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PNJA – Gramatyka praktyczna 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 

PNJA - Gramatyka praktyczna 

4 Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS  

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1,2 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Anna Stefanowicz-Kocoł 

14 Język wykładowy angielski  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia Wiedza: 

- ma podstawową wiedzę z zakresu  nauk 



filologicznych (językoznawstwa, 

literaturoznawstwa i kulturoznawstwa) 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

wybranej sferze działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej 

Umiejętności: 

- ma umiejętności językowe w zakresie 

studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu C1 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

- posiada umiejętność przygotowania typowych 

prac pisemnych w języku polskim i języku 

angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych 

z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także różnych źródeł 

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku angielskim z użyciem poznanego 

słownictwa, dotyczących zagadnień szczegółowych 

z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także różnych źródeł 

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i użytkować informacje z 

wykorzystaniem różnych zródeł i sposobów 

Kompetencje społeczne: 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez 

całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych 

kompetencji językowych 

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

Metody podające: 

- klasyczna metoda problemowa 



- wykład konwersatoryjny 

Metody aktywizujące: 

- metoda ćwiczeniowa (ćwiczenia gramatyczne, 

ćwiczenia leksykalne) 

- dyskusja dydaktyczna 

- praca z podręcznikiem kursowym 

- praca indywidualna 

- praca w grupach 

- wykorzystanie Platformy Edukacyjnej Moodle 

20 Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

- ocenianie ciągłe w formie testów (przykładowo: 

poprawa błędów, uzupełnianie luk, przekształcenia 

gramatyczne) oraz ćwiczeń podczas zajęć;  

- ćwiczenia wykonywane samodzielnie na 

platformie e-learningowej 

- egzamin pisemny z Praktycznej Nauki Języka 

Angielskiego 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną w semestrze I; zaliczenie bez 

oceny w semestrze II 

Zaliczenie na podstawie testów przeprowadzanych w 

ciągu roku 

22 Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Założeniem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy 

studentów w zakresie czasownika oraz powiązanych 

z nim struktur gramatycznych w języku angielskim. 

Studenci zdobywają wiedzę na temat cech 

pragmatycznych i stylistycznych wybranych struktur 

syntaktycznych, w stopniu umożliwiającym 

komunikację na poziomie B2/B2+. Studenci mają 

do czynienia z mnogością testów ćwiczeniowych, 

natomiast każdy z działów kończy się testem 

diagnostyczno-prognostycznym, których celem jest 

przygotowanie do egzaminu końcowego. 



23 Treści kształcenia (pełny opis) SEMESTR I 

Rzeczowniki (Nouns): 

 liczba pojedyncza  i mnoga 

 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne  

 rzeczowniki złożone 

 kategoria przypadku 

 rzeczowniki pochodzące od innych części 

mowy (nominalizacja) 

 użycie przymiotników i czasowników jako 

rzeczowników 

 zaimek (forma, fleksja, funkcje) 

Przedimki (Articles): 

 formy przedimków 

 użycie przedimków przed rzeczownikami 

policzalnymi/niepoliczalnymi/z imionami 

własnymi 

Przymiotniki (Adjectives): 

 budowa słowotwórcza przymiotników 

 przymiotniki funkcjonujące jak rzeczowniki 

w l. mnogiej 

 stopniowanie przymiotników  

 pozycja przymiotników w zdaniu 

 przymiotniki intensyfikowalne i 

nieintensyfikowalne 

Przysłówki (Adverbs): 

 budowa słowotwórcza przysłówków 



 podział przysłówków 

 stopniowanie przysłówków  

 pozycja przysłówków w zdaniu  

SEMESTR II 

Czasowniki (Verbs): 

Wprowadzenie do czasownika (formy 

słowotwórcze, znaczenie, czasowniki przechodnie i 

nieprzechodnie) 

Czasowniki regularne i nieregularne (fleksja 

regularna i nieregularna) 

Czasowniki posiłkowe (formy, użycie, funkcja) 

Czas i aspekt 

 Czasy teraźniejsze (Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous).                                                     

 Czasy przeszłe (Past Simple, Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous).    

 Czasy przyszłe, sposoby wyrażania 

przyszłości (Future Simple, Future 

Continuous, Future Perfect, Future Perfect 

Continuous, be going to, be about to) 

 

24 Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

Practice books: 

V. Evans, FCE Use of English 1, 2 

Vince, M. “FC Language Practice” Heineman 

2000 

Thomson A. J. & Martinet A. V. “A Practical 

Grammar of English” OUP 1998 



Reference books: 

Greenbaum S. & Quirk R.A.  “A University 

Grammar of English” Longman 

Swan M. “Practical English Usage” OUP 

Thomson A. J. & Martinet A. V. “A Practical 

Grammar of English” OUP 1998 

“Cobuild English Grammar” Co1llins 2000 

“Cobuild English Usage” Collins 2000 

 

 

  



PNJA – Zintegrowane sprawności językowe 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 

PNJA – Zintegrowane sprawności językowe 

4 Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS  

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1, 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Renata Kozioł 

14 Język wykładowy Język angielski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak  

18 Efekty kształcenia Wiedza: 

- ma podstawową wiedzę z zakresu  nauk 

filologicznych (językoznawstwa, 



literaturoznawstwa i kulturoznawstwa) 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

wybranej sferze działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej 

Umiejętności: 

- ma umiejętności językowe w zakresie 

studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu C1 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

- posiada umiejętność przygotowania typowych 

prac pisemnych w języku polskim i języku 

angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych 

z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także różnych źródeł 

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku angielskim z użyciem poznanego 

słownictwa, dotyczących zagadnień szczegółowych 

z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także różnych źródeł 

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i użytkować informacje z 

wykorzystaniem różnych zródeł i sposobów 

Kompetencje społeczne: 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez 

całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych 

kompetencji językowych 

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

 Metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie   

 Metody aktywizujące: tworzenie ćwiczeń, 

dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne, 

praca z podręcznikiem kursowym, praca w 

parach oraz w grupach 

 Wykorzystanie Platformy Edukacyjnej 



Moodle 

20 Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

zaliczenie / egzamin pisemny (po 2 semestrze) 

kolokwia 

aktywność na zajęciach 

ćwiczenia wykonywane samodzielnie na platformie 

e-learningowej  

21 Forma i warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywne 

uczestnictwo w zajęciach, a także zaliczenie testów 

cząstkowych. Egzamin pisemny w sesji letniej. 

22 Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Kurs nastawiony jest na podnoszenie ogólnej 

płynności językowej poprzez powtórzenie, 

usystematyzowanie i rozszerzenie słownictwa 

potrzebnego do opisu świata. Na zajęciach kładzie 

się nacisk na praktyczne ćwiczenia językowe. 

W wyniku uczestnictwa w zajęciach student 

powinien umieć stosować słownictwo w mowie i 

piśmie na poziomie B2+. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) Słownictwo wprowadzane jest w grupach 

tematycznych takich jak np. rozrywka; jedzenie i 

napoje; ubrania; wygląd zewnętrzny ludzi; 

przestępczość, edukacja; religia; architektura; 

pieniądze; cechy charakteru i osobowości; zdrowie 

i medycyna; podróżowanie i środki transportu; 

nauka i technika; gospodarka; środowisko 

naturalne; literatura i sztuka; psychologia,  itp. 

Na zajęciach kładzie się nacisk na praktyczne 

ćwiczenia językowe takie jak 

sentencetransformations, error correction, 

wordformation, etc., wprowadza się także idiomy i 

kolokacje językowe. 

24 Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

Literaturaobowiązkowa: 

Cotton, David, David Falvey and Simon Kent. 

2008. Language Leader Upper Intermediate. 

Pearson Longman 



Vince, M. 2000.  FC Language Practice. Heineman 

Literaturauzupełniająca: 

Cambridge FC Tests 

Swan M. “Practical English Usage” OUP 

The BBI Dictionary of Collocations 

“Cobuild English Usage” Collins 

 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 Sposób określania liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS- zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

  



PNJA – Rozumienie tekstu czytanego 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 

PNJA – Rozumienie tekstu czytanego 

4 Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS  

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1, 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Bożena Węgiel 

14 Język wykładowy  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  

18 Efekty kształcenia Wiedza: 

- ma podstawową wiedzę z zakresu  nauk 

filologicznych (językoznawstwa, 



literaturoznawstwa i kulturoznawstwa) 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

wybranej sferze działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej 

Umiejętności: 

- ma umiejętności językowe w zakresie 

studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu C1 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

- posiada umiejętność przygotowania typowych 

prac pisemnych w języku polskim i języku 

angielskim dotyczących zagadnień 

szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych 

ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku angielskim z użyciem 

poznanego słownictwa, dotyczących zagadnień 

szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych 

ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i użytkować informacje z 

wykorzystaniem różnych zródeł i sposobów 

Kompetencje społeczne: 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez 

całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych 

kompetencji językowych 

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

 ćwiczenia praktyczne, których celem jest    

      wykształcenie strategii czytania zbliżonej 

do poziomu rodzimego użytkownika języka  

  praca indywidualna studenta 

  praca w grupach 

 zlecanie lektury dodatkowych tekstów 



jako zadanej pracy domowej 

20 Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

 Ocenianie ciągłe poprzez sprawdzanie 

zrozumienia przeczytanego przez studenta 

tekstu poprzez: 

 

a) dyskusje 

b) ćwiczenia 

c) testy pisemne  

 

21 Forma i warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny 

udział studenta w pracy nad tekstem, zabieranie 

głosu w dyskusji, wykonywanie zadanych prac 

domowych, pozytywne zaliczenie dwóch 

pisemnych testów w semestrze 

22 Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Kształcenie i rozwijanie podstawowych 

sprawności językowych – czytania i rozumienia. 

Doskonalenie umiejętności poprawnego 

posługiwania się językiem w mowie i piśmie. 

Poprawne wykorzystanie języka w zakresie 

różnych rodzajów komunikacji językowej 

23 Treści kształcenia (pełny opis)  rozwijanie słownictwa 

  praca nad umiejętnością rozpoznawania 

znaczenia słowa bez pomocy słownika 

 ćwiczenie podstawowych sprawności 

czytania ze zrozumieniem takich jak: 

skimming 

scanning 

wyciąganie wniosków 

główna myśl tekstu 

  wprowadzenie i ćwiczenie sprawności 

czytania ze zrozumieniem: 

1. organizacja tekstu 

2. przewidywanie 

3. rozumienie zdań złożonych 

4. ocena tekstu 



5. interpretacja tekstu 

6. styl 

7. czytanie ze zrozumieniem na czas 

 

24 Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

Greenall S. and Swan M. ‘Effective Reading’, 

CUP, 1995 

Pank, W.Advanced Level – Six-Way Paragraphs,  

Jamestown Publishers,1991 

Queen, D. Configurations – American Short  

Stories for  EFL Classroom. ,1993 

Grellet, F. ‘Teaching Reading Skills’ OUP,2000 

Nutall C. Teaching Reading Skills in a Foreign  

Language’, Heinemann, 1996 

Wybór tekstów z różnych źródeł: 

Bell, J. Gower. R., First Certificate Expert. 

