
 

SYLABUS Formularz opisu przedmiotu  

1/ Nazwa kursu Języki obce: Język angielski 

2/ Pedagog realizujący mgr Inez Szachułowicz 

3/ Asystenci  

4/ Kod - 

5/ Jednostka Studium Języków Obcych 

6/ Ogólna formuła 

przedmiotu 
Ćwiczenia, 30 godzin w semestrze 

7/ Studia stacjonarne 

8/ Typ przedmiotu lektorat 

9/ Metody dydaktyczne 

(forma zajęć)  

Ćwiczenia – zajęcia grupowe rozwijające umiejętności językowe na 

poziomie C1 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

Metoda komunikacyjna; zajęcia w grupie, parach, indywidualna 

10/ Język wykładowy angielski 

11/ Wymagania wstępne poziom B2 

12/ Wymagania końcowe  Uzyskanie zaliczenia na koniec semestru. 

13/ Forma i sposób 

zaliczenia przedmiotu 

(metody i kryteria oceny) 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne i aktywne 

uczęszczanie na zajęcia (dozwolone są dwie nieobecności w 

semestrze) oraz uzyskanie w semestrze zaliczenia na podstawie 

pozytywnych ocen cząstkowych, wypowiedzi ustnych, jak również 

pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. 

14/ Cele dydaktyczne 

(treści programowe, opis 

przedmiotu) 

Celem zajęć jest rozwój znajomości języka angielskiego na 

poziomie C1, uwzględniając wszystkie sprawności językowe - 

mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. 

 

Nadrzędnym zadaniem jest przygotowanie studentów do 

komunikowania się w środowisku naturalnym, zawodowym i 

akademickim oraz zapoznanie ich z pojęciami i terminologią 

związaną z szeroko pojętą kulturą i sztuką. 

 

Po ukończeniu kursu studenci powinni:  

- skutecznie i swobodnie posługiwać się językiem w kontaktach 

towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych,  

- efektywnie korzystać z tekstów źródłowych dotyczących 

różnorodnych tematów  i analizować teksty czytane 

-  formułować przejrzyste, dobrze skonstruowane wypowiedzi w 

formie ustnej i pisemnej dotyczące szerokiego zakresu tematów i 

posługując się regułami gramatycznymi oraz innymi narzędziami 

językowymi,  

  

 W szczególności studenci powinni umieć przekazywać informacje, 

formułować i wyrażać opinie, relacjonować wydarzenia i 

prezentować twórczość umiejętnie dopasowując język przekazu do 

zmiennych okoliczności. 



 

 

 

15/ Literatura 

obowiązkowa 

wykorzystywana podczas 

zajęć  

- Roy Norris, Amanda French, Ready for Advanced Coursebook, 

Macmillan Exams 3rd Edition    

- Roy Norris, Amanda French, Ready for Advanced Workbook, 

Macmillan Exams 3rd Edition   

 

Autorskie materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia.  

- Artykuły z gazet i czasopism w języku angielskim (Newsweek, 

Time Magazine, The Guardian) 

- Nagrania audio i wideo – BBC, TED talk 

  

16/ Literatura  

uzupełniająca 

rekomendowana do 

samodzielnej pracy 

studenta  

-Guy Wellman, Wordbuilder, The Heinemann English 1992  

 - Michael Vince, Macmillan English Grammar in Context 

Advanced, Macmillan 2008 

- Michael Swan, Practical English Usage, Oxford University Press, 

2005  

- Oxford Advanced Learner's Dictionary Oxford, 2005;       

- Michael McCarthy, Felicity O’Dell, English Vocabulary in Use, 

Cambridge University Press 1996 

- Martin Hevings, Advanced Grammar In Use, Cambridge 

University Press, 2002  

   

17/ Efekty uczenia się  

WIEDZA 

1. znajomość słownictwa związanego z wykształceniem lub specjalnością studenta 

oraz z większością tematów ogólnych  

2. wiedza w zakresie języka i zasad przygotowywania prezentacji 

3. znajomość zasad gramatycznych i wyrażeń funkcjonalnych pozwalająca 

studentowi formułować klarowne wypowiedzi ustne i pisemne 

4. student potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi, wykłady, prezentacje, programy 

telewizyjne i radiowe o tematyce specjalistycznej 

5. student rozumie długie i złożone teksty informacyjne i literackie dostrzegając 

ich zróżnicowanie pod kątem stylu, rozumie artykuły specjalistyczne i literaturę 

popularno-naukową 

 

UMIEJĘTN

OŚCI 

Pisanie: Student potrafi się wypowiadać w zrozumiałych i dobrze zbudowanych 

tekstach,  przedstawiając swój punkt widzenia. Potrafi pisać o złożonych 

zagadnieniach w prywatnym liście, rozprawce czy opracowaniu, podkreślając 

kwestie, które uważa za najistotniejsze. Potrafi dostosować styl tekstu do 

potencjalnego czytelnika.  

 

Czytanie: Student rozumie długie i złożone teksty informacyjne i literackie, 

dostrzegając i doceniając ich zróżnicowanie pod względem stylu. Rozumie 

artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne.  

 

Mówienie: Student potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi, 

dotyczące skomplikowanych zagadnień, rozwijać w nich wybrane podtematy lub 

poszczególne kwestie i kończyć je odpowiednią konkluzją. Potrafi się wypowiadać 



 

płynnie i spontanicznie. Potrafi się skutecznie porozumiewać w kontaktach  

towarzyskich i sprawach zawodowych. Potrafi precyzyjnie formułować swoje 

poglądy i przedstawiać argumenty.  

 

Słuchanie: Student rozumie dłuższe wypowiedzi nawet, jeśli nie są one jasno 

skonstruowane i kiedy związki logiczne nie są w nich wyrażone bezpośrednio. 

Rozumie programy telewizyjne i filmy. 

 

Posługiwać się językiem obcym na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego z uwzględnieniem słownictwa z obszaru sztuki  

K_U13 Architektura Wnętrz 

K_U05 Badania artystyczne 

K_U16 Grafika 

K_U23 Historia sztuki 

K_U10 Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki 

K_U07 Malarstwo 

K_W06 Rzeźba 

K_U12 Scenografia 

K_U11 Sztuka Mediów 

K_U10 Wzornictwo 

 

KOMPETEN

CJE 

SPOŁECZN

E 

Student: 

- potrafi wyrażać swoją opinię i przedstawiać argumenty w rozmowach i 

dyskusjach. 

- potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

- akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach międzyludzkich 

 

18/ Opis wymagań 

dotyczących pracowni, 

warsztatu lub pomocy 

dydaktycznych 

 

1. W pełni wyposażona sala dydaktyczna (tablica, pisak/kreda) 

2. Komputer z dostępem do Internetu. 

3. Projektor multimedialny. 

 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS 

przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w 

programie studiów (parametry kursu są również wyświetlane w systemie Akademus)  

 

 

 


