
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-N

Moduł:
Dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej

dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2975_50S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne nauczycielskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język angielski, semestr: 6 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3

35

ćwiczenia 24 ZO0

laboratorium 6 ZO0

wykład 15 ZO0

46

ćwiczenia 24 ZO0

laboratorium 6 ZO0

wykład 15 E0

Razem 90 7

Koordynator
przedmiotu:

mgr WIOLETTA SZÓSTAK

Prowadzący zajęcia: dr PATRYCJA KAMIŃSKA , mgr WIOLETTA SZÓSTAK

Cele przedmiotu:

zapoznanie studentów z różnorodnymi metodami oraz technikami nauczania poszczególnych sprawności językowych
na poziomie szkoły podstawowej, przygotowanie do efektywnego zarządzania klasą, planowania lekcji, korzystania z
dostępnych zasobów dla nauczycieli oraz dalszego rozwoju zawodowego

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD
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wiedza

Zna podstawowe pojęcia związane z procesem
dydaktycznym

K_W01
K_W02
K_W03
K_W21
K_W22
K_W23
K_W24
K_W25
K_W26
K_W27
K_W28
K_W29

1 EP1

Zna zasady funkcjonowania systemu oświaty w Polsce

K_W21
K_W22
K_W23
K_W24
K_W25
K_W26
K_W27
K_W28
K_W29

2 EP2

Wie, jak projektować działania edukacyjne

K_W21
K_W22
K_W23
K_W24
K_W25
K_W26
K_W27
K_W29

3 EP3

Wie, jaka jest rola diagnozy, kontroli i oceny wyników
 kształcenia

K_W21
K_W22
K_W23
K_W24
K_W25
K_W27
K_W29

4 EP4

Zna metody motywowania uczniów

K_W21
K_W22
K_W23
K_W24
K_W25
K_W27
K_W29

5 EP5
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umiejętności

Potrafi rozpoznać potrzeby uczniów i odpowiednio
  dostosować style i techniki nauczania

K_U24
K_U25
K_U26
K_U27
K_U28
K_U29
K_U30
K_U31

1 EP6

Potrafi zastosować w praktyce wiedzę dotyczącą
projektowania działań edukacyjnych

K_U01
K_U03
K_U11
K_U12
K_U24
K_U25
K_U26
K_U27
K_U28
K_U29
K_U30
K_U31
K_U34

2 EP7

Umie skutecznie porozumiewać się z uczniami w celach
dydaktycznych

K_U24
K_U25
K_U26
K_U27
K_U28
K_U29
K_U30
K_U31
K_U32

3 EP8

kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
osobistego

K_K01
K_K03
K_K05
K_K20

1 EP9

Dokonuje samooceny własnych kompetencji

K_K01
K_K05
K_K16
K_K17
K_K20
K_K21

2 EP10

Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodu nauczyciela

K_K07
K_K15
K_K16
K_K17
K_K18
K_K19

3 EP11

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej

Forma zajęć: wykład

31.  Wiek a uczenie się języka obcego. Hipoteza okresu krytycznego. 5 0

32.  Czynniki kontekstowe w nauczaniu języka. Rola motywacji. Kontakt z językiem. 5 0

33.  Nauczanie sprawności językowych: słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie. 5 0

34. Nauczanie słownictwa i gramatyki. 5 0

35. Strategie uczenia się. 5 0

56.   Autonomia nauczyciela i ucznia. Podłoże teoretyczne. 6 0

57. Autonomia w nauczaniu i uczeniu się sprawności językowych. 6 0

58. Autonomia w nauczaniu i uczeniu się gramatyki i słownictwa. 6 0

Forma zajęć: ćwiczenia
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41. Etapy rozwoju dziecka a nauczanie języka obcego 5 0

102.  Zarządzanie klasą i organizacja pracy na lekcji 5 0

23. Podstawa programowa i wybór podręcznika 5 0

84. Nauczanie umiejętności receptywnych i produktywnych 5 0

85. Nauczanie słownictwa 6 0

86. Nauczanie gramatyki 6 0

67. Ocenianie postępów i autonomia ucznia 6 0

28. Rozwój zawodowy nauczyciela: badanie w działaniu 6 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Prowadzenie mini-lekcji w grupie 5 0

32. Analiza obserwowanych lekcji 5 0

63. Prowadzenie mini-lekcji w grupie 6 0

04. Analiza obserwowanych lekcji 6 0

opracowanie projektu, wykład interakcyjny, praca w grupach, dyskusja dydaktyczna, pokaz z opisemMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8,EP9

EGZAMIN USTNY

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8,EP9

KOLOKWIUM

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8,EP9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8,EP9

PREZENTACJA

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8,EP9

PROJEKT

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów: warunkiem otrzymania zaliczenia  jest otrzymanie pozytywnych ocen z projektu,
zadań domowych, prezentacji, testu oraz aktywności na zajęciach,
Zaliczenie wykładu: warunkiem otrzymania zaliczenia z wykładu jest otrzymanie pozytywnej oceny z  zaliczenia z
wiedzy przekazywanej na wykładach (po 5 semestrze),   i egzaminu pisemnego lub ustnego po 6 semestrze

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z ćwiczeń jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej. Zaliczenie wykładu student musi uzyskać
minimum 60% z  zaliczenia by uzyskać ocenę dostateczną (3,0) (po 5 semestrze) i 60% z egzaminu po 6 semestrze.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej Ważona

5 dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

5 dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,50

5
dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej [laboratorium] zaliczenie z

oceną
0,10

6 dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej Ważona

6 dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej [wykład] egzamin 0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Halliwell, S. (1994): Teaching English in the Primary Classroom, Longman

Harmin, M. (2015): Jak motywować uczniów do nauki, CEO, Warszawa

Moon, J. (2005): Children Learning English, Macmillan

Pamuła, M. (2003): Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Fraszka Edukacyjna