Harlow:Person Education Limited: 2003. 

Baudoin, E.M., Bober, E.S., Clarke, M.A. 

Reader’s Choice. The University of Michigan 

Press, 1997. 

Copage, J., Luque-Mortimer, L., Stephens, M., 

Get on Track to FCE. Harlow:Person Education 

Limited: 2002. 

Greenall, S., Swan, M. Effective Reading – 

Reading Skills for Advanced Students. 

Cambridge: Cambridge University   Press, 1991. 

McGavigan,P., Reeves,J. First Certificate 

Reading. Harlow:Person Education Limited: 

1999. 

Stanton, A., Stephens, M., Fast Track to 

FCE.Harlow:Person Education Limited: 2001. 

Artykuły z anglojęzycznych czasopism i gazet 

wybrane przez prowadzącego zajęcia do 



przeczytania przez studentów jako praca domowa 

lub opracowane jako test zaliczeniowy  

 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 Sposób określania liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS- zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

  



PNJA - Konwersacja 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka 
Instytut Humanistyczny 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

PNJA – Konwersacja 

 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu   

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS  

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1, 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Shah Ahmed 

14 Język wykładowy język angielski 

15 Zakres nauk podstawowych    

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku   

17 Wymagania wstępne Wymagania przewidziane tokiem studiów. 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

- ma podstawową wiedzę z zakresu nauk 

filologicznych (językoznawstwa, 



literaturoznawstwa i kulturoznawstwa) 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

wybranej sferze działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej 

Umiejętności: 

- ma umiejętności językowe w zakresie 

studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu C1 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

- posiada umiejętność przygotowania typowych 

prac pisemnych w języku polskim i języku 

angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych 

z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także różnych źródeł 

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku angielskim z użyciem poznanego 

słownictwa, dotyczących zagadnień 

szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych 

ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i użytkować informacje z 

wykorzystaniem różnych zródeł i sposobów 

Kompetencje społeczne: 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez 

całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych 

kompetencji językowych 

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

prezentacja, dyskusja o przeczytanym tekście, 

dyskusja na dany temat, praca w grupach / parach 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia  

Ocenianie ciągłe w oparciu o aktywne 

uczestnictwo w zajęciach oraz jakość 

przygotowanych prezentacji i stopień 



zaangażowania w dyskusję na zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
zaliczenie z oceną po semestrze 1, zaliczenie bez 

oceny po semestrze 2. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Kurs poświęcony jest rozwijaniu i doskonaleniu 

umiejętności ustnego porozumiewania się w języku 

angielskim. Celem zajęć jest doprowadzenie 

studentów do poziomu odpowiadającego 

przynajmniej egzaminowi Cambridge First 

Certificate. Po ukończeniu kursu studenci mają 

wykazywać się umiejętnością konstruowania 

ustnych wypowiedzi w języku angielskim na 

większość tematów dotyczących życia 

codziennego w Polsce i krajach anglojęzycznych.  

Wypowiedzi te powinny cechować się: 

 skutecznością informacyjną, 

płynnością, 

 poprawnością językową, 

 stosownością w danej sytuacji 

komunikacyjnej.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Każde zajęcia poświęcone są omówieniu jednego z 

tematów. Podczas zajęć studenci zapoznają się ze 

słownictwem i frazeologią niezbędną do rozmowy 

o danym temacie. Na każdych zajęciach nacisk 

kładziony jest również na rozwijanie strategii 

komunikacyjnych, poprawianie płynności 

wypowiedzi oraz doskonalenie wymowy w języku 

angielskim. 

Materiałem wyjściowym do zajęć są krótkie teksty, 

które wprowadzają potrzebne słownictwo i 

zapewniają bodziec do wypowiedzi ustnej. Na 

zajęciach studenci wykonują szereg ćwiczeń 

mających na celu przećwiczenie słownictwa 

niezbędnego dla danego tematu (poszczególnych 

leksemów, kolokacji i zwrotów z tymi leksemami, 

wymowy), poprawienie płynności wypowiedzi 

oraz rozwijanie strategii komunikacyjnych. 



Tematy omawiane na zajęciach dotyczą przede 

wszystkim następujących zagadnień (ze 

szczególnym odniesieniem do realiów życia w 

krajach anglojęzycznych): Film, Hobbies, Health, 

Fashion, Problems of today’s society, Books and 

reading, Nature and the environment, Current 

events (co najmniej dziesięć tematów dotyczących 

aktualnych wydarzeń z dziedziny polityki, kultury, 

sportu itp.). Każdy temat jest częściowo 

przygotowywany przez samych studentów, a 

wybór tematów do pewnego stopnia dostosowany 

do ich zainteresowań. 

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

 

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   

 

  



PNJA - Pisanie 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 

PNJA - Pisanie 

4 Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS  

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 i 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Sergiej Tarasow 

14 Język wykładowy Język angielski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Wymagana jest znajomość języka angielskiego na 

poziomie B1 (Upper-Intermediate) 

18 Efekty kształcenia Wiedza: 

- ma podstawową wiedzę z zakresu  nauk 

filologicznych (językoznawstwa, 



literaturoznawstwa i kulturoznawstwa) 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

wybranej sferze działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej 

Umiejętności: 

- ma umiejętności językowe w zakresie 

studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu C1 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

- posiada umiejętność przygotowania typowych 

prac pisemnych w języku polskim i języku 

angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych 

z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także różnych źródeł 

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku angielskim z użyciem 

poznanego słownictwa, dotyczących zagadnień 

szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych 

ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i użytkować informacje z 

wykorzystaniem różnych zródeł i sposobów 

Kompetencje społeczne: 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez 

całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych 

kompetencji językowych 

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

Analiza przykładowych tekstów, praca z 

podręcznikiem (ćwiczenia leksykalne, 

gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne), 

praca w grupie i indywidualna, analiza błędów 

dokonana przez studentów (peercorrection) oraz 



przez prowadzącego zajęcia. 

20 Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Analiza i poprawa prac pisemnych (grupowych i 

indywidualnych), sprawdziany pisemne, egzamin 

pisemny z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego 

(komponent Pisanie - Writing) 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną po semestrze 1, zaliczenie bez 

oceny po semestrze 2. Warunkiem uzyskania 

zaliczenia jest 

- czynne uczestnictwo w zajęciach, 

- złożenie wszystkich prac pisemnych pisanych 

podczas zajęć (jedna praca tygodniowo), 

- zaliczenie 3 sprawdzianów pisemnych w ciągu 

każdego semestru (po każdym bloku 

programowym) 

22 Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Kurs doskonali sprawność pisania na poziomie 

Cambridge First Certificate (B2) oraz zapoznaje z 

podstawowymi, najczęściej spotykanymi, krótkimi 

(do 180 słów) formami wypowiedzi pisemnej. 

23 Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Semestr 1: Listy prywatne oraz emaile 

(informalletters and emails): przekazywanie 

informacji, rady, prośby, udzielanie rad. Listy i 

emaile urzędowe (formal and transactionalletters 

and emails): podania o pracę, prośby o informacje, 

zażalenia, podziękowania, listy do redakcji.  

Semestr 2: Opowiadania (stories). Eseje i 

rozprawki (discursiveessays). Raporty (reports and 

proposals). 

24 Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

Literaturaobowiązkowa: 

Copage, Judy. First Certificate Writing, London: 

Longman, 1999. 

Cotton, David, David Falvey and Simon Kent. 

2008. Language Leader Upper Intermediate. 



Pearson Longman 

Literatura uzupełniająca: 

Bell, Jan, Roger Gower. First Certificate Expert – 

Coursebook, London: Longman, 2008. 

Mann, Richard et al. First Certificate Expert – 

Student’s Resource Book, Longman, 2008. 

Falkowska, Mira. Wzory listów angielskich, 

Wiedza Powszechna, 1983. 

Słownikijęzykaangielskiego. 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określania liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS- 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

 

 

  



PNJA - Fonetyka 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 

PNJA – Fonetyka 

4 Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS  

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1, 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Grzegorz Nawrocki 

14 Język wykładowy język angielski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia Wiedza: 

- ma podstawową wiedzę z zakresu  nauk 

filologicznych (językoznawstwa, 



literaturoznawstwa i kulturoznawstwa) 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

wybranej sferze działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej 

Umiejętności: 

- ma umiejętności językowe w zakresie 

studiowanej specjalności zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu C1 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

- posiada umiejętność przygotowania typowych 

prac pisemnych w języku polskim i języku 

angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych 

z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także różnych źródeł 

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych w języku angielskim z użyciem 

poznanego słownictwa, dotyczących zagadnień 

szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych 

ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i użytkować informacje z 

wykorzystaniem różnych zródeł i sposobów 

Kompetencje społeczne: 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez 

całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych 

kompetencji językowych 

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

 prezentacje indywidualne lub w grupie,  

 konwersatorium, dyskusja, 

  praca ze słownikiem, nagraniami audio i 

wideo, 

  korzystanie ze źródeł internetowych,  

 powtarzanie ze słuchu,  

 dyktando połączone z transkrypcja 



fonetyczną,  

 praca z tekstem, czytanie samodzielne, w 

parach, podsłuchem grupowym, 

indywidualnym, 

  uzupełnianie skryptu wypowiedzi 

mówionej 

 nagrywanie studentów, analiza nagrań,  

 transkrypcja samodzielna, ze słuchu,  

 omawianie i analiza transkrypcji,  

 praca nauczyciela indywidualnie 

poszczególnymi studentami 

 tłumaczenie fragmentów wypowiedzi ze 

słuchu 

20 Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Forma pisemna:  

 transkrypcja pojedynczych słów, zwrotów, 

dłuższych wypowiedzi  

Forma ustna:  

 indywidualne czytanie fragmentów tekstu 

z różnych źródeł 

 indywidualne czytanie list wybranych słów 

 prezentacja ustna na dowolny temat 

Ocena formy pisemnej: w. g. odpowiedniej 

punktacji 

Ocena formy ustnej: odpowiednia świadoma 

umiejętność stosowania systemu fonematycznego 

języka angielskiego będąca efektem 

systematycznego ćwiczenia czytania i mówienia 

ze świadomym i kompetentnym użyciem 

dostępnych słownikowych materiałów 

książkowych oraz audio  

21 Forma i warunki zaliczenia  obecność na zajęciach 

 aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach 

 zaliczenie pisemnych prac z transkrypcji 

fonetycznej (65% zdobytych punktów) 

 zaliczenie czytania pojedynczych słów, 

oraz fragmentów tekstu 

 zaliczenie ustnej prezentacji na dowolny 

temat z użyciem multimediów 

22 Treści kształcenia (skrócony Zasady artykulacji samogłoskowej i 

spółgłoskowej w języku angielskim. Klucz do 



opis) symboli fonematycznych używanych w słowniku 

LPD. Prezentacja fonemów samogłoskowych i 

spółgłoskowych używanych w standardowym 

akcencie brytyjskim SSBE. Zasady redukcji 

samogłoskowej. Lista słów trudnych i często źle 

wymawianych przez Polaków. 

