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Nazwa przedmiotu

Język obcy 1

Kierunek studiów
Zakres studiów
Prowadzący przedmiot
Dane kontaktowe dla studentów

E-mail

Semestr

Telefon

Forma prowadzenia zajęć

inne I

LIC

(seminarium dyplomowe / konwersatorium / warsztaty
/ laboratoria/ zajęcia projektowe)

(!) Proszę pamiętać o dostosowaniu formy zajęć do
możliwości uzyskania i weryfikacji założonych efektów
uczenia się.
(!) Proszę wybrać odpowiednie przez wstawienie znaku "X"
w kolumnie obok.

wykład

……………………………….

ćwiczenia

(wpisać jakie)

-

-

Wymagania wstępne

ZO

X
Brak wymagań wstępnych

II. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się w godzinach oraz
punktach ECTS
(!) Jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od studenta 25 lub 30 (praktyka zawodowa) godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta
obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.

Wykład

Forma zajęć

Sposób realizacji

Czynności

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

Liczba godzin
0

przygotowanie do zajęć
czytanie wskazanej literatury
bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

indywidualna
praca studenta

napisanie referatu / eseju
przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

Ćwiczenia

e-learning

0

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

18
przygotowanie do zajęć

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

indywidualna
praca studenta

czytanie wskazanej literatury
napisanie referatu / eseju
przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

e-learning

12

Inne
…

z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego i
studentów („na sali”)

bez bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i
studentów

0

indywidualna
praca studenta

przygotowanie do zajęć

0

czytanie wskazanej literatury

0

napisanie referatu / eseju

0

przygotowanie do zaliczenia / egzaminu
inne …

0
0
0

e-learning
Sumaryczne obciążenie studenta

30

Punkty ECTS

1

III. Cel przedmiotu i treści programowe

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu posługiwania się jezykiem obcym - angielskim. Ponadto, student
pozna struktury gramatyczne oraz słownictwa umożliwiające mu praktyczne wykorzystanie wiedzy i posiądzie umiejetność i
kompetencje komunikowania się w mowie i piśmie na poziomie B2. Proces zdobywania wiedzy i umiejętności będzie dotyczył czterech
podstawowych obszarów: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, mówienie oraz pisanie.
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Treści programowe (szczegółowy program zajęć dydaktycznych)
forma zajęć: ĆWICZENIA
metody dydaktyczne
(wybrać i wpisać z listy poniżej *)

wyjaśnienie, zajęcia praktyczne, prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych
liczba godzin zajęć

lp.

temat zajęć

zagadnienia

1.

Prezentacja sylabusa przedmiotu

Zapoznanie studentów z założeniami przedmiotu - cel procesu nauczania, metody
wykorzystywane w procesie kształcenia, treści ksztalcenia oraz cele procesu kształcenia.
Prezentacja poocy naukowych wspierających proces uczenia ise jezyka angielskiego.

1

2.

Dlaczego warto uczyć się angielskiego?

Dyskusja na temat potrzeby uczenia się jezyków obcych. Kraje anglojęzyczne. Możliwości
wykorzystania języka obcego w karierze projesjonalnej i podczas nauki.

1

3.

Alfabet, numbers

Ćwiczenia z alfabetem - spelling (imię, nazwisko, dane). Pozajemy liczebniki - ćwiczenia
praktycznego zastosowania liczebników w języku angielskim (gra w BINGO).

1

2

4.

Verb to be

Odmiana czasownika "to be" w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym. Budowa zdań
twierdzących, pytających i przeczących z czasownikiem "to be". Ćwiczenia utrwalajace
zasosowanie czasownika "to be"

2

2

5.

Verb to have

Odmiana czasownika "to have (have got)" w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym. Budowa
zdań twierdzących, pytających i przeczących z czasownikiem "to have (have got)". Ćwiczenia
utrwalajace zasosowanie czasownika "to have (have got)"

2

2

6.

Introduction of myself

Budowa zdań opisujących siebie, swoją rodzinę, hobby, pracę. Ćwiczenia utrwalające. Proste
konwersjacje (pytanie -- odpowiedź) w obszarze "Let me introduce myself).

3

2

7.

Working with the vacabulary

Poznanie słownictwa z obszaru tematycznego - SCHOOL / EDUCATION. Ćwiczenia w wymowie i
pisowni. Uzycie słów w konteście, budowa zdań z nowo poznanymi słowami.

2

2

8.