Pinter, A. (2006): Teaching Young Language Learners, Oxford University Press

Sterna, D. (2008): Ocenianie kształtujące w praktyce, CEO, Warszawa

Vale, D. (2002): Teaching Children English, Cambridge University Press

Literatura podstawowa

Cross, D. (2005): A Practical Handbook of Language Teaching, Macmillan

Harmer, J (1991): The Practice of English Language Teaching, Longman

Komorowska, H. (2002): Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna

Sowińska, A., Sowiński, R. (2019): Od nauczania do uczenia się. Nasz plan daltoński, SOR-MAN, Łódź

Sterna, D. (2015): Uczę w klasach młodszych. Przykłady oceniania rozwojowego w Szkołach Uczących Się, CEO, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

90Zajęcia dydaktyczne 0

8Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

30Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

6
dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej [laboratorium] zaliczenie z

oceną
0,10

6 dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-N

Moduł:
Podstawy dydaktyki i emisja głosu [moduł]

emisja głosu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ3075_48S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne nauczycielskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 13 ćwiczenia 20 ZO0

Razem 20 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ADRIANNA SENIÓW

Prowadzący zajęcia: dr hab. LEONARDA MARIAK

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest poznanie w teorii i praktyce zasad prawidłowego posługiwania się głosem i higieny głosu
umożliwiających ochronę narządów mowy przed skutkami dużego i długotrwałego wysiłku. W toku zajęć student
opanowuje umiejętności oddychania przeponowego, prowadzenia głosu na podniebienie twarde, wykorzystania
rezonatorów oraz poprawnej artykulacji samogłosek i spółgłosek, wykształcenie  u  studentów  umiejętności
prawidłowej  emisji głosu idykcji, praktyczne zastosowanie zdobytych wiadomości w mowie.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna zasady dotyczące ćwiczeń oddechowych,
fonacyjnych i artykulacyjnych

K_W02
K_W21
K_W28

1 EP1

Student zna zasady poprawnej artykulacji głosek. K_W282 EP2

Student zna zasady skutecznej prezentacji. K_W27
K_W283 EP3

umiejętności

Student potrafi wykorzystać zasady prawidłowej emisji
głosu w
praktyce.

K_U06
K_U07
K_U32

1 EP4

Student wykształcił prawidłowy tor oddechowy i
opanował dobrą
gospodarkę oddechową; potrafi eliminować napięcie
mięśni szyi,
krtani, żuchwy, odcinka lędźwiowego kręgosłupa za
pomocą metod
relaksacji.

K_U322 EP5

Student potrafi wykorzystać w praktyce podstawowe
zasady dykcji
i poprawnej wymowy, prawidłowego frazowania,
odpowiedniego
akcentowania i odpowiedniej intonacji.

K_U323 EP6

Student potrafi w praktyce korzystać z zasad skutecznej
prezentacji.

K_U06
K_U07
K_U10
K_U32

4 EP7
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kompetencje społeczne

Student ma świadomość znaczenia mowy w pracy
nauczyciela.

K_K07
K_K15
K_K17

1 EP8

Student świadomie troszczy się o głos jako narzędzie
pracy.

K_K07
K_K152 EP9

Student świadomie unika czynników szkodliwych dla
głosu. K_K073 EP10

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: emisja głosu

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Techniki oddychania, prawidłowa postawa, budowa aparatu artykulacyjnego. 3 0

22.  Ćwiczenia fonacyjne 3 0

63. Podstawy fonetyki artykulacyjnej (wymowa samogłosek i spółgłosek) 3 0

44. Prawidłowe akcentowanie wyrazów i frazowanie 3 0

25. Zasady prawidłowej dykcji 3 0

36. Warunki skutecznej prezentacji 3 0

prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe, wykładMetody kształcenia

Oczkoś M. (2007): Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu

Rokitiańska M, Laskowski H. (2006): Zdrowy głos

Sliwińka - Kowalska M. (1999): Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli

Tarasiewicz B. (2003): Mówię i śpiewam świadomie

Literatura podstawowa

Markowski A.  (2002): Nowy słownik poprawnej polszczyzny

Nieckuła F. (2001): Język ustny a język pisany [w:] Współczesny język polski

Sawrycki W. (1985): Kultura żywego słowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Oceną końcową jest ocena z zaliczenia (100%). Warunkiem zaliczenia jest realizacja głosowa wybranego fragmentu
tekstu z zachowaniem zasad poprawnej emisji głosu (dykcja, postawa, fonacja, frazowanie, wymowa głosek) oraz
uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest ocena z zaliczenia (100%): 70% realizacja głosowa wybranego fragmentu tekstu z zachowaniem
zasad poprawnej emisji głosu (dykcja, postawa, fonacja, frazowanie, wymowa głosek), 30% uzyskanie pozytywnej
oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 emisja głosu Ważona

3 emisja głosu [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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4Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

fonetyka i fonologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2966_75S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32 ćwiczenia 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr IRINA SKLEMA

Prowadzący zajęcia: mgr IRINA SKLEMA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z systemem dźwięków języka angielskiego, procesami zachodzącymi w mowie łączonej oraz
zjawiskami prozodycznymi.

