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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Polish, PG_00046331

Kierunek studiów Elektronika i telekomunikacja (studia w jęz. angielskim), Informatyka (studia w jęz. angielskim), Automatyka, 
cybernetyka i robotyka (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Prorektor ds. kształcenia -> Centrum Języków Obcych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot mgr Anita Mieszkowska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr Anita Mieszkowska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu Rozwój znajomości języka na poziomie A1 zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w 
zakresie języka ogólnego. Umiejętność przedstawienie siebie ,nawiązywania kontaktu, czytania w języku 
polskim oraz w miarę poprawnego wymawiania wszystkich głosek. Znajomość liczebników do 1000, 
podstawowych zwrotów grzecznościowych, poradzenie sobie w sytuacjach życia codziennego.



Data wydruku: 22.05.2023 17:38 Strona 2 z 3

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K82] posiada przygotowanie 
do czynnego uczestniczenia w 
wykładach, seminariach, 
laboratoriach prowadzonych w 
języku obcym

Student dysponuje podstawowym 
zasobem słów i wyrażeń 
związanych z danymi osobowymi i 
codziennymi sytuacjami 
komunikacyjnym. Wykazuje 
opanowanie prostych struktur 
gramatycznych. Pisanie: Potrafi 
wypełnić krótki formularz 
(nazwisko, adres, obywatelstwo, 
adres) Czytanie: Rozumie znane 
nazwy i słowa i bardzo proste 
zdania, np. na tablicach 
informacyjnych i budynkach. 
Mówienie: Bierze ograniczony 
udział w rozmowie, pod 
warunkiem, że rozmówca mówi 
wolno. Potrafi wymawiać polskie 
głoski. Słuchanie: Rozumie znane 
słowa i podstawowe wyrażenia 
związane z jego osobą i 
otoczeniem, gdy rozmowa jest 
prowadzona powoli i wyraźnie. . 
Potrafi nawiązać podstawowe 
kontakty towarzyskie, używając 
najprostszych zwrotów 
grzecznościowych. Potrafi 
poradzić sobie w najprostszych 
sytuacjach codziennych.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK2] Ocena postępów pracy

[K7_K81] potrafi podjąć 
współpracę w zespole 
międzynarodowym na terenie 
własnej uczelni oraz podczas 
praktyk i studiów zagranicznych

Student dysponuje podstawowym 
zasobem słów i wyrażeń 
związanych z danymi osobowymi i 
codziennymi sytuacjami 
komunikacyjnym. Wykazuje 
opanowanie prostych struktur 
gramatycznych. Pisanie: Potrafi 
wypełnić krótki formularz 
(nazwisko, adres, obywatelstwo, 
adres) Czytanie: Rozumie znane 
nazwy i słowa i bardzo proste 
zdania, np. na tablicach 
informacyjnych i budynkach. 
Mówienie: Bierze ograniczony 
udział w rozmowie, pod 
warunkiem, że rozmówca mówi 
wolno. Potrafi wymawiać polskie 
głoski. Słuchanie: Rozumie znane 
słowa i podstawowe wyrażenia 
związane z jego osobą i 
otoczeniem, gdy rozmowa jest 
prowadzona powoli i wyraźnie. . 
Potrafi nawiązać podstawowe 
kontakty towarzyskie, używając 
najprostszych zwrotów 
grzecznościowych. Potrafi 
poradzić sobie w najprostszych 
sytuacjach codziennych.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK2] Ocena postępów pracy

Treści przedmiotu Leksyka:

 

czasowniki „mieć”, „być” w czasie teraźniejszym, liczebniki do 1000, zwroty grzecznościowe, powitania, 
pożegnania, proste pytania (Ile kosztuje? Kto/Co to jest?), nazwy dni tygodnia, napojów i artykułów 
spożywczych, pytanie o drogę, zakupy, uzyskiwanie informacji dot. podróżowania, rezerwacji noclegów etc. 
Zwyczaje świąteczne w Polsce (Boże Narodzenie lub Wielkanoc).

Gramatyka:

czas teraźniejszy niektórych czasowników , mianownik rzeczowników l.p

Sprawności językowe:

Rozumienie zwrotów grzecznościowych oraz prostych pytań. Aktywny udział w sytuacjach towarzyskich. 
Próby używania języka w życiu codziennym. Tytułowanie nauczycieli akademickich. Język formalny i 
nieformalny.
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Brak wymagań wstępnych

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Obecność na zajęciach, praca na 
lekcji, prace domowe, egzamin 
końcowy pisemny i ustny

60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Materiały własne prowadzącego
Uzupełniająca lista lektur .Stempek,Stelmach,Dawidek,Szymkiewicz,"Polski krok po kroku"   

polish-courses.com, Kraków

 

2. Seretny "A co to takiego?", Universitas, Kraków,

3. Serafin, Achtelik „ Miło mi Panią poznać”

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Zakupy, u lekarza, rezerwacja noclegu, kupno biletu, itd..

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