Reading with understanding

Ćwiczenia z uzyciem tekstów czytanych (rozumienie telstu czytanego). Ćwiczenia w głośnym
czytaniu.

2

1

9.

Listening with understanding

Ćwiczenia w obszarze rozumienia tekstu mówionego. Odpowiedzi na pytania na podstawie
ułyszanego tekstu. Próba tworzenia streszczeń ustnych na podstawie tekstu słyszanego

2

1

10.

Review of the material

Ćwiczenia utrwalające poznany materiał (ćwiczenia gramatyczne i leksykalne). Ćwiczenia w
mówieniu, pisaniu oraz rozumieniu tekstów mówionych i czytanych. Utrwalenie materiału do
ptesstu sprawdzajacego.

2

Suma godzin

bezpośredni
kontakt
e-learning
(„na sali”)

30

* Metody podające: wykład, narracja, opis, wyjaśnianie, konsultacja, pokaz.
Metody niepodające: metoda problemowa, metoda problemowa w grupach, dyskusja, dyskusja zaplanowana, debata, dialog, gra dydaktyczna (symulacyjna, sytuacyjna,
inscenizacja), burza mózgów; zajęć praktycznych, projektów (np. metoda laboratoryjna, projekt badawczy, grupowy projekt studencki, indywidualny projekt studencki, prezentacja z
wykorzystaniem środków multimedialnych), tekstu przewodniego (np. analiza i interpretacja tekstów źródłowych lub przepisow prawnych).
Technika kształcenia na odległość: e-learning.
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IV. Efekty uczenia się i ich weryfikacja
KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol efektu kierunkowego

Treść efektu kierunkowego

Wiedza
PED_W07

w zaawansowanym stopniu posiada wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, postawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i/lub pomocowych

PED_W12

w zaawansowanym stopniu zna i rozumie kluczowe oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej ujętej w przedmiotach zawodowych a
także interpretuje tą wiedzę w kierunku praktycznych zastosowań i działalności zawodowej związanej ze studiowanym kierunkiem i zakresem

Umiejętności
PED_U06

potrafi w sposób klarowny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin w tym i treści programowych zawartych w przedmiotach zawodowych

PED_U09

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi
generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań

PED_U12

potrafi dokonać analizy osiągnięć w zakresie uczenia się, własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające doskonalenia i modyfikacji a także
sformułowania skonkretyzowanego planu uczenia się przez całe życie

PED_K01

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy, jednocześnie uznając jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, zasięga
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

PED_K04

jest przekonany o potrzebie i wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, szczególnie poprzez odpowiedzialne pełnienie
ról zawodowych w tym roli studenta, badacza i nauczyciela

PED_K06

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia swojej roli zawodowej, przygotowywania się do swojej pracy zawodowej, projektowania i wykonywania działań
pedagogicznych i specjalistycznych związanych z kierunkiem oraz zakresem studiów, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

Kompetencje społeczne

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Symbol
efektu
kierunkoweg
o

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się
(wybrać z listy poniżej **)

Symbol efektu
przedmiotowego

Treść efektu przedmiotowego

PED_W07

W1

Student posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę na temat systemu edukacji, którą
potrafi wyrazić w języku obcym na poziomie B2, w tym zna slownictwo związane z naukami
pedagogicznymi

inne (test), aktywność merytoryczna

PED_W12

W2

Student zna kluczowe zagadnienia nauk pedagogicznych i umie je wyrazić w języku obcym

inne (test), aktywność merytoryczna

Wiedza

Umiejętności
PED_U06

U1

Student potrafi wypowiadać się w mowie i piśmie używając jezyka obcego

inne (test), aktywność merytoryczna

PED_U09

U2

Student potrafi zaprezentować podstawowe ujęcia teoretyczne (z obsaru pedagogiki)
używając języka obcego

inne (test), aktywność merytoryczna

PED_U12

U3

Student dokunuje analizy swoich soiagnieć naukowych w obszarze posługiwania się jeziem
obcym

inne (test), aktywność merytoryczna

Kompetencje społeczne
PED_K01

K1

Student krytycznie ocenia swoją wiedzę jezykową i wykorzystuje ją do wykonywania swoich
zadań zawodowych

inne (test), aktywność merytoryczna

PED_K04

K2

Student jest przekonany, że do właściwego funkcjonowania we współczesnym świecie
(pełnienie ról społecznych i zawodowych) konieczna jest znajomość jezyka obcego