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

opisuje dźwięki języka angielskiego oraz charakteryzuje
procesy fonologiczne

K_W02
K_W041 EP1

wymienia główne czynniki prowadzące do zmian w
systemie dźwięków języka

K_W02
K_W04
K_W05

2 EP2

umiejętności

samodzielnie wyszukuje i analizuje dane, korzystając z
nowoczesnych technologii K_U011 EP3

samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje
umiejętności badawcze w zakresie fonetyki i fonologii

K_U01
K_U03
K_U04

2 EP4

kompetencje społeczne

dokonuje samooceny własnych kompetencji, doskonali
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia

K_K01
K_K03
K_K06

1 EP5

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
zadania określonego przez siebie i innych oraz
zastosować odpowiedni harmonogram działań

K_K01
K_K03
K_K05

2 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: fonetyka i fonologia

Forma zajęć: ćwiczenia

41. opis artykulacji dźwięków mowy 2 0

62. cechy dystynktywne: fonemy i alofony 2 0

43. struktura sylaby, fonotaktyka 2 0

64. procesy mowy łączonej 2 0

45. akcent wyrazowy 2 0
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66. cechy prozodyczne języka angielskiego 2 0

Praca w grupach, Eksperyment, Prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Cruttenden, A. (1994): Gimson's Pronunciation of English, Arnold

Roach, P. (2000): English Phonetics and Phonology, Cambridge University Press
Literatura podstawowa

Sobkowiak, W. (2001): English Phonetics for Poles, Wydawnictwo PoznańskieLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie semestru na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium i projektu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia jest jednocześnie oceną z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 fonetyka i fonologia Ważona

2 fonetyka i fonologia [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

gramatyka opisowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2966_74S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski, semestr: 4 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
33 wykład 30 ZO0

34 wykład 30 E0

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. SYLWESTER JAWORSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. SYLWESTER JAWORSKI

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z morfologią i składnią języka angielskiego

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

opisuje strukturę języka na poziomie wyrazu oraz frazy
(zdania)

K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
K_W08

1 EP1

wymienia główne czynniki prowadzące do zmian w
strukturze języka

K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
K_W08

2 EP2
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umiejętności

samodzielnie wyszukuje i analizuje dane, korzystając z
nowoczesnych technologii

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09
K_U10

1 EP3

samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje
umiejętności badawcze w zakresie morfologii oraz
składni

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09
K_U10

2 EP4

kompetencje społeczne

dokonuje samooceny własnych kompetencji, doskonali
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05
K_K06
K_K07

1 EP5

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
zadania określonego przez siebie i innych oraz
zastosować odpowiedni harmonogram działań

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05
K_K06
K_K07

2 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: gramatyka opisowa

Forma zajęć: wykład

81. morfem, struktura wyrazu, fleksja i derywacja 3 0

82. procesy słowotwórcze 3 0

43. wstęp do gramatyki generatywnej 3 0

104. opis struktury frazy oraz zdania 3 0

65. opis struktury frazy oraz zdania 4 0

66. analiza morfemiczna i morfologiczna wyrazu 4 0

67. procesy słowotwórcze 4 0

68. analiza struktury frazy rzeczownikowej 4 0

69. analiza struktury zdania pojedynczego, prostego 4 0

Wykład - Prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego
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Adger, D (2003): Core Syntax: a Minimalist Approach, Oxford University Press

Brinton, L. (2000): The Structure of Modern English, John Benjamins Publishing Company

Chomsky, N (1995): The Minimalist Program, MIT Press

Literatura podstawowa

O'Grady, W., M. Katamba, M. Dobrovolsky (2001): Contemporary Linguistics, Cambrigde University PressLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

23Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 16

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 3, egzamin po semestrze 4

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu pisemnego jest jednocześnie oceną z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 gramatyka opisowa Ważona

3 gramatyka opisowa [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 gramatyka opisowa Ważona

4 gramatyka opisowa [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

historia języka angielskiego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2966_72S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36 wykład 30 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MONIKA SKORASIŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr MONIKA SKORASIŃSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z procesami zmian językowych, które doprowadziły do powstania współczesnego języka
angielskiego

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie ewolucyjny charakter języka,
cechy struktur języka angielskiego na najważniejszych
etapach rozwoju,
zmiany zachodzące w języku angielskim

K_W02
K_W04
K_W08

1 EP1

umiejętności
dokonuje analizy oraz porównania roli i pozycji języka
angielskiego we wskazanych kontekstach
historycznopolitycznych i społeczno-kulturowych

K_U01
K_U05
K_U06

1 EP2

kompetencje społeczne
dokonuje samooceny własnych kompetencji językowych,
doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego
rozwoju i kształcenia

K_K01
K_K05
K_K06

1 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: historia języka angielskiego

Forma zajęć: wykład

21. zmiany w języku 6 0

22. język proto-indo-europejski, rekonstrukcja języka 6 0

23. cechy wspólne języków germańskich 6 0

8
4. gramatyka języka staroangielskiego i zmiany zachodzące w języku angielskim w okresie do XI wieku

6 0

85. cechy języka średnio-angielskiego 6 0

8
6. charakterystyka języka oraz zmiany zachodzące w języku angielskim w okresie wczesnym
nowoangielskim 6 0

prezentacja multimedialna, wykład informacyjnyMetody kształcenia
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Albert C. Baugh, Thomas Cable (2002): A  History of the English Language, Routledge

C. M. Millward, Mary Hayes  (2012): A Biography of the English Language, Wadsworth, Cengage learning
Literatura podstawowa

Dennis Freeborn (1992): From Old English to Standard English. A Course Book in Language Variation across Time, Macmillan
Education

J. Fisiak (2004): An Outline History of English. External History, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Reszkiewicz (1998): Synchronic Essentials of Old English, PWN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

oceną końcową jest ocena uzyskana z egzaminu pisemnego

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 historia języka angielskiego Ważona

6 historia języka angielskiego [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

historia Stanów Zjednoczonych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2972_88S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 42 wykład 30 E0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr KRYSTIAN GRĄDZ

Prowadzący zajęcia: dr KRYSTIAN GRĄDZ

Cele przedmiotu:
zapoznanie studentów z zarysem historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, z głównymi procesami, wydarzeniami i
postaciami
zwrócenie uwagi na rolę i wpływ  Stanów Zjednoczonych na  ogólnoświatowe i polskie procesy historyczne

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B1+

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie dynamikę oraz złożoność procesów
historycznych w USA

K_W05
K_W081 EP1

umiejętności

potrafi ze zrozumieniem użytkować zdobyte informacje i
wyrazić je w języku angielskim

K_U01
K_U021 EP2

potrafi selektywnie podchodzić do przekazywanych
treści i syntetycznie je prezentować