Zasady stosowania elementów mowy łączonej. 

Podział wypowiedzi na stopy rytmiczne/frazy 

intonacyjne. Umiejscowienie sylaby tonicznej w 

obrębie frazy intonacyjnej. Użycie wybranych 

wzorów intonacyjnych. Podział na frazy 

intonacyjne. Umiejscowienie akcentu w wyrazach 

wielosylabowych i słowach złożonych. 

23 Treści kształcenia (pełny 

opis) 

 Prezentacja organów mowy używanych 

przy artykulacji samogłosek i spółgłosek 

 Klucz do symboli fonetycznych 

używanych w słowniku wymowy LPD  

 Samogłoski przednie 

 Samogłoski tylne i niskie 

 Samogłoski centralne i wysokie 

 Dyftongi 

 Zredukowana samogłoska ,,schwa’’, 

użycie form słabych, akcent wyrazowy i 

zdaniowy  

 Spółgłoski wybuchowe i szczelinowe 

 Spółgłoski zwarto-szczelinowe I nosowe 

 Spółgłoskipłynneiglajdy 

 Lista słów trudnych i wyjątków 

 Elementy mowy łączonej: łączenia 

międzywyrazowe, asymilacje i elizje 

 Rytm oraz intonacja: tony opadajace, 

wznoszące, wznosząco-opadające 

 Użycie rytmu i intonacji w kontekście 

 Akcent w wyrazachzłożonych 

24 Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

 Jassem, W., Exercises in English 

Pronunciation. Warszawa 1986 

 O’Connor, J. D., Better English 

Pronunciation. Cambridge 1981 

 Sobkowiak, W., English Phonetics for 

Poles. Poznań 2008 



 Wells, J. C., Longman Pronunciation 

Dictionary. Harlow 2008 

 Wells , J. C.,English Intonation. An 

Introduction. Cambridge 2006 

 

Literaturauzupełniająca: 

 Balutowa, B., Wymowa angielska dla 

wszystkich. Warszawa 1990 

 Gimson, A. C., An Introduction to the 

Pronunciation of English. Oxford 1989 

 Mortimer, J., Elements of Pronunciation. 

Cambridge 1985 

 Sobkowiak, W., English Phonetics for 

Poles. Poznań 2008 

 Brasil, D., Pronunciation for Advanced 

Learners of English. Cambridge 1994 

 Rogerson, P., Speaking Clearly. 

Cambridge 1990 

 http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/blo

g.htm 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określania liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS- 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

 

 

  



PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 

HISTORIA WIELKIEJ BRYTANII 

WIEDZA O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH – WIEDZA O WIELKIEJ 

BRYTANII – OPCJE 

a) Współczesne społeczeństwo brytyjskie 

b) Sztuka brytyjska 

 

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA 

LITERATURA ANGIELSKA 

WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA 

WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA – OPCJE 

a) Środki stylistyczne 

b) Współczesne teorie literackie 

  



HISTORIA WIELKIEJ BRYTANII 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 

Historia Wielkiej Brytanii  

4 Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1, 2 

10 Typ zajęć wykład 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Grzegorz Nawrocki 

14 Język wykładowy  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia Wiedza: 

- ma podstawową wiedzę obudowie i funkcjach 

systemu kultury, administracji lub edukacji 



Kompetencje społeczne: 

- charakteryzuje się tolerancją, otwartością na 

odmienność i różnorodność kulturową, jest 

świadomy wyzwań globalnych 

 

19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

Prezentacje multimedialne z użyciem fragmentów 

tekstów źródłowych, wizualizacja za pomocą map, 

fotografii osób, obiektów, miejsc, przedmiotów, 

fragmentów filmów dokumentalnych i 

fabularnych o tematyce historycznej, nagrań 

audio, fragmentów audycji historycznych, pytania 

ze strony wykładowcy na temat ogólnego tła 

wydarzeń 

20 Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Pisemny test zawierający pytania otwarte oparte o 

listę zagadnień zawierającą nazwiska postaci 

historycznych, pojęcia i zagadnienia, genezę, 

przebieg i konsekwencje wybranych wydarzeń z 

historii Wielkiej Brytanii 

21 Forma i warunki zaliczenia Uzyskanie 60% odpowiedzi pozytywnych z 

semestralnego testu pisemnego w formie quizu 

Uzyskanie 60% odpowiedzi pozytywnych z 

pisemnego egzaminu końcowego 

22 Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Ważniejsze wydarzenia z historii Wielkiej 

Brytanii, ich umiejscowienie w czasie, kontekst 

społeczno-polityczny, geneza, przebieg, 

konsekwencje dla życia politycznego i 

społecznego oraz kultury obszaru językowego, 

ważniejsze pojęcia i terminy związane z historią 

Wielkiej Brytanii, nazwy miejsc związanych z 

konkretnym kontekstem historycznym, nazwiska 

oraz dokonania ważniejszych osób powiązanych z 

historią Wielkiej Brytanii,  

23 Treści kształcenia (pełny 

opis) 

1. Prehistoria Wielkiej Brytanii.  

2. Osadnictwo celtyckie.  

3. Brytanii Rzymska.  

4. Osadnictwo anglo-saskie.  

5. Wczesne chrześcijanstwo w Brytanii. 



6. Najazdy Wikingów; powstanie dynastii 

Wessex’u.  

7. Najazdy duńskie. Anglia w XI wieku. 

8. Najazd Normanów. System feudalny.  

9. Henryk II. Imperium Plantagenetów. 

10. Król Jan I MagnaCarta. 

11. Henryk III. Konflikt z baronami.  

12. Edward I. Ekspansja w Walii I Szkocji.. 

13. Wojna stuletnia. 

14. Dżuma. Powstanie chłopskie. Herezja 

Wycliffa.  

15. Koniec i skutki wojny stuletniej.  

16. Wojny Róż. Ryszard III. Bitwa pod 

Bosworth.  

17. Anglia pod rządami Henryka VII Tudora. 

18. Henryk VIII I zerwanie stosunków z 

Rzymem.  

19. Renesans I Reformacja w Anglii. 

20. Elżbieta I. Atak hiszpańskiej Armady. 

21. Rządy pierwszego ze Stuartów. 

22. Konflikt Karola I z parlamentem. 

23. Wielka wojna domowa.  

24. Cromwell i Anglia republikańska. 

25. Restauracja monarchii i najazd Wilhelma 

Orańskiego.  

26. Konflikt z Francja. Wojna siedmioletnia. 

27. Rewolucja francuska I wojny 

napoleońskie. 

28. Gladstone i Disraeli. Anglia wiktoriańska.  

29. Reformy liberalne i pierwsza wojna 

światowa.  

30. Druga wojna Światowa i jej skutki. 

24 Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

1. Lipoński,. W. Narodziny Cywilizacji Wysp 

Brytyjskich. Poznań 2000 

2. Morgan, K. O., The Oxford Illustrated 

History of Britain. Oxford 1993 

 

Literaturauzupełniająca: 

1. McDowall, D., An Illustrated History of 

Britain. Longman 1991 

2. Misztal, M., An Outline of British History. 

Warszawa 1997 



 

 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określania liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS- 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

 

 



WIEDZA O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH – WIEDZA O WIELKIEJ 

BRYTANII – OPCJE 

a) Współczesne społeczeństwo brytyjskie 

b) Sztuka brytyjska 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 

Wiedza o krajach anglojęzycznych – Wiedza o 

Wielkiej Brytanii – opcje 

Współczesne społeczeństwo brytyjskie 

4 Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć wykład 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Grzegorz Nawrocki 

14 Język wykładowy  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

 



17 Wymagania wstępne  

18 Efekty kształcenia Wiedza: 

- ma podstawową wiedzę obudowie i funkcjach 

systemu kultury, administracji lub edukacji 

Umiejętności: 

-  potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i użytkować informacje z 

wykorzystaniem różnych zródeł i sposobów 

 

Kompetencje społeczne: 

-  ma świadomość odpowiedzialności za 

zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy 

 

- uczestniczy w różnych przejawach i formach 

życia kulturalnego regionu i kraju oraz wykazuje 

zainteresowanie życiem kulturalnym krajów 

wybranego obszaru językowego, korzystając z 

różnych mediów 

- charakteryzuje się tolerancją, otwartością na 

odmienność i różnorodność kulturową, jest 

świadomy wyzwań globalnych  

19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

wykład, analiza tekstów źródłowych, dyskusja, 

praca pisemna, prezentacja 

20 Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. zaliczenie / egzamin pisemny w sesji 

egzaminacyjnej 

2. esej 

3. przygotowanie referatu i zaprezentowanie go na 

zajęciach 

4. aktywność na zajęciach 

21 Forma i warunki zaliczenia 1. obecność i aktywność na zajęciach 

2. pozytywna ocena eseju 

22 Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Najważniejsze informacje dotyczące historii, 

geografii, kultury, i życia codziennego w Wielkiej 

Brytanii 



23 Treści kształcenia (pełny 

opis) 

The Structure of Britain 

1. Cities, towns and villages 

2. The regions 

3. North versus South 

4. Scotland 

5. Wales 

The Creation of Identity 

6. History 

7. Traditions 

8. Wealth 

9. Sport 

10. Leisure 

The Cultures of Britain 

11. Linguistic 

12. Political 

13. Social 

14. Sub 

15. Mass 

 

24 Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

1. Oxford Guide to British and American 

Culture. OUP, Oxford 2004. 

2. O’Driscoll, James. Britain. OUP, Oxford. 

2001. 

3. Paxman, Jeremy. The English. Penguin Books, 

St.Ives. 1999. 

4. Fox, Kate. Watching the English. 

Hodder&Stoughton, London. 2005. 

5. Bragg, Melvyn. The Adventure of English: a 

biography of a Language. Sceptre, St.Ives. 

2003. 

6. Hofstede, Geert. Culture and Organisations: 

Software of the Mind.McGraw-Hill, New 

York. 2005 

7. Merrill-Valdes, Joyce (ed.). Culture Bound. 

Cambridge University Press, Cambrige. 1986. 

8. Hinkel, Eli. Culture in Second Language 



Teaching and Learning. Cambridge Applied 

Linguistics, Cambridge. 1999. 

9. Lange, Dale and R. Michael Page (eds.). 

Culture as the Core. IAP, Greenwich CT. 

2003. 

10. Kramsch, Claire. Language and Culture. 

Oxford University Press, Oxford. 1998. 

11. ---. Context and Culture in Language 

Teaching. Oxford University Press, Oxford. 

1993. 

