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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Komunikacja profesjonalna w j. angielskim, PG_00057346

Kierunek studiów Oceanotechnika

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 2 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 Aleksandra Lis
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Iwona Mokwa-Tarnowska

mgr Krzysztof Lis

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 18
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

18 5.0 27.0 50

Cel przedmiotu Seminarium ma na celu umożliwienie zdobycia pewności siebie i kompetencji w środowisku zawodowym 
gdzie językiem komunikacji jest język angielski.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U82] posiada umiejętność 
sprawnego pozyskiwania i 
przetwarzania informacji w języku 
obcym na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 
dotyczących kierunku studiów 
oraz środowiska akademickiego

Umiejętność pozyskiwania i 
przetwarzania informacji w języku 
obcym na poziomie B2  
dotyczących kierunku studiów 
oraz środowiska akademickiego.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_K82] posiada przygotowanie 
do czynnego uczestniczenia w 
wykładach, seminariach, 
laboratoriach prowadzonych w 
języku obcym

Rozumienie literatury 
specjalistycznej i instrukcji 
technicznych. Rozumienie 
dłuższych wypowiedzi i wykładów.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej

[K7_K01] rozumie potrzebę 
uczenia się przez całe życie, 
potrafi krytycznie ocenić 
poznawane treści, zna znaczenie 
wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i 
praktycznych

Znajomość struktur 
gramatycznych i obszarów 
leksykalnych niezbędnych do 
porozumiewania się w języku 
obcym w sytuacjach ogólnych, 
oraz w zakresie specjalistycznego 
języka związanego z kierunkiem 
studiów.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_K02] ma świadomość 
ważności aspektów 
pozatechnicznych oraz skutków 
działalności inżynierskiej, w tym jej 
wpływu na środowisko naturalne 
oraz związaną z tym 
odpowiedzialnością za 
podejmowane decyzje

Pogłębianie znajomości 
podstawowych oraz 
specjalistycznych wyrażeń i 
zwrotów z zakresu języka 
technicznego, akademickiego i 
świata pracy.

[SK2] Ocena postępów pracy

[K7_K03] ma świadomość swej 
roli społecznej jako absolwenta 
uczelni technicznej, ma 
świadomość ważności 
przestrzegania etyki zawodowej i 
poszanowania różnorodności 
poglądów

Potrafi poprawnie komunikować w 
języku obcym na poziome B2 w 
sytuacjach życia codziennego 
oraz w środowisku akademickim i 
zawodowym.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

Treści przedmiotu Przygotowywanie prezentacji, pisanie różnych rodzajów listów biznesowych, w tym CV i listu 
motywacyjnego. Przygotowanie do rozmowy o pracę. Różnorodne tematy z zakresu psychologii, takie jak 
komunikacja werbalna i niewerbalna, typy charakterów i testów psychologicznych, ryzyko w biznesie, etyka 
w biznesie, konflikty, negocjacje, perswazje i manupulacje. Komunikacja w internecie i za pomocą innych 
mediów elektronicznych: netykieta. Typy dyskusji i debat. Zasady dotyczące ubioru, wydarzenia 
towarzyskie, różnice kulturowe, wyjazdy służbowe.

 

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

 

 

 

Studenci muszą być przynajmniej na poziomie B1 po kursie ogólnego języka angielskiego.

 

 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Znajomośc słownictwa – test 
pisemny (dopasowywanie 
synonimów, wielokrotny wybór, 
redagowanie tekstu)

60.0% 25.0%

Poprawnośc gramatyczna – test 
pisemny

60.0% 25.0%

Płynność – rozmowa i dyskusja 
(interakcja ustna)

60.0% 25.0%

Znajomość funkcji językowych 60.0% 25.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur
P. Domański, English in Science and Technology. Wydawnictwo 
Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996

 

S. Taylor, Model Business Letters, E-mails & Other Business 
Documents. Pearson, 2004

 

R. A. Day, How to Write & Publish a Scientific Paper. Cambridge 
University Press, 1993

 

 

Uzupełniająca lista lektur
Skrypty, słowniki, artykuły popularnonaukowe i naukowe.

 

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Dokonanie multimedialnej prezentacji materiałów stosowanych w przemyśle.

 

Pisanie raportu, projektu, opisywanie procesów w danej specjalizacji.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