K_U01
K_U02
K_U04
K_U05
K_U06

2 EP3

kompetencje społeczne

jest gotów do właściwej samooceny własnych postępów K_K01
K_K051 EP4

jest gotów do przyjęcia otwartej, krytycznej postawy
wobec omawianych problemów zdarzeń i postaci

K_K01
K_K05
K_K06

2 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: historia Stanów Zjednoczonych

Forma zajęć: wykład

21. Ameryka przed Kolumbem 2 0

22. europejskie odkrycia geograficzne i powstanie kolonii 2 0

23. wojna o niepodległość i tworzenie podstaw państwa 2 0

24. wzrost kraju i ekspansja na Zachód 2 0

25. niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych 2 0

26. wojna secesyjna i lata rekonstrukcji Południa 2 0

1/3



27. rozwój rolnictwa i zmierzch cywilizacji rdzennej ludności na Wielkich Równinach 2 0

28. polityka otwartych drzwi: imigracja do USA 2 0

29. rewolucja przemysłowa w Stanach Zjednoczonych 2 0

210. imperium amerykańskie: główne nurty w polityce zagranicznej 2 0

211. pierwsza wojna światowa i lata dwudzieste 2 0

212. wielki kryzys, Nowy Ład i druga wojna światowa 2 0

213. międzynarodowe zaangażowanie USA w czasie zimnej wojny 2 0

214. buntownicze lata sześćdziesiąte i wojna w Wietnamie 2 0

215. kryzysy i sukcesy ostatnich dekad dwudziestego wieku i "wojna z terroryzmem" 2 0

wykład interaktywny z prezentacją multimedialnąMetody kształcenia

Johnson. T. H.  (1996): The Oxford Companion to American History, OUP

O'Callaghan (1995): An Illustrated History of the USA, Longman

Zinn, H.  (2003): A People's History of the United States, HarperPerennial

Literatura podstawowa

Brogan, Hugh (2001): The Penguin History of the United States of America, Penguin

Jones M. A.  (1995): The Limits of Liberty. American History 1607-1992

Michałek, K. (2004): Amerykańskie stuecie

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

45Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zaliczony egzamin pisemny

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu jest taka sama, jak ocena z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 historia Stanów Zjednoczonych Ważona

2 historia Stanów Zjednoczonych [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-SC

historia średniowieczna i literatury celtyckie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2966_38S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne studia celtyckieogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 wykład 30 E0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. SABINE ASMUS

Prowadzący zajęcia: dr hab. SABINE ASMUS

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zarysem historii  średniowiecznej krajów celtyckich, wybranymi najważniejszymi
wydarzeniami/procesami/postaciami historycznymi; pokazanie intensywności rozwoju i kierunków przemian
historycznych i literaturoznawczych; zwrócenie uwagi na powiązania pomiędzy historią a rozwojem literatur celtyckich

Wymagania wstępne: znajomość j. angielskiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat historii
średniowiecznej i literatury krajów celtyckiego obszaru
językowego

K_W30
K_W321 EP1

umiejętności

analizuje zagadnienia kulturowe celtyckiego obszaru
językowego

K_U38
K_U391 EP2

porządkuje wydarzenia historyczne i literaturoznawcze z
dziejów krajów celtyckiego obszaru językowego K_U36

K_U392 EP3

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; ma
świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

K_K23
K_K241 EP4

docenia wagę dziedzictwa kulturowego w kontekście
mniejszościowych krajów celtyckich

K_K23
K_K242 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: historia średniowieczna i literatury celtyckie

Forma zajęć: wykład

31. Chrystianizacja Celtów 3 0

32. Pierwsze misje chrystianizacyjne 3 0

23. Wikingowie i druga fala misji chrystianizacyjnych 3 0

24. Normanowie i emigracja irlandzka 3 0

25. Marginalizacja w czasie Odrodzenia 3 0

26. Staroirlandzki 3 0

27. Literatura starowalijska 3 0
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28. Walijska literatura średniowieczna 3 0

29. Literatura walijska 3 0

210. Średniowieczna literatura erotyczna 3 0

211. Gatunki literackie 3 0

212. Historia Tristana 3 0

213. Motyw sowy 3 0

214. Żywoty świętych 3 0

prezentacja multimedialna, wykład prowadzącegoMetody kształcenia

Bede/Beda (1979): Historia ecclesiastica gentis Anglorum

Birkhan, H (2000): Kelteneinfälle an der Donau, Vienna. (German, English, French)

Birkhan, H. (1998): Kelten, Vienna

Bromwich, R. (1978): Trioedd Ynys Prydein

Chadwick, N. : varia

Geoffrey of Monmouth (1983): Historia regum britanniae; vita Merlini

Gildas : De excidio britanniae: http://www.gutenberg.org/ebooks/1949

Giraldus Cambrensis (1978): Itinerarium Cambriae; Descriptio Cambriae; Topographia Hibernica

Green, M. (1997): Dictionary of Celtic Myth and Legend, London

Heinz, Sabine (2008): Celtic literatures - discoveries, Berlin

Idem (2001): Dying for the Gods: Human Sacrifice in Iron Age & Roman Europe: Human Sacrifice in Iron Age and Roman
Europe, Stroud

Idem (2008): The Gods of Roman Britain (Shire Archaeology Series) , Colchester

http://www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk/

Literatura podstawowa

Berresford, E. varia.  :

Idem (1976): Ikonografia wschodnioceltycka, Wrocław

Jackson, K. varia. :

Rosen-Przeworska, J. (1971): Religie Celtów

Strzelczyk, J. (2008): Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną z egzaminu pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej
literatury.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną z egzaminu pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej
literatury.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 historia średniowieczna i literatury celtyckie Ważona

3 historia średniowieczna i literatury celtyckie [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

historia Wysp Brytyjskich
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2972_87S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 wykład 30 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr JOANNA WITKOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr JOANNA WITKOWSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zarysem historii Wielkiej Brytanii .
Zapoznanie studentów z wybranymi najważniejszymi wydarzeniami, procesami, postaciami historycznymi;