 

Literatura uzupełniająca: 

12. Aktualna prasa anglojęzyczna oraz źródła 

internetowe 

 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określania liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS- 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

 

 

  



Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 

Wiedza o krajach anglojęzycznych – Wiedza 

o Wielkiej Brytanii – opcje 

Sztuka brytyjska 

4 Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu do wyboru 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć wykład 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Grzegorz Nawrocki 

14 Język wykładowy  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  

18 Efekty kształcenia Wiedza: 

- ma podstawową wiedzę obudowie i funkcjach 

systemu kultury, administracji lub edukacji 



Umiejętności: 

-  potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i użytkować informacje z 

wykorzystaniem różnych zródeł i sposobów 

 

Kompetencje społeczne: 

-  ma świadomość odpowiedzialności za 

zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy 

 

- uczestniczy w różnych przejawach i formach 

życia kulturalnego regionu i kraju oraz wykazuje 

zainteresowanie życiem kulturalnym krajów 

wybranego obszaru językowego, korzystając z 

różnych mediów 

- charakteryzuje się tolerancją, otwartością na 

odmienność i różnorodność kulturową, jest 

świadomy wyzwań globalnych 

19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

wykład, analiza tekstów źródłowych, dyskusja, 

praca pisemna, prezentacja 

20 Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

1. zaliczenie / egzamin pisemny w sesji 

egzaminacyjnej 

2. esej 

3. przygotowanie referatu i zaprezentowanie go 

na zajęciach 

4. aktywność na zajęciach 

21 Forma i warunki zaliczenia 1. obecność i aktywność na zajęciach 

2. pozytywna ocena eseju 

22 Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Najważniejsze informacje dotyczące historii, 

geografii, kultury, i życia codziennego w 

Wielkiej Brytanii 

23 Treści kształcenia (pełny opis) Great Art 

1. The concept of Art 

2. Galleries and collectors 

3. Great British Artists 



4. Modern Art 

5. Graffiti 

Music 

6. Patrioticfervour 

7. RoaringTwenties 

8. SwingingSixties 

9. The Seventies 

10. 80s, 90s and beyond 

Treading the boards 

11. Music halls 

12. From stage to screen 

13. The box 

Buildit big 

14. Grand Schemes 

15. Urban Renewal 

 

 

 

24 Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

13. Oxford Guide to British and American 

Culture. OUP, Oxford 2004. 

14. O’Driscoll, James. Britain. OUP, Oxford. 

2001. 

15. Paxman, Jeremy. The English. Penguin 

Books, St.Ives. 1999. 

16. Fox, Kate. Watching the English. 

Hodder&Stoughton, London. 2005. 

17. Bragg, Melvyn. The Adventure of English: a 

biography of a Language. Sceptre, St.Ives. 

2003. 

18. Hofstede, Geert. Culture and Organisations: 

Software of the Mind.McGraw-Hill, New 

York. 2005 

19. Merrill-Valdes, Joyce (ed.). Culture Bound. 

Cambridge University Press, Cambrige. 

1986. 



20. Hinkel, Eli. Culture in Second Language 

Teaching and Learning. Cambridge Applied 

Linguistics, Cambridge. 1999. 

21. Lange, Dale and R. Michael Page (eds.). 

Culture as the Core. IAP, Greenwich CT. 

2003. 

22. Kramsch, Claire. Language and Culture. 

Oxford University Press, Oxford. 1998. 

23. ---. Context and Culture in Language 

Teaching. Oxford University Press, Oxford. 

1993. 

 

Literatura uzupełniająca: 

24. Aktualna prasa anglojęzyczna oraz źródła 

internetowe 

 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 Sposób określania liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS- zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 



WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 

Wstęp do językoznawstwa 

4 Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć wykład 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Grzegorz Cebrat 

14 Język wykładowy Język angielski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Wymagana jest znajomość podstaw gramatyki 

języka polskiego  i języka angielskiego na 

poziomie szkoły średniej 

18 Efekty kształcenia Wiedza: 



- ma podstawową wiedzę z zakresu nauk 

filologicznych (językoznawstwa, 

literaturoznawstwa i kulturoznawstwa) 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

wybranej sferze działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej 

- zna podstawową terminologię z zakresu nauk 

filologicznych (językoznawstwa, 

literaturoznawstwa i kulturoznawstwa) związaną 

z wybraną sferą działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej 

Kompetencje społeczne: 

-  ma świadomość odpowiedzialności za 

zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy 

 

- uczestniczy w różnych przejawach i formach 

życia kulturalnego regionu i kraju oraz wykazuje 

zainteresowanie życiem kulturalnym krajów 

wybranego obszaru językowego, korzystając z 

różnych mediów 

- charakteryzuje się tolerancją, otwartością na 

odmienność i różnorodność kulturową, jest 

świadomy wyzwań globalnych 

19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykłady połączone z analizą przykładów z 

podstawowej literatury przedmiotu. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Egzamin pisemny obejmuje zadania teoretyczne, 

sprawdzające znajomość pojęć i terminów, oraz 

praktyczne umiejętności wykorzystujące wiedzę 

teoretyczną. Egzamin składa się z testu 

wielokrotnego wyboru, oraz ćwiczeń 

obejmujących definiowanie pojęć, 

dopasowywanie pojęć do przykładów, analizę 

przykładów (dźwięków, wyrazów, zdań, 

tekstów) z języka angielskiego. 

21 Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny po semestrze I 



22 Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Kurs jest wprowadzeniem do podstawowych 

zagadnień współczesnego językoznawstwa, z 

jego dziedzinami i terminologią, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień wymaganych i 

szerzej rozwijanych na pozostałych 

przedmiotach lingwistycznych. Obejmuje 

zagadnienia związane z historią 

językoznawstwa, głównymi teoriami 

lingwistycznymi oraz zagadnieniami 

związanymi z typologią, fonologią, fonetyką, 

morfologią, składnią, semantyką i pragmatyką 

oraz spokrewnionymi naukami 

(psycholingwistyka, socjolingwistyka). 

23 Treści kształcenia (pełny opis) Językoznawstwo i jego działy. Poglądy na język 

w starożytnej Grecji, Rzymie i wiekach średnich. 

Akademia Francuska i gramatyka Port Royal. 

Preskryptywizm. Językoznawstwo porównawcze 

w XIX w.  Początki gramatyki historycznej. 

Ferdinand de Saussure. Strukturalizm. Leopold 

Bloomfield i strukturalizm w USA. Pochodzenie 

języka. Cechy i funkcje języka. Język ludzi a 

komunikowanie się zwierząt. Pochodzenie i 

historia pisma. Systemy pisma. Fonetyka i jej 

podstawowe pojęcia. Fonologia. Fonemy i 

alofony. Teoria cech dystynktywnych. 

Morfologia i słowotwórstwo. Rola morfologii w 

języku. Typologia języków. Składnia - pojęcia 

podstawowe. Noam Chomsky i jego teorie i 

modele języka. Reguły Struktur Frazowych i 

reguły transformacyjne. Semantyka. 

Współczesne teorie znaczenia. Semantyka 

leksykalna. Pragmatyka. Tekstologia. Teoria 

aktów mowy. Robert Grice i zasada kooperacji. 

Psycholingwistyka. Język a umysł. 

Socjolingwistyka. Hipoteza Whorfa-Sapira. 

Leksykografia. Typy słowników. Języki 

sztuczne. Wpływ językoznawstwa na  metody 

nauczania języków obcych. 



24 Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

Literaturapodstawowa: 

Yule, George. Language - an Introduction. 

Cambridge: CUP, 1986. 

Literaturauzupełniająca: 

Fromkin, Victoria; Rodman, Robert. An 

Introduction to Language. Orlando (USA): 

Harcourt, 1993. 

Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of 

Language. Cambridge: CUP, 1987. 

Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of 

the English Language.Cambridge: CUP, 1995. 

Lyons, John. Wstęp do językoznawstwa. 

Warszawa: PWN, 1976. 

 Tabakowska, Elżbieta . Kognitywne podstawy 

języka i językoznawstwa. Kraków: Universitas, 

2001. 

 Szulc, Adam. Słownik dydaktyki języków 

obcych. Warszawa: PWN, 1997 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 Sposób określania liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS- zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 



LITERATURA ANGIELSKA 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 

Literatura angielska 

4 Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 8 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów I, II 

9 Semestr 2, 3 

10 Typ zajęć wykład (15 godz.), ćwiczenia praktyczne (45 

godz.) 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Dominika Ruszkiewicz, mgr Lesław Smutek 

14 Język wykładowy  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia Wiedza: 

- ma uporządkowaną wiedzę podstawową 



obejmującą wybrane obszary z zakresu nauk 

filologicznych zorientowaną na zastosowania 

praktyczne w wybranej sferze działalności 

kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub 

edukacyjnej 

Umiejętności: 

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i użytkować informacje z 

wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów 

Kompetencje społeczne: 

- charakteryzuje się tolerancją, otwartością na 

odmienność i różnorodność kulturową, jest 

świadomy wyzwań globalnych. 

19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

- wykład 

- analiza tekstów źródłowych 

- dyskusja 

20 Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

- zaliczenie / egzamin pisemny  

- kolokwia 

- aktywność na zajęciach 

- sprawdzanie obecności 

21 Forma i warunki zaliczenia obecność i aktywność na zajęciach 

zaliczone kolokwia 

22 Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Najważniejsze kierunki, tendencje i zjawiska w 

historii literatury angielskiej od czasów 

najdawniejszych do dwudziestego wieku. 

23 Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Staroangielska poezja heroiczna, elegijna i 

religijna, proza staroangielska, średniowieczna 

poezja liryczna, ballady, tradycje arturiańskie i 

rozwój romansu rycerskiego, twórczość 

Geoffreya Chaucera, odrodzenie poezji 

aliteracyjnej, rozwój dramatu w średniowiecznej 

Anglii (misteria, moralitety), literatura 

elżbietańska (petrarkizm, tematyka pastoralna), 



sonety, rozwój dramatu elżbietańskiego, 

twórczość Williama Szekspira, poezja 

metafizyczna, literatura angielskiego oświecenia 

i klasycyzmu, twórczość satyryczna w XVIII 

wieku, powieść angielska – powstanie i rozwój 

(np. Defoe, Swift, Richardson), poezja 

angielskiego romantyzmu, I i II pokolenie 

romantyków angielskich, poezja i powieść 

wiktoriańska, modernizm, twórczość T. S. Eliota 

i J. Joyce’a, dramat brytyjski XX wieku 

(Beckett, Pinter, Osborne) 

24 Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

1. Alexander, Michael, A History of English 

Literature, Palgrave 2007. 

2. Bela, Teresa iZygmunt Mazur (ed.), The 

College Anthology of English Literature, 

Universitas 2008. 

3. Burgess, Anthony, English Literature, 

Longman 1974. 

4. Cuddon, J. A. (ed.), The Penguin 

Dictionary of Literary Terms and 

Literary Theory, Penguin 1999.  

