictwa typowego dla 

stylu akademickiego. 
2 

Ć 2.  Wprowadzenie do pisania przez pisanie wprowadzenia. Jak wstęp do tekstu 

akademickiego inicjuje interakcję autora z czytelnikiem. 
2 

Ć 3. Wprowadzenie do pisania przez pisanie wprowadzenia (kontynuacja). Ćwiczenia. 2 

Ć 4. Interpunkcja: podstawowe różnice między polskimi i angielskimi konwencjami 

używania znaków interpunkcyjnych. Ćwiczenia. 
2 

Ć 5. Wybrane zagadnienia z edycji tekstów. Tworzenie bibliografii. 2 

Ć 6. Wybrane zagadnienia z edycji tekstów. Tworzenie bibliografii. Ćwiczenia. 2 

Ć 7. Powtórka materiału. Przygotowanie do testu. 2 

Ć 8. Test semestralny.  2 

Ć 9. Omówienie testu.  2 

Suma godzin 18 

Semestr 2 - 

Ć. 1. Formułowanie pytań badawczych i ich wpływ na jakość badań. 2 

Ć. 2. Formułowanie pytań badawczych i ich wpływ na jakość badań. (kontynuacja). 

Dane i ich interpretacja. 
2 

Ć 3. Dane i ich interpretacja (kontynuacja). 2 

Ć 4. Analiza i synteza informacji: czytanie i pisanie streszczeń (abstraktów). 2 

Ć 5. Analiza i synteza informacji: czytanie i pisanie streszczeń (abstraktów) 

(kontynuacja). 
2 

Ć 6. Powtórzenie wiadomości z wybranych zagadnień gramatyki języka angielskiego: 

użycie przedimków w języku angielskim. 
2 

Ć 7. Powtórka materiału przed testem. 2 

Ć 8. Test końcowy. 2 

Ć 9. Omówienie testu. Podsumowanie kursu.  2 

Suma godzin 18 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Słowniki języka angielskiego w formie elektronicznej i książkowej. 

SPOSOBY OCENY  

F1 Studenci muszą dostarczyć dwie prace domowe w semestrze.  

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 

usprawiedliwionych. 

P2 Studenci piszą jeden testy w semestrze. Z każdego z testów muszą uzyskać co najmniej 60% 

możliwej liczby punktów. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Opanowanie materiału i lektury dodatkowe  40 

Przygotowanie materiałów do zajęć 90 

Udział w zajęciach 36 

Konsultacje 6 



SUMA 172 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
8 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Henning, E., S. Gravett and W. van Rensburg (2005) Finding your way in Academic Writing. Van 

Schaik, Pretoria. 

McCarthy, M and F. O’Dell (2008) Academic Vocabulary in Use. Cambridge, CUP. 

Pallant, A. (2004) English for academic study: Writing. Garnet, Reading. 

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

1. Sławomir Zdziebko cvcv2006@gmail.com  

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt Wiedza 

Student nie ma 

podstawowej 

wiedzy dotyczącej 

metod analiz 

wytworów 

kultury, nie zna 

zasad 

klarowmnego 

wyrażania 

własnych myśli 

oraz zasad 

ochrony prawa 

autorskiego. 

Student nie zna 

zasad użycia 

rejestrów języka 

angielskiego.  

Student ma 

podstawową 

wiedzę dotyczącą 

metod analiz 

wytworów 

kultury, zna 

zasady 

klarowmnego 

wyrażania 

własnych myśli 

oraz zasady 

ochrony prawa 

autorskiego w 

niewielkim 

stopniu. Student 

zna zasady użycia 

rejestrów języka 

angielskiego w 

niewilkim 

stopniu. 

Student ma 

podstawową 

wiedzę dotyczącą 

metod analiz 

wytworów 

kultury, zna 

zasady 

klarowmnego 

wyrażania 

własnych myśli 

oraz zasady 

ochrony prawa 

autorskiego w 

stopniu dobrym. 

Student zna 

zasady użycia 

rejestrów języka 

angielskiego w 

stopniu dobrym. 

Student ma pełną 

wiedzę dotyczącą 

metod analiz 

wytworów kultury 

i bardzo dobrze zna 

zasady klarownego 

wyrażania 

własnych myśli 

oraz zasady 

ochrony prawa 

autorskiego. 

Student jest bardzo 

dobrze 

zaznajomiony z 

zasadami użycia 

rejestrów języka 

angielskiego. 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie potrafi 

używać języka 

angielskiego na 

odpowiednim 

poziomie, nie 

potrafi 

formułować opinii 

w oparciu o 

własne poglądy i 

poglądy innych 

autorów ani 

tworzyć prac 

pisamnych w 

języku angielskim. 

Student potrafi 

używać języka 

angielskiego na 

odpowiednim 

poziomie w 

bardzo prostych 

wypowiedziach, 

potrafi 

formułować 

proste opinie w 

oparciu o własne 

poglądy i poglądy 

innych autorów i 

tworzyć średnio 

zaawansowane 

prace pisamne w 

języku 

angielskim. 

Student potrafi 

używać języka 

angielskiego na 

odpowiednim 

poziomie w 

stopniu dobrym, 

potrafi 

formułować 

opinie w oparciu o 

własne poglądy i 

poglądy innych 

autorów i tworzyć 

średnio 

zaawansowane 

prace pisamne w 

języku angielskim. 

Student potrafi 

kreatywnie używać 

języka 

angielskiego na 

odpowiednim 

poziomie w 

stopniu bardzo 

dobrym, potrafi 

formułować 

złorzone opinie w 

oparciu o własne 

poglądy i poglądy 

innych autorów i 

tworzyćbardzo 

zaawansowane 

prace pisamne w 

języku angielskim. 

Efekt 

Kompetencje 

Brak uczestnictwa 

w zajęciach, 

Uczestniczy mało 

aktywnie w 

Student aktywnie 

uczestniczy w 

Student wykazuje 

sie 

mailto:zdziebol@poczta.onet.pl


społeczne niewystarczająca 

ilość punktów 

uzyskana z testów. 

Brak 

zaangażowania w 

poszerzanie 

swoich 

kompetencji 

językowych i 

zawodowych. 

Niechęć do 

koperacji. 

zajęciach. 

Wykazuje małe 

zaangażowanie w 

rozwój językowy i 

zawodowy. 

Trudność w 

kooperacji. 

zajęciach i spełnia 

wymagania w 

sposób 

zadowalający. 

zaangażowaniem 

dodatkowym, 

stawia pytania, i 

podnosi swoje 

kompetencje 

językowe i 

zawodowe. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konsultacje: Sławomir Zdziebko - wtorki i środy w godz. 15:00-15:50, sala 947 (Collegium JPII)   

 

 

 