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i charakteryzuje poszczególne okresy w dziejach
Zjednoczonego Królestwa

K_W05
K_W081 EP1

umiejętności
potrafi analizować zagadnienia społeczne, polityczne i
ekonomiczne dotyczące  Wielkiej Brytanii

K_U01
K_U05
K_U06

1 EP2

kompetencje społeczne
jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy w celu
propagowania w swoim środowisku postawy otwartości
wobec innych krajów i kultur

K_K04
K_K061 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: historia Wysp Brytyjskich

Forma zajęć: wykład

61. Historia Wielkiej Brytanii: ewolucja monarchii i parlamentu 1 0

62. Rozwój chrześcijaństwa i relacje korona-kościół; Reformacja w Anglii 1 0

43. Kwestia irlandzka 1 0

64. Rewolucja przemysłowa i ekspansja  kolonialna 1 0

45. Udział Brytyjczyków w I i II wojnie światowej 1 0

26. Rozpad imperium 1 0

27. Reformy społeczne po II wojnie światowej 1 0

wykładMetody kształcenia
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McDowall D. (2006): An Illustrated History of Britain, Longman

Zins H. (2009): Historia Anglii, Ossolineum
Literatura podstawowa

Lipoński W. (2011): Dzieje kultury brytyjskiej, PWN

Morgan K. (red.) (1992): The Oxford Illustrated History of Britain, OUP
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 2

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

22Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

ocena końcowa z egzaminu na podstawie wyniku testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa z egzaminu na podstawie wyniku testu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 historia Wysp Brytyjskich Ważona

1 historia Wysp Brytyjskich [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

HUM01AIJ3457_11S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język hiszpański (30%) język polski (70%),
semestr: 4 - język hiszpański (50%) język polski (50%),
semestr: 5 - język hiszpański (70%) język polski (30%),
semestr: 6 - język hiszpański (90%) język polski (10%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

24 lektorat 30 ZO0

3
35 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 E0

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr WERONIKA KUDYBA

Prowadzący zajęcia: mgr WERONIKA KUDYBA

Cele przedmiotu: Rozwinięcie umiejętności komunikacji w języku hiszpańskim

Wymagania wstępne: Umiejętności potrzebne do opanowania języka obcego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna zasady gramatyki językahiszpańskiego, w tym
tworzenia  wypowiedzi poprawnych na poziomie
morfosyntaktycznym.

K_W091 EP5

Zna słownictwo dotyczące różnych aspektów życia
codziennego języka hiszpańskiego. K_W092 EP6

umiejętności

Potrafi czytać teksty w języku hiszpańskim. K_U141 EP7

Potrafi formułować krótkie wypowiedzi ustne i pisemne w
języku hiszpańskim. K_U142 EP8

kompetencje społeczne
Charakteryzuje się otwartą postawą wobec innych
języków i kultur, ma świadomość różnorodności
językowej.

K_K01
K_K061 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język hiszpański

Forma zajęć: lektorat

30
1. Podstawowe struktury gramatyczne i leksykalne, komunikacja w sytuacjach codziennych, zjawiska
kulturowe. 3 0

30
2. Podstawowe struktury gramatyczne i leksykalne, komunikacja w sytuacjach codziennych, zjawiska
kulturowe. 4 0
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30
3.  Podstawowe struktury gramatyczne i leksykalne, komunikacja w sytuacjach codziennych, zjawiska
kulturowe. 5 0

304. Struktury gramatyczne i leksykalne, komunikacja w sytuacjach codziennych, zjawiska kulturowe. 6 0

praca w parach, gry symulacyjne, pokaz z opisem, analiza tekstów z dyskusjąMetody kształcenia

Literatura dostosowana do potrzeb grupy :Literatura podstawowa

Literatura dostosowana do potrzeb grupy :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

10Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

60Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8PREZENTACJA

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną, egzamin w ostatnim semestrze

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Na ocenę końcową mają wpływ obecność, udział w zajęciach, dodatkowe zadania oraz wynik zaliczenia/egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język hiszpański Nieobliczana

3 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

4 język hiszpański Nieobliczana

4 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

5 język hiszpański Nieobliczana

5 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

6 język hiszpański Nieobliczana

6 język hiszpański [lektorat] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Język klasyczny lub mniejszościowy [moduł]

język irlandzki
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2966_96S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 1 - język angielski (50%) język irlandzki (50%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 lektorat 27 ZO0

Razem 27 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr MARLENA GAWLIK

Prowadzący zajęcia: mgr MARLENA GAWLIK

Cele przedmiotu: Rozwinięcie umiejętności komunikacji w języku irlandzkim.

Wymagania wstępne: Umiejętności językowe niezbędne do opanowania języka obcego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna zasady gramatyki języka irlandzkiego, w tym
tworzenia rozbudowanych wypowiedzi, poprawnych na
poziomie morfosyntaktycznym.

K_W091 EP5

Zna słownictwo dotyczące różnych aspektów życia
codziennego języka irlandzkiego. K_W092 EP6

umiejętności

Potrafi czytać teksty w języku irlandzkim. K_U141 EP7

Potrafi formułować krótkie wypowiedzi ustne i pisemne w
języku irlandzkim. K_U142 EP8

kompetencje społeczne

Docenia wagę problematyki różnić między językami
mniejszościowymi i większościowymi. K_K061 EP3

Charakteryzuje się otwartą postawą wobec innych
języków i kultur, ma świadomość różnorodności
językowej.