5. Daiches, David, A Critical History of 

English Literature, Secker&Warburg, 

1960. 

6. Drabble, Margaret (ed.), The Oxford 

Companion to English Literature, Oxford 

University Press 2000.   

7. Mroczkowski, Przemysław, Historia 

literatury angielskiej, Wrocław 1986. 

8. Rogers, Pat (ed), The OxfordIllustrated 

History of English Literature, Longman 

1990. 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określania liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

 



nauczyciela akademickiego 

28 Liczba punktów ECTS- 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

 

 



WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 

Wstęp do literaturoznawstwa  

4 Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne  

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Dominika Ruszkiewicz  

14 Język wykładowy angielski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  

18 Efekty kształcenia Wiedza: 

- ma podstawową wiedzę z zakresu nauk 

filologicznych (językoznawstwa, 



literaturoznawstwa i kulturoznawstwa) 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

wybranej sferze działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej 

- zna podstawową terminologię z zakresu nauk 

filologicznych (językoznawstwa, 

literaturoznawstwa i kulturoznawstwa) związaną 

z wybraną sferą działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej 

 

19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

- wykład 

- analiza tekstów źródłowych 

- dyskusja 

20 Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

- zaliczenie / egzamin pisemny  

- kolokwia 

- aktywność na zajęciach 

- sprawdzanie obecności 

21 Forma i warunki zaliczenia - obecność i aktywność na zajęciach 

- zaliczone kolokwia 

22 Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Kurs obejmuje: 

15 godzin ćwiczeń: Podstawowe terminy 

literackie; podstawowe teorie literatury w XX 

wieku 

OPCJA 1: 15 godzin ćwiczeń: środki 

stylistyczne 

OPCJA 2: 15 godzin ćwiczeń: współczesne 

teorie literackie 

23 Treści kształcenia (pełny opis)  WSTĘP: co to jest teoria literatury i 

czym się zajmuje? 

 Podstawowe terminy literackie (I) – 

poezja (prozodia, topologia, typy poezji) 



 Podstawowe terminy literackie (II) – 

dramat (tragedia, komedia oraz formy 

pośrednie; struktura dzieła 

dramatycznego) 

 Podstawowe terminy literackie (III) – 

powieść (typy powieści pod względem 

struktury i treści/motywów; typy 

bohaterów) 

 Formalizm rosyjski 

 Nowa Krytyka amerykańska 

 Strukturalizm i Semiologia 

 Psychoanaliza w literaturze 

 Marksizm i Nowa Krytyka 

Historyczna 

 Feminizm i krytyka feministyczna 

 Poststrukturalizm 

24 Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 
- J.A. Cuddon,  A Dictionary of Literary Terms  

- M.H. Abrams, A Glossary of Literary Terms 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 Sposób określania liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS- zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 



WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA – OPCJE 

a) Środki stylistyczne 

b) Współczesne teorie literackie 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 

Wstęp do literaturoznawstwa – opcje 

a) Środki stylistyczne 

b) Współczesne teorie literackie 

4 Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu opcje do wyboru 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne  

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Lesław Smutek 

14 Język wykładowy angielski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  



18 Efekty kształcenia Wiedza: 

- ma podstawową wiedzę z zakresu nauk 

filologicznych (językoznawstwa, 

literaturoznawstwa i kulturoznawstwa) 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

wybranej sferze działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej 

- zna podstawową terminologię z zakresu nauk 

filologicznych (językoznawstwa, 

literaturoznawstwa i kulturoznawstwa) związaną 

z wybraną sferą działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej 

19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

- wykład 

- analiza tekstów źródłowych 

- dyskusja 

20 Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

- zaliczenie / egzamin pisemny  

- kolokwia 

- aktywność na zajęciach 

- sprawdzanie obecności 

21 Forma i warunki zaliczenia - obecność i aktywność na zajęciach 

- zaliczone kolokwia 

22 Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

OPCJA 1: 15 godzin ćwiczeń: środki 

stylistyczne 

OPCJA 2: 15 godzin ćwiczeń: współczesne 

teorie literackie 

23 Treści kształcenia (pełny opis) OPCJA 1, 15 godzin ćwiczeń: środki 

stylistyczne 

 elementy prozodii (rytm, rym, stopy 

poetyckie) 

 WARSZTATY: analiza struktury wiersza 

z uwzględnieniem metryki) 

 topika (figury stylistyczne: metonimia, 

metafora) 

 WARSZTATY: analiza stylistyczno-



retoryczna tekstu literackiego  

 typy poezji (elegia, oda, sonet) 

 WARSZTATY: ćwiczenia w 

rozpoznawaniu form poetyckich 

 motywy przewodnie i archetypy 

 WARSZTATY: całościowa analiza 

tekstów literackich z uwzględnieniem 

prozodii, genologii, topiki i struktury 

tekstu 

  

OPCJA 2, 15 godzin ćwiczeń: współczesne 

teorie literackie 

 Warsztaty: formalizm rosyjski w 

praktyce 

 Warsztaty: Nowa Krytyka Amerykańska 

w praktyce 

 Warsztaty: analiza eseju R. Barthesa 

 Warsztaty: psychoanaliza w praktyce 

 Warsztaty: krytyka feministyczna w 

praktyce 

 Warsztaty: poststrukturalizm w praktyce 

 Teoria queer, kolonializm i regionalizm 

 Podsumowanie – analiza jednego tekstu 

według siedmiu teorii literackich 

 

24 Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 
- J.A. Cuddon,  A Dictionary of Literary Terms  

- M.H. Abrams, A Glossary of Literary Terms 

- L. Tyson, Critical Theory Today: A User-

Friendly Guide 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 



26 Sposób określania liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS- zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 



POZOSTAŁE PRZEDMIOTY 

 

LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO 

 

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA – OPCJE 

a) Edytor tekstu 

b) Arkusz kalkulacyjny 

 

SZKOLENIE BHP 

 

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE 

  



LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka 
Instytut Humanistyczny 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia  

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu  Lektorat j. niemieckiego 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu   

5 Kod Erasmusa   

6 Punkty ECTS  5 

7 Rodzaj modułu   

8 Rok studiów I, II,III 

9 Semestr 2,3,4,5 

10 Typ zajęć  

11 Liczba godzin 120 

12 Koordynator  mgr Ewa Chmielowska-Libera 

13 Prowadzący mgr Ewa Chmielowska-Libera 

14 Język wykładowy niemiecki, 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 podstawową wiedzę z zakresu nauk 

filologicznych (językoznawstwa, literaturoznawstwa 

i kulturoznawstwa) zorientowaną na zastosowania 

praktyczne w wybranej sferze działalności 

kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub 

edukacyjnej 

Umiejętności: 

- ma umiejętności językowe w zakresie wybranego 

drugiego języka obcego dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

Kompetencje społeczne: 

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

 metody podające: objaśnienie, opis; 

 metody problemowe aktywizujące: metoda 

sytuacyjna, dyskusja w podgrupach, wypowiedzi 

indywidualne, konwersacje, debata, mapa myśli, 

burza mózgów, gry fabularne; 

 metody eksponujące: materiał audio-wizualny, 

prezentacje; 

 metody praktyczne: praca z podręcznikiem, 

tekstem, materiałem ikonograficznym, ćwiczenia 

leksykalne-gramatyczne, ćwiczenia rozwijające 

umiejętność wypowiedzi pisemnej. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia  

aktywność na zajęciach, prace pisemne, projekty, 

zadania domowe, prezentacje. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

zaliczenie na ocenę; po zrealizowaniu 120 godzin 

zajęć – zaliczenie pisemne obejmujące m.in. 

rozumienie ze słuchu, dopuszczające do egzaminu 

pisemnego i ustnego na poziomie B2. 

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:  

SKŁADNIA 

 Zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, 

rozkazujące. 

 Szyk wyrazów: prosty, przestawny, szyk zdania 

podrzędnie złożonego. 

 Przeczenia: nein, nicht, kein, nie i ich miejsce w 

zdaniu. 

 Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: aber, 

denn, oder, sondern, und, deshalb i inne.   

 Zdania podrzędnie złożone: podmiotowe, 



dopełnieniowe, okolicznikowe przyczyny, celu, 

czasu, warunkowe rzeczywiste, przyzwalające, 

zdania przydawkowe z zaimkiem względnym, 

wyrażanie życzeń możliwych i niemożliwych do 

spełnienia, stosowanie strony biernej czasownika, 

konstrukcje bezokolicznikowe 

CZASOWNIK 

 Formy czasowe: strona czynna czasownika: 

Präsens , Präteritum,Perfekt, Plusquamperfect 

 Czasowniki zwrotne  

 Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone  

 Czasowniki modalne  

 Tryb rozkazujący 

 Rekcja czasowników 

PRZYMIOTNIK 

 Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem 

określonym, nieokreślonym, zaimkiem 

dzierżawczym, z przeczeniem kein, keine, bez 

rodzajnika  

 Stopniowanie przymiotnika i zastosowanie w 

zdaniach porównawczych 

ZAIMEK 

 Odmiana zaimków osobowych, dzierżawczych, 

zwrotnych. 

 Zaimek nieosobowy es 

 Zaimki względne 

 Zaimki pytające 

LICZEBNIK 

 Liczebniki główne  

 Liczebniki porządkowe 

RZECZOWNIK 

 Typy odmian rzeczownika: słaba, mocna,  

 Użycie rodzajnika określonego, nieokreślonego, 

użycie rzeczownika bez rodzajnika  

 Rzeczowniki tworzone od nazw miast, krajów i 

części świata 

PRZYIMEK 

 Przyimki z celownikiem. 