inne (test), aktywność merytoryczna

PED_K06

K3

Student podczas pełnienia swojej roli zawodowej posługuje się jezykiem obcym

inne (test), aktywność merytoryczna

** egzamin pisemny (pytania otwarte, test, zadanie); egzamin ustny; zaliczenie na ocenę (praca kontrolna, prezentacja, esej, sprawozdanie, referat, materiały pisemne z metody
problemowej, sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja), badania terenowe, aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego),
zaangażowanie społeczne, obecność na zajęciach)
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V. Forma i warunki zaliczenia
(!) Liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów uczenia się
potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk. Zatem każdy student rozliczający przedmiot, w tym w minimalnym akceptowalnym stopniu (na ocenę 3.0), otrzymuje pełną liczbę
punktów ECTS.
(!) Każdy z efektów przewidzianych programem przedmiotu musi zostać osiągnięty co najmniej na minimalnym poziomie akceptowanym przez osobe prowadząca zajęcia.

Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

WYKŁAD

%

Kryteria oceny

pytania otwarte
test
zadanie

egzamin pisemny
egzamin ustny

zaliczenie na ocenę

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja,
eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danego
zadania określonymi przez osobę prowadzącą
zajęcia.
Student otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0), gdy
nie wykazuje dostatecznego stopnia osiągnięcia
efektów uczenia się i uzyskuje mniej niż 50% sumy
punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych

suma:
Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi
w pkt IV

ĆWICZENIA
praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
TEST
zaangażowanie społeczne
obecność (dozwolone -

1

0 /100
%

Student otrzymuje ocenę dostateczną plus (3,5), gdy
wykazuje większy niż dostateczny, ale mniejszy niż
dobry stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 60% do 70% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

x

20

x

80

Student otrzymuje ocenę dobrą (4,0), gdy wykazuje
większy niż dostateczny plus, ale mniejszy niż dobry
plus stopień osiągnięcia efektów uczenia się i uzyskuje
od 70% do 80% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

nieobec.)
suma:
Oznaczyć (X) wybrane
zgodnie z określonymi

INNE:

100 /100
%

praca kontrolna
prezentacja
esej
sprawozdanie
referat
materiały pisemne z metody problemowej
sprawdzian praktyczny (np. projekt, pokaz, inscenizacja, eksperyment, symulacja)
badania terenowe
aktywność merytoryczna (sprawozdanie prowadzącego)
INNE:
(wpisz jaka)
zaangażowanie społeczne
obecność (dozwolone -

Student otrzymuje ocenę dostateczną (3,0), gdy
wykazuje większy niż niedostateczny, ale mniejszy niż
dostateczny plus stopień osiągnięcia efektów uczenia
się i uzyskuje od 50% do 60% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych

Student otrzymuje ocenę dobrą plus (4,5), gdy
wykazuje większy niż dobry, ale mniejszy niż bardzo
dobry stopień osiągnięcia efektów uczenia się i
uzyskuje od 80% do 90% sumy punktów na
egzaminie/zaliczeniu/pracach kontrolnych
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5,0), gdy
wykazuje większy niż dobry plus stopień osiągnięcia
efektów uczenia się i uzyskuje od 90% do 100% sumy
punktów na egzaminie/zaliczeniu/pracach
kontrolnych

nieobec.)
suma:

0 /100

VI. Zalecana literatura i pomoce naukowe
(!) Dostępność zalecanej literatury należy sprawdzić w bibliotece uczelni.
Literatura podstawowa
Vince M. (2014). Intermediate Language Practice. Londyn: Mcmillan Education
Matasek M. (2000) Język angielski. Poznań: Handybooks.
Kerr P. (2012).StraightForward. Student`s Book B1+. Oxford: Mcmillan.
Literatura uzupełniająca
Wiśniewska K. 2010. Angielski Testy gramatyczno-leksykalne.Warszawa:Edgard Języki Obce
Cieślak M. 2011. English Repetytorium tematyczno-leksykalne 1.2.3. Poznań: Wagros
Hewings M. 2009. Advanced Grammar in Use. England: Cambridge University Press
Materieły on-line publikowane przez prowadzącego na platformie (teksty, mteriały audio-wizualne)
Uwagi

(!) pola są wypełniane przez uczelnianego opiekuna sylabusów (proszę nie zmieniać ich zawartości; w przypadku uwag, proszę o kontakt z opiekunem sylabusów)
(!) pola białe wypełnia nauczyciel akademicki odpowiedzialny za opis przedmiotu
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