K_K01
K_K062 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język irlandzki

Forma zajęć: lektorat

11. Wstęp do języka irlandzkiego 1 0

42. Zawieranie znajomości 1 0

123. Czas teraźniejszy 1 0

54. Liczebniki główne, po których nie występuje rzeczownik 1 0

55. Hobby i zainteresowania 1 0
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praca w parach, gry symulacyjne, pokaz z opisem, analiza tekstów z dyskusjąMetody kształcenia

Hughes, A. J. (2009): An Ghaeilge ó Lá go Lá , Ben Madigan Press, Belfast

Ó Dónaill, Éamonn (2011): Gaeilge gan Stró! Beginners Level, Gaelchultúr, Dublin

Ó Dónaill, Éamonn (2016): Gramadach gan Stró!, Gaelchultúr, Dublin

Literatura podstawowa

Byrne, Annette  (2005): Gaeilge agus Fáilte, Gael Linn, Dublin

Doyle, Aidan i Edmund Gussmann  (2005): An Ghaeilge: Podręcznik języka irlandzkiego, Wydawnictwo KUL, Lublin

Ó Domhnalláin, Tomás  (2017): Buntús Cainte, An Gúm, Dublin

Ó Dónaill, Éamonn (2010): Gaeilge gan Stró! Lower Intermediate Level, Gaelchultúr, Dublin

Ó Sé, Diarmuid  (2010): Teach Yourself Complete Irish, Hodder Education, London

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

27Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Student uzyskuje ocenę dostateczną, gdy uzyskał 60% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 język irlandzki Ważona

1 język irlandzki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-SC

Moduł:
Drugi język mniejszościowy

język irlandzki
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

HUM01AIJ3443_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne studia celtyckieogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (50%) język irlandzki (50%),
semestr: 4 - język angielski (50%) język irlandzki (50%),
semestr: 5 - język angielski (50%) język irlandzki (50%),
semestr: 6 - język angielski (50%) język irlandzki (50%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

44 lektorat 60 ZO0

3
25 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 E0

Razem 150 11

Koordynator
przedmiotu:

mgr MARLENA GAWLIK

Prowadzący zajęcia: mgr MARLENA GAWLIK

Cele przedmiotu: Rozwinięcie umiejętności komunikacji w języku irlandzkim.

Wymagania wstępne: Umiejętności językowe niezbędne do opanowania języka obcego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna zasady gramatyki języka irlandzkiego, w tym
tworzenia rozbudowanych wypowiedzi, poprawnych na
poziomie morfosyntaktycznym.

K_W30
K_W31
K_W32

1 EP5

Zna słownictwo dotyczące różnych aspektów życia
codziennego języka irlandzkiego. K_W302 EP6

umiejętności

Potrafi czytać teksty w języku irlandzkim. K_U37
K_U391 EP7

Potrafi formułować krótkie wypowiedzi ustne i pisemne w
języku irlandzkim.

K_U35
K_U36
K_U37
K_U38
K_U39

2 EP8

kompetencje społeczne

Docenia wagę problematyki różnić między językami
mniejszościowymi i większościowymi.

K_K22
K_K23
K_K24

1 EP3

Charakteryzuje się otwartą postawą wobec innych
języków i kultur, ma świadomość różnorodności
językowej.

K_K23
K_K242 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język irlandzki
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Forma zajęć: lektorat

11. Wstęp do języka irlandzkiego 3 0

42. Zawieranie znajomości 3 0

153. Czas teraźniejszy 3 0

54. Liczebniki główne, po których nie występuje rzeczownik 3 0

55. Hobby i zainteresowania 3 0

106. Mutacje spółgłoskowe 4 0

107. Dom i rodzina 4 0

88. Liczebniki osobowe 4 0

79. Rzeczownik odczasownikowy 4 0

510. Pogoda 4 0

511. Zdrowie i choroba 4 0

712. Liczebniki główne 4 0

813. Zakupy, upodobania i preferencje 4 0

814. Wygląd i osobowość 5 0

1015. Prośby i polecenia 5 0

1216. Czas przeszły 5 0

817. Podróże 6 0

1018. Plany i spotkania 6 0

1219. Czas przyszły 6 0

praca w parach, gry symulacyjne, pokaz z opisem, analiza tekstów z dyskusjąMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Student uzyskuje ocenę dostateczną, gdy uzyskał 60% poprawnych odpowiedzi z pisemnego egzaminu leksykalno-
gramatycznego oraz krótkiej wypowiedzi ustnej dotyczącej różnorodnych aspektów życia codziennego w jezyku
irlandzkim.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z pisemnego egzaminu leksykalno-gramatycznego i
krótkiej wypowiedzi ustnej.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język irlandzki Ważona

3 język irlandzki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język irlandzki Ważona

4 język irlandzki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język irlandzki Ważona

5 język irlandzki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Hughes, A. J. (2009): An Ghaeilge ó Lá go Lá , Ben Madigan Press, Belfast

Ó Dónaill, Éamonn (2011): Gaeilge gan Stró! Beginners Level, Gaelchultúr, Dublin

Ó Dónaill, Éamonn (2016): Gramadach gan Stró!, Gaelchultúr, Dublin

Literatura podstawowa

Byrne, Annette  (2005): Gaeilge agus Fáilte, Gael Linn, Dublin

Doyle, Aidan i Edmund Gussmann  (2005): An Ghaeilge: Podręcznik języka irlandzkiego, Wydawnictwo KUL, Lublin

Ó Domhnalláin, Tomás  (2017): Buntús Cainte, An Gúm, Dublin

Ó Dónaill, Éamonn (2010): Gaeilge gan Stró! Lower Intermediate Level, Gaelchultúr, Dublin

Ó Sé, Diarmuid  (2010): Teach Yourself Complete Irish, Hodder Education, London

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

150Zajęcia dydaktyczne 0

8Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

40Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

12Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

40Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 275

Liczba punktów ECTS 11

6 język irlandzki Ważona

6 język irlandzki [lektorat] egzamin 1,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

HUM01AIJ3457_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki (30%) język polski (70%), semestr:
4 - język niemiecki (50%) język polski (50%), semestr: 5 - język
niemiecki (70%) język polski (30%), semestr: 6 - język
niemiecki (90%) język polski (10%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

24 lektorat 30 ZO0

3
35 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 E0

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA ORSSON

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA ORSSON

Cele przedmiotu:

Kształtowanie kompetencji językowo-komunikacyjnej w obrębie języka niemieckiego
Doskonalenie umiejętności nawiązywania poprawnych relacji interpersonalnych oraz zawodowych we współpracy
międzynarodowej.