 Przyimki z biernikiem 



 Przyimki z celownikiem i biernikiem 

 Przyimki z dopełniaczem    

  

Zagadnienia leksykalne: 

 Dane personalne (znajomość języków obcych, 

rodzina, cechy charakteru, życiorys) 

 Dom (miejsce zamieszkania, wygląd domu, 

poszukiwanie mieszkania, wynajmowanie 

mieszkania, sąsiedztwo) 

 Czas wolny (zainteresowania, sport, wakacje, 

telewizja, urlop w kraju i za granicą) 

 Żywienie (restauracja, posiłki, jadłospis) 

 Zakupy (rodzaje sklepów, wyprzedaż, przecena, 

reklamacja) 

 Usługi (poczta, bank, urzędy) 

 Życie rodzinne i towarzyskie (święta, 

korespondencja, zaproszenia) 

 Zdrowie (higieniczny tryb życia, lekarz, dentysta, 

alternatywne metody leczenia, postępy w 

medycynie) 

 Kultura i sztuka (kino, teatr, wystawa) 

 Podróże (lotnisko, dworzec, kasy biletowe, 

rezerwacja, informacja, hotel, biuro podróży, plan 

miasta, pytanie o drogę) 

 Biografie znanych ludzi, wspomnienia 

 Partnerstwo, przyjaźń , miłość 

 Świat mediów, książki  

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

Literaturapodstawowa: 

 Tangram aktuell 1-3, Rosa-Maria Dallapiazza I 

in., Max  HueberVerlag 2006 

 

Literatura uzupełniająca: 

 Alles Klar Grammatik, M. Nieczepka, S. Ostalak, 

WSiP 2004 

 Training TestDaF, Gabriele Kniffka, 

BarbelGutzat, KG Langenscheidt 2006 

 Materiały z internetu/ prasy  

* 

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   

 

  



LEKTORAT JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka 
Instytut Humanistyczny 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia  

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu  Lektorat języka francuskiego 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu   

5 Kod Erasmusa   

6 Punkty ECTS  5 

7 Rodzaj modułu   

8 Rok studiów I, II, III 

9 Semestr 2,3,4,5 

10 Typ zajęć  

11 Liczba godzin 120 

12 Koordynator   

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy francuski,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 podstawową wiedzę z zakresu nauk 

filologicznych (językoznawstwa, literaturoznawstwa 

i kulturoznawstwa) zorientowaną na zastosowania 

praktyczne w wybranej sferze działalności 

kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub 

edukacyjnej 

Umiejętności: 

- ma umiejętności językowe w zakresie wybranego 

drugiego języka obcego dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

Kompetencje społeczne: 

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

 metody podające: objaśnienie, opis 

 metody problemowe aktywizujące: metoda 

sytuacyjna, dyskusja w podgrupach, wypowiedzi 

indywidualne, konwersacje, debata, mapa myśli, 

burza mózgów, gry fabularne (jeux de rôles); 

 metody eksponujące: materiał audio-wizualny, 

prezentacje 

 metody praktyczne: praca z podręcznikiem, 

tekstem, materiałem ikonograficznym, ćwiczenia 

leksykalne-gramatyczne, ćwiczenia rozwijające 

umiejętność wypowiedzi pisemnej 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia  

Wypowiedź ustna na zajęciach, aktywność na 

zajęciach, prace pisemne, prezentacje, zadania 

domowe, testy. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

zaliczenie na ocenę;  

po zrealizowaniu 120 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:  

 zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, 

względne, wskazujące, zaimek „en”, ”y”; 

 czasowniki regularne, nieregularne, zwrotne; 

 rodzaj żeński; 

 liczba mnoga; 

 przysłówek; 

 stopniowanie przymiotników i przysłówków; 

 liczebniki główne i porządkowe; 



 zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące, 

przeczące; 

 rodzajnik określony, nieokreślony, cząstkowy, 

ściągnięty; 

 przyimki; 

 czasy przyszłe: lefutur proche, lefutur simple; 

 czasy przeszłe: lepassé camposé, l’imparfait, 

lepassé récent, leplus-que-parfait; 

 tryby: lesubjonctif présent, leconditionnel 

présent; 

 Legérondif; 

 zdania warunkowe; 

 strona bierna; 

 mowa zależna; 

 słowotwórstwo. 

Zagadnienia leksykalne:  

 człowiek i jego otoczenie; 

 miejsce zamieszkania; 

 życie rodzinne i towarzyskie; 

 uczucia i emocje; 

 życie codzienne; 

 wyrażanie czasu;  

 praca i życie zawodowe; 

 żywienie; 

 ubrania i moda; 

 orientacja w terenie; 

 zdrowy tryb życia i sport; 

 pogoda; 

 środowisko i ekologia; 

 zakupy; 

 pieniądze i bankowość; 

 podróżowanie; 

 środki masowego przekazu; 

 kultura i sztuka; 

 korespondencja formalna i nieformalna; 

 elementy wiedzy o Frankofonii, Francji oraz o 

kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu 

międzykulturowego. 

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

Literaturapodstawowa: 

 Mérieux R., Loiseau Y., (Lainé E.), Latitudes 1, 2, 

wyd. Didier, Paris 2008 (2009) 

 

Literaturauzupełniająca: 



 Grégoire M., Grammaire progressive du français: 

niveau débutant, intermédiaire, CLE International, 

2007, 1999 

 Skoraszewski M., Français. Repetytorium 

tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, 

studentów i nie tylko…, wyd. Wagros; 

 Kochan B., Zaręba L., Tematyczny słownik języka 

francuskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 

2001; 

 MiquelC., Vocabulaire progressif du 

françaisavec 250 exercices - niveau intermédiaire, 

avancé, wyd. CLE International, 2001, 1999; 

 Słowniki francusko-polski, polsko-francuski 

(wydawnictwo do wyboru); 

 Dokumenty autentyczne i materiały przygotowane 

przez lektora; 

 Materiały i teksty prasowe, internetowe (związane 

ze studiowaną specjalnością). 

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   

 

  



LEKTORAT JĘZYKA ROSYSKIEGO 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka 
Instytut Humanistyczny 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia  

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu  Lektorat języka rosyjskiego 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu   

5 Kod Erasmusa   

6 Punkty ECTS  5 

7 Rodzaj modułu   

8 Rok studiów I, II, III  

9 Semestr  2,3,4,5 

10 Typ zajęć   

11 Liczba godzin  120 

12 Koordynator   

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy rosyjski, 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 podstawową wiedzę z zakresu nauk 

filologicznych (językoznawstwa, literaturoznawstwa 

i kulturoznawstwa) zorientowaną na zastosowania 

praktyczne w wybranej sferze działalności 

kulturalnej, administracyjnej, biznesowej lub 

edukacyjnej 

Umiejętności: 

- ma umiejętności językowe w zakresie wybranego 

drugiego języka obcego dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

Kompetencje społeczne: 

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

*Ćwiczenia. Metoda eklektyczna służąca 

kształtowaniu kompetencji językowych z 

uwzględnieniem różnych sytuacji z życia 

codziennego. Formy pracy: odpowiedzi na pytania, 

krótkie dialogi, scenki sytuacyjne, praca z tekstem: 

czytanie wzorcowe, tłumaczenie, układanie planu, 

uzupełnianie luk, tłumaczenie zdań, ćwiczenia 

ortograficzne, słuchanie krótkich tekstów czytanych 

przez wykładowcę, nagrań audio, dialogi, 

uzupełnianie brakującego fragmentu tekstu, 

układanie historyjki do ilustracji, scenki sytuacyjne, 

ćwiczenia ortograficzne, praca w parach, w grupach, 

przygotowanie prezentacji multimedialnej. 

Przygotowywanie prezentacji na wybrane tematy na 

podstawie materiałów prasowych i zasobów 

internetowych. Dyskusje. Rozwiązywanie testów 

gramatyczno-leksykalnych.  

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia  

aktywność na zajęciach, prace pisemne, projekty, 

zadania domowe, prezentacje. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

zaliczenie na ocenę; po zrealizowaniu 120 godzin 

zajęć – zaliczenie pisemne obejmujące m.in. 

rozumienie ze słuchu, dopuszczające do egzaminu 

pisemnego i ustnego na poziomie B2. 



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. 

MATERIAŁ ORTOGRAFICZNY 

-alfabet rosyjski – oznaczanie głosek za pomocą liter 

-pisownia liter oznaczających głoski 

nieakcentowane, 

-pisownia liter oznaczających głoski jotowane 

-oznaczanie miękkości spółgłosek (za pomocą 



literя,ю,е,ё,и oraz znaku miękkiego ь), 

-pisownia samogłosek po spółgłoskach ж,ш,цoraz 

ч,щ, 

-pisownia znaku miękkiego w formach czasownika 

(bez trybu rozkazującego) 

-pisownia znaku miękkiego w poznanych 

liczebnikach głównych, 

-pisownia zakończeń –ого, - его w formach 

przymiotników i zaimków, 

-pisowniawyrazówчто, чтобы, конечно. 

pisownia znaku miękkiego w formach trybu 

rozkazującego, 

-pisownia form przypadkowych rzeczowników typu 

экскурсия, pisownia znaku miękkiego w formach 

przypadkowych rzeczowników typu: 

тетрадьмолодежь. 

-pisownia znaku miękkiego w liczebnikach 

głównych od 100-1000, pisownia przedrostków 

zakończonych na з (с), раз-,воз-, из-, без-, 

-pisownia form gramatycznych rzeczowników i 

przymiotników, których temat kończy się na ж,ш, ц 

oraz ч, щ 

-pisownia form gramatycznych rzeczowników i 

przymiotników, których temat kończy się na к,г,х. 

-pisownia zaimków i przysłówków z partykułami –

то, нибудь 

-pisownia nazwisk rosyjskich typu Пушкин 

-pisownia form gramatycznych rzeczowników typu 

мать, дочь 

-pisownia przysłówków typu по-новому 

MATERIAŁ GRAMATYCZNY 

Czasownik 

-czasowniki regularne I i II koniugacji, ich formy w 

czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym, 

-bezokoliczniki czasowników na –ть, ти, 

-formy osobowe czasowników zwrotnych, 

-czasowniki dokonane i niedokonane 

-bezokolicznik czasowników na –чь 



-czasowniki typu: купить, дать, ждать, петь, пить, 

есть, бежать (formy osobowe czasu teraźniejszego, 

przeszłego i przyszłego) 

-formy trybu rozkazującego 1.i 2. osoby lp. i lmn. 

-formy osobowe czasu teraźniejszego, przeszłego i 

przyszłego czasowników нести, вести, везти, 

-formy trybu rozkazującego 3.osoby (z wyrazami 

пусть / пускай). 

Rzeczownik 

-rzeczowniki rodzaju żeńskiego i męskiego 

zakończone na –а, -я np. 

-rzeczowniki rodzaju męskiego typu:мальчик, 

класса, стол. 

-rzeczowniki nieodmienne, 

-rzeczowniki rodzaju nijakiego typu:окно, поле, 

растение 

-formy gramatyczne lp i lmn. rzeczowników rodzaju 

męskiego typu: учитель, друг, гость, техникум, 

пляж, врач 

-formy gramatyczne lp i lmn. rzeczowników rodzaju 

żeńskiego typu: свеча, экскурсия, тетрадь, мышь,  

-rzeczowniki liczby pojedynczej i mnogiej 

określające nazwy osób w zależności od ich 

narodowości i miejsca zamieszkania. 

-formy gramatyczne rzeczowników typu: мать, 

дочь, время, семья, путь. 

-formy gramatyczne nazwisk rosyjskich: Пушкин,  

Przymiotnik 

-przymiotniki twardo- i miękko tematowe. 

-formy gramatyczne lp i lmn. przymiotników o 

temacie zakończonym na ж,ш,ч,щ,г,к,х 

-stopniowanie przymiotników 

Zaimek 

-zaimki osobowe i ich formy gramatyczne, 

-zaimki pytające кто, что, какой i ich formy 

gramatyczne. 

-formy gramatyczne zaimków dzierżawczych, 



-zaimek себя (z zestawieniu ze zwrotem другдруга), 

-formy gramatyczne zaimków wskazujących. 

