
 
Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Politechniczny 
2 Kierunek studiów Inżynieria Materiałowa (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu   

5 Kod Erasmusa   
6 Punkty ECTS  5 
7 Rodzaj modułu   
8 Rok studiów I, II, III 
9 Semestr  II, III, IV, V 
10 Typ zajęć  ćwiczenia 
11 Liczba godzin  150 (30-30-30-60) 

12 Koordynator   
mgr Anna Rawińska, mgr Anna Solak, mgr Roy Jones, 
mgr Renata Babuśka 

13 Prowadzący 
mgr Anna Rawińska, mgr Anna Solak, mgr Roy Jones, 
mgr Renata Babuśka 

14 Język wykładowy angielski, polski 

15 Zakres nauk podstawowych  
  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku   

17 Wymagania wstępne 
Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji  
w zależności od poziomu grupy. 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 
� ma bogaty zasób słownictwa i posiada znajomość 

struktur językowych, umożliwiającą mu 
formułowanie poprawnych językowo wypowiedzi 
ustnych i pisemnych na różne tematy związane z 
życiem codziennym i zawodowym; 

� rozróżnia język formalny i nieformalny, 
identyfikuje znaczenie głównych wątków  
w różnych komunikatach językowych  

� zna podstawowe słownictwo związane z jego 
specjalnością; 

� posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru 
nauczanego języka  

� zna zasady z zakresu prawa autorskiego. 
Umiejętności: 

� potrafi posługiwać się wybranym językiem na 
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego (IM1A_U02); 

� potrafi swobodnie wyrazić swoje stanowisko w 
sprawach będących przedmiotem dyskusji o 
tematyce ogólnej oraz związanych z tematyką 
studiów, uzasadnić je (IM1A_U03); 

� porozumiewa się płynnie z innymi użytkownikami 
języka, nawiązuje, prowadzi i podtrzymuje 
rozmowę, potrafi argumentować, wyrażać opinię 



w sytuacjach formalnych i nieformalnych 
(IM1A_U01); 

� rozumie znaczenie głównych wątków przekazu 
pisanego i słuchanego, oraz wyszukać w nich i 
przetworzyć potrzebne informacje (IM1A_U01); 

� potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka 
polskiego na język obcy i odwrotnie średnio 
trudny  tekst z zakresu studiowanego kierunku 
((IM1A_U05); 

� potrafi przygotować typowe  prace pisemne w 
języku  obcym z wykorzystaniem podstawowych 
pojęć teoretycznych, a także różnych źródeł  

� potrafi w sposób bardzo dobry przygotować 
typowe  wystąpienie ustne w języku  obcym na 
tematy związane z jego specjalnością 
(IM1A_U04); 

� umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy  
KOMPETENCJE: 

� rozumie potrzebę uczenia się języka obcego przez 
całe życie i jest świadomy jego znaczenia jako 
narzędzia szeroko rozumianej komunikacji 
społecznej (IM1A_K01); 

� jest w stanie nawiązać samodzielne kontakty 
społeczne, pracować w grupie i porozumiewać się 
z nią (IM1A _K03);   

� potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i 
umiejętności do realizacji określonego przez siebie 
lub innych zadania ; 

� uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając ze 
wszystkich mediów w języku obcym (IM1A 
_K06). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

� metody podające: objaśnienie, opis 
� metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, 

dyskusja w podgrupach, wypowiedzi indywidualne, 
debata 

� metody eksponujące: nagrania audio i video 
� metody praktyczne: praca z podręcznikiem, ćwiczenia 

leksykalne, ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur 
gramatycznych, ćwiczenia rozwijające sprawność 
pisania 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: 
słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, 
mówienie i pisanie. Sprawności te weryfikowane są 
podczas aktywności na zajęciach, przez przygotowywanie 
prac pisemnych, projektów, zadań domowych i prezentacji. 
 
1. Ocena (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli student w 
zakresie  jednej z czterech sprawności językowych nie 
opanował wymaganej wiedzy w więcej niż 50%. 
2. Ocena (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z czterech sprawności językowych student opanuje 
obowiązujący materiał przynajmniej w 51%.  
3. Ocena (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z czterech sprawności językowych student opanuje 
obowiązujący materiał przynajmniej w 61 – 70%.  
4. Ocena (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z czterech sprawności językowych student opanuje 



obowiązujący materiał przynajmniej w 71 – 80%.  
5. Ocena (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z czterech sprawności językowych student opanuje 
obowiązujący materiał przynajmniej w 81 – 90%.  
6. Ocena (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 
każdej z czterech sprawności językowych student opanuje 
obowiązujący materiał w 91%.  
 
Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania 
przez studenta obowiązujących treści programowych 
danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie 
dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi 
wyżej kryteriami formalnymi. 
 

21 Forma i warunki zaliczenia 

zaliczenie na ocenę; po zrealizowaniu 150 godzin zajęć – 
zaliczenie pisemne obejmujące m.in. rozumienie ze słuchu, 
dopuszczające do egzaminu składającego się z części 
pisemnej i ustnej. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: 
słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, 
mówienie i pisanie.  
Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z 
użyciem języka w naturalnych warunkach, ze sposobem 
wymowy, akcentowania, intonacji.  
Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności 
wyszukania konkretnych informacji, lub zrozumienie 
ogólnego sensu tekstu. 
Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie 
wymagającej bezpośredniej wymiany informacji na znane 
uczącemu się tematy, posługiwania się ciągiem wyrażeń i 
zdań niezbędnych, by wziąć udział lub podtrzymać 
rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, 
opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i 
uzasadniania swojej opinii.  
Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w 
sposób pisany uwzględniając reguły gramatyczno-
ortograficzne, dostosowując język i formę do sytuacji. 
Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 
referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub 
wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie 
uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne 
dotyczące życia codziennego i o charakterze społeczno-
kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne 
dostosowane do poziomu kursu. 
 
Zagadnienia gramatyczne: 
� czasowniki: regularne, nieregularne, czasowniki 

frazowe,  wybrane czasowniki, po których stosuje się 
formę „gerund” lub bezokolicznik; 

� czasowniki modalne; 
� czasy gramatyczne; główny podział; wyrażanie 

teraźniejszości, wyrażanie przeszłości, wyrażanie 
przyszłości; 

� rzeczowniki: policzalne i niepoliczalne, złożone 
(compound nouns); 

� przymiotniki: podział, stopniowanie; 



� przysłówki: tworzenie, rodzaje, funkcje, pozycja w 
zdaniu; 

� przedimki: rodzaje, użycie; 
� zdania przydawkowe; 
� mowa zależna; 
� zdania warunkowe; 
� strona bierna; 
� konstrukcje pytające; 
� tryb przypuszczający; wyrażenia: „I wish’’, „ if only’’. 
  
Zagadnienia leksykalne: 
� przyjaciele: relacje międzyludzkie, cechy charakteru,   

nawiązywanie znajomości; 
� media: rodzaje, zastosowanie, rozmowa o filmach, 

czasopismach – wyrażanie opinii; 
� styl życia: miejsce zamieszkania, nazwy budynków, opis 

mieszkania/ domu; 
� bogactwo: pieniądze, sukces, zakupy, reklama; 
� czas wolny: czynności czasu wolnego – preferencje/ 

opis, ulubiona restauracja jako miejsce spędzania czasu 
wolnego – opis/ rekomendacja, opis przedmiotu: kształt, 
waga, rozmiar, zastosowanie; 

� wakacje: rodzaje, doświadczenia związane z podróżą, 
miejsce, które warto zobaczyć, zwiedzić – opis; 

� edukacja: uczenie się – zwroty, wyrażenia, wspomnienia 
o latach szkolnych, cechy dobrego/ złego nauczyciela – 
opis; 

� zmiany: kwestie ogólnoświatowe (środowisko naturalne, 
polityka, itp.) – opis wybranego problemu/ 
proponowanie zmian; 

� praca: warunki zatrudnienia, wymagania/ cechy 
charakteru potrzebne do wykonywania różnych 
zawodów, rozmowa kwalifikacyjna; 

� wspomnienia: opis wspomnień z dzieciństwa, biografia 
– opis osoby sławnej, pożegnania – różnice kulturowe. 

 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
� Roberts, R., Clare, A., Wilson, JJ., New Total English. 

Intermediate, Students’ Book. Harlow: Pearson 
Education Limited, 2011. 

 
Literatura uzupełniająca: 
� Clare, A., Wilson, JJ., Cosgrove, A., New Total English. 

Intermediate, Workbook. Harlow: Pearson Education 
Limited, 2011. 

� Evans, V., Milton, J., FCE Listening and Speaking Skills 
1-3. Newbury: Express Publishing, 2002. 

� Cieślak, M., English. Repetytorium tematyczno-
leksykalne 1-3. Poznań: Wagros, 2004. 

� Misztal, M., Tests In English. Thematic  Vocabulary. 
Warszawa: WSiP, 1994. 

� Evans, V., FCE Use of English 1. Newbury: Express 
Publishing, 1997. 

� Evans, V., CPE Use of English, Examination Practice. 
Swansea: Express Publishing, 1998. 

� Materiały z internetu/ prasy – teksty fachowe z 
dziedziny związanej z kierunkiem studiów. 



25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia   

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS   

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego   

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym   

 