Wymagania wstępne: Umiejętności i nawyki językowe niezbędne do opanowania języka obcego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma uporządkowaną wiedzę obejmującą następujące
obszary ; zasady i normy grafii i ortografii, zasady
wymowy, normy budowania wypowiedzi poprawnych
gramatycznie i komunikacyjnie w kontekstach i
sytuacjach przewidzianych w treściach kształcenia;

K_W091 EP1

zna i rozumie podstawowe paradygmaty i zasady
konstrukcyjne prostych tekstów; K_W092 EP2

zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu wiedzy
o języku niemieckim K_W093 EP3

zna podstawową leksykę z zakresu przewidzianych
programem tematów i sytuacji. K_W094 EP4
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umiejętności

potrafi stosować zasady oraz normy grafii, ortografii i
wymowy języka niemieckiego K_U141 EP5

potrafi czytać ze zrozumieniem teksty, składające się
głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących
życia codziennego i wybranych problemów życia
społecznego;

K_U142 EP6

potrafi pisać proste teksty na tematy przewidziane
programem zajęć z uwzględnieniem specyfikacji języka
pisanego, spójności i precyzji, doboru słów odpowiednio
do kontekstu i sytuacji komunikacji, transformacji
składniowych i słownikowych, z użyciem artykulatorów
logicznych

K_U143 EP7

potrafi porozumiewać się w sytuacjach komunikacyjnych
z zakresu życia codziennego z wykorzystaniem
prezentowanego na zajęciach materiału leksykalnego
zgodnie z gramatycznymi regułami jego użycia K_U144 EP8

kompetencje społeczne
jest gotów korzystać z dóbr kultury i docenia bogactwo
kulturowe krajów niemieckojęzycznych K_K061 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język niemiecki

Forma zajęć: lektorat

30
1. Treści programowe są ustalone przez lektora w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego A1-C2 i potrzeb oraz poziomu kompetencji językowej grupy. 3 0

30
2. Treści programowe są ustalone przez lektora w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego A1-C2 i potrzeb oraz poziomu kompetencji językowej grupy. 4 0

30
3. Treści programowe są ustalone przez lektora w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego A1-C2 i potrzeb oraz poziomu kompetencji językowej grupy. 5 0

30
4. Treści programowe są ustalone przez lektora w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego A1-C2 i potrzeb oraz poziomu kompetencji językowej grupy. 6 0

gry symulacyjne, analiza tekstów, ćwiczenia imitacyjne, praca w grupachMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną - semestr 3, 4 i 5. Egzamin - po semestrze 6.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie w danym semestrze
pozytywnych ocen ze wszystkich prac pisemnych i ustnych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu po semestrze 6
jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich prac pisemnych i ustnych. Ocena końcowa z przedmiotu po
semestrze 6 jest oceną z egzaminu pisemnego i ustnego.

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego: zaliczenie z oceną na zmienionych zasadach -
semestr 3, 4 i 5. Egzamin na zmienionych zasadach - po semestrze 6.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach hybrydowych lub zdalnych oraz uzyskanie w
danym semestrze pozytywnych ocen ze wszystkich interaktywnych prac pisemnych i ustnych, przy czym zaliczenia
odbywać się będą w formie audiowizualnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu po semestrze 6 jest uzyskanie
pozytywnych ocen ze wszystkich interaktywnych prac pisemnych i ustnych.
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Sabrina Schmohl, Britta Schenk, Sandra Bleiner, Michaela Wirtz, Jana Glaser / Literatura dostosowana do pozimu
kompetencji językowej danej grupy. (2019): Akademie Deutsch A1+, A2+, B1+, Hueber Verlag, HamburgLiteratura podstawowa

Literatura dostosowana do pozimu kompetencji językowej danej grupy. :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

10Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

60Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Ocena końcowa z przedmiotu po semestrze 6 jest oceną z interaktywnego egzaminu pisemnego i ustnego, przy czym
egzamin odbywać się będzie w formie audiowizualnej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu po semestrze 3, 4 i 5 jest średnią arytmetyczną uzyskanych w danym semestrze ocen
cząstkowych. Ocena końcowa z przedmiotu po semestrze 6 jest średnią arytmetyczną uzyskanych na egzaminie
pisemnym i ustnym ocen cząstkowych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język niemiecki Arytmetyczna

3 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

4 język niemiecki Arytmetyczna

4 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

5 język niemiecki Arytmetyczna

5 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

6 język niemiecki Arytmetyczna

6 język niemiecki [lektorat] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

HUM01AIJ3457_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski (70%) język rosyjski (30%), semestr: 4
- język polski (50%) język rosyjski (50%), semestr: 5 - język
polski (30%) język rosyjski (70%), semestr: 6 - język polski
(10%) język rosyjski (90%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

24 lektorat 30 ZO0

3
35 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 E0

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr LUCYNA SMĘDZIK

Prowadzący zajęcia: mgr LUCYNA SMĘDZIK

Cele przedmiotu:
Wykształcenie u studentów sprawności receptywnych i produktywnych w zakresie języka obcego oraz poszerzenie
słownictwa i umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach życia codziennego, a także w zakresie interesującej ich
problematyki fachowej.