-formy gramatyczne zaimków przeczących никто, 

ничто z przyimkami i bez; zaimków весь, который, 

каждый oraz zaimków nieokreślonych z 

partykułami –то, -нибудь 

Liczebnik 

-liczebniki główne w mianowniku od 1 do 100. 

-mianownik liczebników głównych od 100-1000. 

-związek liczebników z rzeczownikami, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na liczebniki 1,2,3,4 

oraz zakończone na 1,2,3,4, 

-liczebniki główne od 1-30 w dopełniaczu,  

-liczebniki porządkowe 1-30 w mianowniku i 

dopełniaczu. 

Przyimek 

-przyimki в,из,на,с,над,под,перед,у,околоdla 

określania miejsca, kierunku i położenia, 

-przyimek послеw połączeniu z rzeczownikami dla 

określania czasu 

-за, через, с...до... dla określenia czasu,  

-(не) далеко (блиско) от... dla określenia bliskości 

położenia w przestrzeni. 

-за...до,через...после... dla określenia czasu,  

-для, на dla określenia bliskości celu i 

przeznaczenia,  

-пядомс dla określenia miejsca 

-из-за, от, по dla określenia przyczyny 

Przysłówek 

-przysłówki miejsca, kierunku i czasu, 

-przysłówki sposobu. 

-przysłówki stopnia i miary, 

-stopniowanie przysłówków. 

-przysłówki по-моему, по-новому; по-польски, 

по-русски 



TEMATY I SYTUACJE 

Dane personalne 

-imię i nazwisko (imię odojcowski), wiek, miejsce 

zamieszkania, adres, 

-zawód, miejsce pracy. 

Dom – życie rodzinne 

-członkowie najbliższej rodziny, zainteresowania, 

spędzanie czasu wolnego, 

-miejsce zamieszkania studenta: wieś, miasto (ich 

lokalizacja strony świata), 

-rozkład dnia, posiłki, 

-codzienne czynności domowe, pomoc rodzicom 

itp., 

-zwierzęta domowe - opieka nad nimi. 

Uczelnia 

-wykładowcy, koledzy, koleżanki – zawieranie 

znajomości, 

-uczelnia i sale, ich wygląd i podstawowe 

wyposażenie, 

-plan zajęć, przedmioty nauczania, 

-podstawowe czynności studenta 

Zdrowie i samopoczucie 

-samopoczucie, 

-choroba i jej podstawowe objawy, opieka nad osobą 

chorą, 

-kontakt z lekarzem, 

-niektóre części ciała. 

Określanie czasu 

-pory roku i nazwy miesięcy, 

-dni tygodnia i pory roku 



Komunikacja międzyludzka 

-list, 

-formy i rodzaje korespondencji, 

-adres odbiorcy i nadawcy, 

-rozmowa telefoniczna, 

-zwroty grzecznościowe na ulicy i w komunikacji 

miejskiej. 

Rosja i jej kultura 

-Moskwa, jej położenie, główne obiekty i zabytki 

Dane personalne 

-narodowość, nazwy mieszkańców krajów i miast 

Student i jego dom 

-mieszkanie: wielkość, rozkład, meble i ich 

rozmieszczenie, 

-gospodarstwo domowe: podstawowy sprzęt, 

urządzenia techniczne, 

-święta rodzinne i uroczystości (tradycje rosyjskie i 

polskie). 

Świat przyrody-środowisko naturalne 

-krajobraz, środowisko przyrodnicze i jego ochrona, 

szczególnie w miejscu zamieszkania 

-świat zwierząt i roślin. 

Czas wolny, rozrywki 

-popularne formy spędzania czasu wolnego: 

dyskoteka, kino, teatr, 

-zainteresowania, wypoczynek, własne hobby, 

-podobieństwa i różnice w spędzaniu czasu wolnego 

w Rosji i w Polsce, 

-turystyka – interesujące regiony Rosji. 



Określanie czasu 

-czas godzinowy oficjalny, data, 

-czas godzinowy (określanie potoczne) 

Zdrowie człowieka 

-kultura fizyczna i sport, 

-zasady zdrowego stylu życia, 

-niektóre organy wewnętrzne człowieka, 

-apteka, kupowanie leków, nazwy podstawowych 

rodzajów leków (krople, tabletki), 

-sposób przyjmowania leków, dawkowanie. 

Zakupy 

-sklepy i ich rodzaje, 

-nazwy podstawowych towarów (artykułów 

spożywczych i przemysłowych), 

-dane produktu: cena, waga, miara, data ważności, 

-formy grzecznościowe przy zakupach. 

Restauracja, kawiarnia 

-lokale gastronomiczne w Rosji, i ich rodzaje 

-typowe potrawy rosyjskie, 

-nazwy podstawowych potraw i napojów 

-zamawianie posiłków w restauracji, barze, 

kawiarni-formy grzecznościowe. 

 

Nauka, technika, postęp 

-komputeryzacja 

-współczesne środki porozumiewania się: telefon 

komórkowy, poczta elektroniczna, Internet. 

-kontakty z rosyjskimi rówieśnikami za pomocą 

nowoczesnych środków komunikowania się. 

Rosja-ustrój polityczny, kultura 

-Sankt Petersburg, położenie, główne obiekty i 

zabytki miasta, 

-Najważniejsze organy państwowe, godło i herb. 



Charakterystyka człowieka 

-wygląd zewnętrzny, 

-cechy charakteru. 

Czas wolny 

-radio i telewizja, 

-muzeum. 

 Student we współczesnym świecie 

-plany na przyszłość. 

Podróże i kontakty zagraniczne 

-środki transportu: kolej, samochód, samolot, 

-pobyt za granicą – hotel, 

-pieniądze w Rosji, bank, wymiana pieniędzy 

-karta kredytowa. 

Środowisko naturalne 

-zagrożenia środowiska naturalnego człowieka i jego 

ochrona. 

Rosja- kultura, nauka i gospodarka 

-religia w Rosji, 

-najważniejsze obiekty kulturalne w Rosji, 

-wybitni twórcy nauki i kultury rosyjskiej. 

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

Новыевстречи 1,2,3, H. Dąbrowska, M. Zybert 

(literatura podstawowa) 

Грамматикабезпроблем, D. Dziewanowska 

Nowe repetytorium języka rosyjskiego, M. Fidyk, T. 

Skup-Stundis 

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   

 

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA – OPCJE 

a) Edytor tekstu 

b) Arkusz kalkulacyjny 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 

Technologia informacyjna – opcje 

a) edytor tekstu 

b) arkusz kalkulacyjny 

4 Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu opcje do wyboru 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć zajęcia z technologii informacyjnych 

11 Liczba godzin 30 



12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr inż. Marcin Bydłosz 

14 Język wykładowy  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Znajomość obsługi komputera w stopniu 

podstawowym w zakresie szkoły średniej 

18 Efekty kształcenia Wiedza: 

- ma podstawową wiedzę o metodyce 

wykonywania zadań, normach, procedurach i 

wzorcowych zachowaniach związanych z wybraną 

sferą działalności kulturalnej, administracyjnej, 

biznesowej lub edukacyjnej 

Umiejętności: 

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i użytkować informacje z 

wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów 

- posiada rozszerzone umiejętności w zakresie 

wykorzystania technologii informacyjnych 

Kompetencje społeczne: 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez 

całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych 

kompetencji językowych 

19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

Prezentacja treści kształcenia w oparciu o 

prezentacje multimedialną oraz prezentowanie i 

analiza przykładów. Ćwiczenia praktyczne 

prowadzone na podstawie przygotowanych 

instrukcji (udostępnianych w sposób elektroniczny 

na platformie elearning) z przykładami i zadaniami 



do samodzielnej realizacji, które podlegają ocenie. 

20 Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Ocena zadań do samodzielnego wykonania na 

każdych zajęciach, ocena samodzielnej pracy 

obejmującej  zagadnienia przekazane na zajęciach, 

kolokwium  

21 Forma i warunki zaliczenia - obecność na zajęciach zgodnie z par. 13 

Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

- zaliczenie na ocenę pozytywną dwóch kolokwiów 

sprawdzających umiejętności uzyskane podczas 

ćwiczeń  

- zaliczone wszystkie zadania do samodzielnego 

wykonania podczas ćwiczeń 

Ocena końcowa to średnia ważona ocen 

uzyskanych na kolokwiach (po 30 %) i średniej 

arytmetycznej z ocen uzyskanych z zadań 

wykonanych na zajęciach (40%). 

22 Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Niniejszy kurs obejmuje programowo przegląd 

podstawowych zagadnień z zakresu technologii 

informacyjnych (IT). W skład kursu wchodzą: 

podstawy technik informatycznych, przetwarzanie 

tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, 

grafika prezentacyjna, usługi w sieciach 

informatycznych oraz pozyskiwanie i 

przetwarzanie informacji.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) Podstawowe elementy i funkcje systemów 

operacyjnych Windows oraz Linux. 

Podstawowe elementy edytora tekstu (okna 

dialogowe, przyciski nawigacyjne, pola 

przewijania, menu kontekstowe), projektowanie i 

elementarne  formatowanie dokumentu (otwieranie 

i przeglądanie dokumentu, tworzenie dokumentu, 

formatowanie dokumentu). Projektowanie i 

zaawansowane formatowanie dokumentu 

(tabulatory, wcięcia akapitu i wyrównywanie 

tekstowe, symbole, znaki specjalne i znaczniki 

formatowania, inicjały, pola dynamiczne, nagłówki 

i stopki, wyliczenia i numerownia, przypisy). 



Automatyzacja powtarzalnych czynności 

edytorskich (style, sekcje). Tabele i popularne 

elementy typograficzne (tabele, ramki, kolumny). 

Spisy i indeksy, korespondencja seryjna, 

dynamiczne łączenie i wymiana danych DDE. 

Podstawowe elementy arkusza kalkulacyjnego: 

wprowadzanie danych, formuły, adresy relatywne, 

absolutne i mieszane komórek, wykresy. 

Zaawansowane elementy arkusza kalkulacyjnego: 

serie dnych, funkcje logiczne i matematyczne, 

nazwy zakresów, sortowanie danych, filtrowanie 

danych, pilot danych, funkcje finansowe; 

Grafika prezentacyjna i menedżerska: zasady 

tworzenia prezentacji multimedialnych, układy 

slajdów i ich style, tworzenie i wykorzystanie 

istniejących schematów i projektów, tworzenie 

własnych projektów, zarządzanie slajdami za 

pomocą widoków, niestandardowe metody 

tworzenia prezentacji. 

Omówienie ogólnych zasad funkcjonowania oraz 

usług sieci Internet. 

24 Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

M. Sokół „OpenOffice.ux.pl 3.1 Ćwiczenia 

praktyczne”, Helion 2010. 

