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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Polish, PG_00057913

Kierunek studiów Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 4 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 Anna Soczyńska

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 Rozwijanie umiejętności językowych na poziomie A1 zgodnie z ESOKJ
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K82] posiada przygotowanie 
do uczestniczenia w wykładach, 
seminariach, laboratoriach 
prowadzonych w języku obcym

Student porozumiewa się w 
czynnościach dnia 
codziennego.Umie się 
przedstawić, zadać pytanie i 
odpowiedzieć na nie. Zna zwroty 
grzecznościowe, potrafi wyrazić 
nieskomplikowaną prośbę, 
życzenie, poprosić o pomoc. 
Rozumie treści wypowiedzi 
związane tematycznie z typowymi 
sprawami na uczelni, w domu 
studenckim. Umie opowiedzieć o 
sobie, swoich zainteresowaniach, 
wolnym czasie. Poradzi sobie 
podróżując w Polsce.

[SK2] Ocena postępów pracy

[K6_W81] posiada znajomość 
struktur gramatycznych oraz 
obszarów leksykalnych 
niezbędnych do porozumiewania 
się w języku obcym w zakresie 
języka ogólnego oraz 
specjalistycznego związanego z 
kierunkiem studiów

Student porozumiewa się w 
czynnościach dnia 
codziennego.Umie się 
przedstawić, zadać pytanie i 
odpowiedzieć na nie. Zna zwroty 
grzecznościowe, potrafi wyrazić 
nieskomplikowaną prośbę, 
życzenie, poprosić o pomoc. 
Rozumie treści wypowiedzi 
związane tematycznie z typowymi 
sprawami na uczelni, w domu 
studenckim. Umie opowiedzieć o 
sobie, swoich zainteresowaniach, 
wolnym czasie. Poradzi sobie 
podróżując w Polsce.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U82] potrafi pozyskiwać i 
przetwarzać informacje w języku 
obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 
dotyczące kierunku studiów oraz 
środowiska akademickiego

Student porozumiewa się w 
czynnościach dnia 
codziennego.Umie się 
przedstawić, zadać pytanie i 
odpowiedzieć na nie. Zna zwroty 
grzecznościowe, potrafi wyrazić 
nieskomplikowaną prośbę, 
życzenie, poprosić o pomoc. 
Rozumie treści wypowiedzi 
związane tematycznie z typowymi 
sprawami na uczelni, w domu 
studenckim. Umie opowiedzieć o 
sobie, swoich zainteresowaniach, 
wolnym czasie. Poradzi sobie 
podróżując w Polsce.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

Treści przedmiotu
Gramatyka: 

• przymiotniki i przysłówki
• przyimki
• podwójna negacja
• pytania i przeczenia
• liczebniki
• zaimki: ten, ta ,to

Leksyka:

• wyrażanie upodobania, relacji czasowych
• części dnia, godziny, dni tygodnia
• czynności dnia codziennego
• opis wyglądu
• zainteresowania, hobby, wolny czas
• zakupy
• jedzenie i picie

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Zaliczenie sem. III

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Regularne i aktywne uczestnictwo 
w zajęciach, zaliczenie testu 
końcowego

60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur - Hurra! po polsku;

 

-materiały własne lektora
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Uzupełniająca lista lektur 1.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;

 

- organizacja podróży;

-orientacja w terenie

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