L. Litwin „ECDL. Europejski Certyfikat 

Umiejętności Komputerowych. Przewodnik”, 

Helion 2009. 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 Sposób określania liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS- zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 



  



SZKOLENIE BHP 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny/ 

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne 

2 Kierunek studiów Filologia  

3 Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 

Szkolenie BHP 

4 Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 0 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów I  

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć  

11 Liczba godzin 4 

12 Koordynator dr inż. RyszardMysior 

13 Prowadzący dr inż. RyszardMysior 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

tak 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia Wiedza: FI1P_W10;  

Posiada podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i 

higienie pracy w instytucjach związanych z 



wybraną sferą działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej. 

Umiejętności: FI1P_U02 

Opanował warsztat językowy potrzebny do 

skutecznego wykonywania typowych zadań w 

wybranej sferze działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej. 

Kompetencje społeczne: FI1P_K02; FI1P_K03 

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, 

przyjmując w niej różne role. Potrafi odpowiednio 

określić priorytety służące realizacji określonego 

przez siebie i innych zadania. 

19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

wykład informacyjny (konwencjonalny) z 

elementami konwersatorium 

20 Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

dopuszcza się kolokwium sprawdzające po 

zakończeniu zajęć 

21 Forma i warunki zaliczenia na podstawie obecności 

22 Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, 

przepisami i zasadami dotyczącymi zdarzeń 

wypadkowych, ochrony przeciwpożarowej, 

organizacji i ergonomii stanowisk nauki i pracy 

oraz występujących czynników uciążliwych, 

szkodliwych i niebezpiecznych w grupach 

czynników fizycznych, chemicznych, 

biologicznych i psychologicznych. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) I. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ergonomii. Przepisy i zasady. Charakterystyka 

aktów prawnych w zakresie 1) ustroju i organizacji 

uczelni, 2) organów uczelni i ich kompetencji, 3) 

praw, obowiązków i odpowiedzialności 

dyscyplinarnej studentów, 4) utrzymania porządku 

i bezpieczeństwa na terenie uczelni, 6) 

bezpieczeństwa pracy i nauki w laboratoriach i 

pracowniach specjalistycznych, 7) bezpieczeństwa 



w domach studenckich, 8) praw i obowiązków 

studenta w kontekście bezpieczeństwa podczas 

zajęć organizowanych przez Uczelnię i podczas 

przebywania na terenie Uczelni. 

II. Szczegółowy tryb postępowania przy ustalaniu 

okoliczności i przyczyn wypadków studentów na 

terenie Uczelni, w zakresie: 1) zdefiniowania 

wypadku studenta, 2) trybu zgłaszania wypadku i 

ustalania okoliczności zdarzenia wypadkowego, 3) 

sporządzania dokumentacji powypadkowej, w tym 

„protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadku studenta”, 4) wypadków uczniów i 

studentów w szczególnych okolicznościach. 

Omówienie zarządzeń obowiązujących na terenie 

Uczelni w sprawie regulaminów porządkowych w 

pracowniach i laboratoriach. 

III. Bhp i ergonomia pracy na stanowisku 

wyposażonym w monitor ekranowy. 

IV. Ochrona przeciwpożarowa oraz zasady 

postępowania w przypadku pożaru lub innego 

zagrożenia na terenie Uczelni, w zakresie: 1) 

zagrożeń pożarowych występujących na terenie 

Uczelni, 2) rozmieszczenia i użytkowania 

podręcznego sprzętu gaśniczego, 3) dróg ewakuacji 

i zasad przemieszczania się podczas ewakuacji, 4) 

ogłaszania ewakuacji na terenie Uczelni, 5) dróg 

pożarniczych. 

V. Organizacja pierwszej pomocy na terenie 

Uczelni. Zasady udzielania pomocy 

przedlekarskiej, w przypadkach zdarzeń: 1) 

zasłabnięcia i utraty przytomności, 2) złamania 

kończyny, 3) zranienia, w tym krwotoku, 4) 

zatrucia, 5) oparzenia. Wyposażenie apteczki 

pierwszej pomocy. Usytuowanie punktów 

pierwszej pomocy w budynkach Uczelni. Zasady 

powiadamiania o wypadku.  

VI. Zdefiniowanie na podstawie PN czynników 

szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych dla 

zdrowia występujących w procesach pracy w 

grupach czynników fizycznych, chemicznych, 



biologicznych i psychologicznych. Identyfikacja 

czynników szkodliwych niebezpiecznych i 

uciążliwych dla zdrowia występujących w procesie 

dydaktycznym: 1) w pracowniach i laboratoriach, 

2) podczas zajęć wychowania fizycznego, 3) 

związanych z pracą na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe, 4) podczas 

odbywania praktyk zawodowych, oraz zasady 

zabezpieczania się przed nimi. Ocena ryzyka 

zawodowego i biologicznego.  

VII. Charakterystyka aktów prawnych: w sprawie 

wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod 

względem technicznym i sanitarnym urządzenia i 

pomieszczenia, w których można prowadzić 

działalność kulturalną, administracyjna, biznesową 

lub edukacyjną.  

Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony 

indywidualnej w kontekście identyfikowanych 

czynników szkodliwych niebezpiecznych i 

uciążliwych dla zdrowia występujących w procesie 

dydaktycznym realizowanym w laboratoriach i 

pracowniach specjalistycznych. Podstawowe 

zasady ergonomii, sposoby ograniczania 

czynników uciążliwych i szkodliwych.  

24 Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

1.  Aktualne ustawy i rozporządzenia wykonawcze 

dotyczące prawa o szkolnictwie wyższym , a 

szczególnie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

uczelniach.  

2. Aktualne ustawy i rozporządzenia wykonawcze 

w sprawie wypadków i chorób zawodowych oraz 

zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób 

zawodowych powstałych w szczególnych 

okolicznościach. 

3. Aktualne ustawy i rozporządzenia wykonawcze 

o ochronie przeciwpożarowej, a szczególnie w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 



innych obiektów budowlanych i terenów.  

4. PN-Z-08052:1980 w sprawie klasyfikacji 

czynników szkodliwych i niebezpiecznych 

występujących w procesach pracy. 

5. Regulamin Studiów Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Tarnowie. 

6. Zarządzenia obowiązujące w sprawie 

regulaminów porządkowych w pracowniach i 

laboratoriach. 

7. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla 

budynków Uczelni.  

8. Kordecka D. (red.). Bezpieczeństwo pracy i 

ergonomia, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 

Warszawa 1997. 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

H1P_W09; H1P_U14; H1P_K02; HIP_K03; 

26 Sposób określania liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS- zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

  



SZKOLENIE BIBLIOTECZNE 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka 
Instytut Humanistyczny  

Zakład Filologii Angielskiej 

Studia niestacjonarne  

2 Kierunek studiów Filologia  

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Szkolenie biblioteczne 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
  

5 Kod Erasmusa 15.4 Bibliotekoznawstwo (Library Science) 

6 Punkty ECTS 0 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 

8 Rok studiów I   

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć  

11 Liczba godzin W+ Ćw : 3 godz. 

12 Koordynator mgr Wioletta Jachym 

13 Prowadzący mgr Wioletta Jachym 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych    

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
tak 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: K_W12++ 

Posiada wiedzę na temat praw i obowiązków 

wynikających z regulaminu bibliotecznego.  



Umiejętności: K_U02+ ,  K_U03+ 

Potrafi samodzielnie korzystać z poszczególnych 

agend bibliotecznych. 

Posiada umiejętności efektywnego przeszukiwania 

katalogu bibliotecznego w celu dotarcia do 

właściwych informacji. 

Kompetencje społeczne: K_K07+ 

Przestrzega i stosuje zasady regulaminu 

bibliotecznego. 

Potrafi samodzielnie wyszukać literaturę 

odpowiadającą konkretnemu tematowi. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia praktyczne, prezentacja 

multimedialna, pokaz. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia  

Ocena studentów na podstawie testu jednokrotnego 

wyboru + obowiązkowa obecność na 

jednorazowym szkoleniu. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej  na 

zaliczenie zgodnie z Regulaminem Studiów 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Przedstawienie studentom struktury i zasad 

funkcjonowania biblioteki uczelnianej. Zapoznanie 

z regułami korzystania z biblioteki oraz katalogu 

bibliotecznego. Wykonanie ćwiczenia 

sprawdzającego umiejętność wyszukiwania pozycji 

w katalogu. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Treści wstępne i ogólne: struktura biblioteki, 

charakterystyka  księgozbioru, polityka 

gromadzenia.  

Omówienie poszczególnych agend bibliotecznych: 

Wypożyczalnia: przedstawienie najważniejszych 

punktów regulaminu dotyczących możliwości 

korzystania z usług wypożyczalni.  Zapisy do 

wypożyczalni, aktualizacja konta czytelnika.  

Omówienie konta czytelnika z możliwością 

wglądu przez sieć Internet. Rezerwacja książek. 



Ilość wypożyczeń. Kary za przetrzymania książek. 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 

Zasady korzystania z wypożyczalni 

międzybibliotecznej. Wyszczególnienie osób 

uprawnionych do korzystania z tej agendy. 

Czytelnia Komputerowa 

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych. 

Możliwość korzystania ze zbiorów medialnych 

należących do biblioteki. Charakterystyka 

stanowisk komputerowych z uwzględnieniem 

rodzaju oprogramowania. 

Czytelnia Czasopism 

Zasady korzystania. Omówienie tytułów 

prasowych prenumerowanych przez bibliotekę. 

Czytelnia Główna 

Omówienie regulaminu czytelni głównej. 

Zagadnienie wolnego dostępu do półek”, podział 

księgozbioru według kierunków kształcenia i 

charakterystyka księgozbioru podręcznego.  

Zajęcia praktyczne z obsługi systemu 

bibliotecznego PATRON. 

Uruchomienie programu, opcje wyszukiwania, 

rodzaje indeksów, podgląd konta czytelnika. 

Omówienie poszczególnych komunikatów, 

oznaczeń opisu katalogowego. Analiza oznaczeń z 

uwzględnieniem dostępności poszczególnych 

zbiorów.  

Ćwiczenia indywidualne z wyszukiwania 

konkretnych pozycji w katalogu komputerowym. 

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

 Podstawowym dokumentem 

obowiązującym studentów jest „Regulamin 

organizacyjny Biblioteki Uczelnianej”  

 



Literatura uzupełniająca: 

 Bibliografia: metodyka i organizacja, pod 

red. Z. Żmigrodzkiego. Warszawa 2000. 

 Bibliotekarstwo, pod red. Z. 

Żmigrodzkiego. Warszawa 1998 

 Dobrowolski Z., Internet i biblioteka. 

Warszawa 1998. 

 Łysakowski A., Katalog przedmiotowy. Cz. 

1, Teoria. Warszawa 2002. 

 Sosińska-Kalata B., Modele organizacji 

wiedzy w systemach wyszukiwania 

informacji o dokumentach. Warszawa 

1999.  

 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/przedmiotu  do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

H1A_W08  

H1A_U01  

H1A_U03  

H1_K04  

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
  

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

  

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