Wymagania wstępne:
Nawyki językowe niezbędne do opanowania języka obcego, umiejętność reprodukowania dźwięków, analizowania i
syntetyzowania wiedzy.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna słownictwo dotyczące: mediów, podróży, sztuki i
historii,
gastronomii, zdrowia, przyrody i środowiska naturalnego,
nauki, pracy i problemów społecznych

K_W091 EP1

zna zagadnienia gramatyczne takie jak: tryb łączący,
mowa zależna i zgodność czasów, strona bierna, zaimki
względne złożone i osobowe, przyimki oraz potrafi
wyrażać hipotezę, cel i przyczynę. Umie tworzyć
przysłówki

K_W092 EP2

zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego,
listu<br>prywatnego i oficjalnego, artykułu,
sprawozdania oraz<br>argumentacji "za i przeciw"

K_W093 EP3

umiejętności

potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy,
jeśli
dotyczą języka standardowego

K_U141 EP4

porozumiewa się swobodnie z rozmówcą obcojęzycznym
na ogólne tematy i przedstawia swój punkt widzenia oraz
argumentuje

K_U142 EP6
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język rosyjski

Forma zajęć: lektorat

41. Zasady wymowy i intonacji rosyjskiej 3 0

42.  Formy etykiety mownej 3 0

43.  Zawieranie znajomości. 3 0

44. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. 3 0

4
5. Pory roku;

3 0

26. Transport 3 0

27. Zawody 3 0

28. żywienie 3 0

29. Zakłady zbiorowego żywienia 3 0

210. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności 3 0

211. człowiek 4 0

212.  Rodzina. 4 0

213.  Cechy charakteru człowieka 4 0

4
14.  Rzeczowniki

4 0

215. Pytania z życia codziennego 4 0

416. czasownik 4 0

217. Zawieranie znajomości przez Internet 4 0

418. Święta w Rosji i Polsce 4 0

419. Film w wersji oryginalnej 4 0

220. Życzenia 4 0

221. Sprawdzenie uzyskanej wiedzy i umiejętności 4 0

422. Posiłki 5 0

223. Zabytki Moskwy 5 0

224. Zabytki Warszawy 5 0

425. Gabinet lekarski 5 0

426. Podróże 5 0

427. Zakupy 5 0

428. Ubrania i obuwie. 5 0

229. piosenki rosyjskie 5 0

230. poezja rosyjska 5 0

231. Sprawdzenie wiedzy 5 0

232. Wypieki kuchni rosyjskiej i polskiej 6 0

433. Uczelnia 6 0

434. Wypoczynek 6 0
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435. opis osoby 6 0

436. Wyrażanie życzeń 6 0

437. Redagowanie listów 6 0

438. Ogłoszenia 6 0

239. praca za granicą 6 0

240. sprawdzanie uzyskanej wiedzy 6 0

analiza tekstów z dyskusją; zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i
pisanie odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku do języka obcego oraz
dodatkowych materiałach tekstowych, metoda komunikacyjna - praca w grupach, analiza tekstów z dyskusją - prace
pisemne, - prezentacja multimedialna, metoda komunikacyjna - gry symulacyjne

Metody kształcenia

A. Pado (2008): Start.ru cz.1, WSiP

A. Pado (2009): Start.ru cz.2, WSiP

Wybór literatury uwarunkowany jest wyborem języka i poziomem językowym studentów

Literatura podstawowa

A. Wrzesińska (2019): Kurs języka rosyjskiego. Od A do Ja. cz. 1, Rosjanka

A. Wrzesińska (2019): Kurs języka rosyjskiego. Od do Ja. cz.2, Rosjanka

Wybór literatury uwarunkowany jest wyborem języka i poziomem językowym studentów; rosyjskie strony internetowe; prasa
rosyjska

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia semestru jest pozytywne zaliczenie kolokwium i zleconych zadań ustnych i pisemnych oraz
zaliczenie nieobecności; warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie wszystkich semestrów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie z oceną - semestr 3, 4, 5. Egzamin - po semestrze 6. Oceną z przedmiotu po sem. 3, 4, 5 jest średnia
ważona z ocen cząstkowych. Oceną z przedmiotu po semestrze 6 jest ocena otrzymana na egzaminie.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język rosyjski Ważona

3 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język rosyjski Ważona

4 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język rosyjski Ważona

5 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 język rosyjski Ważona

6 język rosyjski [lektorat] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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120Zajęcia dydaktyczne 0

8Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

70Przygotowanie się do zajęć 0

14Studiowanie literatury 0

24Udział w konsultacjach 0

4Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Język klasyczny lub mniejszościowy [moduł]

język walijski
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

HUM01AIJ2966_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 1 - język angielski (50%) język walijski (50%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 lektorat 27 ZO0

Razem 27 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr MALWINA SIEMIĄTKOWSKA

Prowadzący zajęcia: mgr MALWINA SIEMIĄTKOWSKA

Cele przedmiotu: nauka języka walijskiego (poziom podstawowy)

Wymagania wstępne: język angielski na poziomie B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie podstawowe infromacje o języku,
literaturze i kulturze Walii K_W041 EP1

zna i rozumie elementy materialne i symboliczne
określają charakter kultury Walijskiej jej środowisko
geograficzne, instytucje, kontekst społeczny, polityczny i
religijny

K_W04
K_W082 EP2

umiejętności

potrafi stosować odpowiednie strategie komunikowania
się w różnych sytuacjach społecznych K_U081 EP3

potrafi ustalić strategie komunikowania się w typowych
sytuacjach społecznych K_U082 EP4

kompetencje społeczne
jest gotów odpowiednio określić priorytety służące
realizacji zadania określonego przez siebie i innych oraz
zastosować odpowiedni harmonogram działań

K_K011 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język walijski

Forma zajęć: lektorat

21. Powitania 1 0

22. Wymiana informacji 1 0

23. Rozmawiamy o innych 1 0

24. Czas wolny 1 0

45. Wyrażanie potrzeb i próśb 1 0
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46. Czas, rodzina, przeszłość 1 0

47. Pogoda 1 0

48. Problemy związane ze zdrowiem i samopoczuciem 1 0

39. Przyszłość własna i innych 1 0

warsztaty multimedialneMetody kształcenia

Gruffudd, H.    (1998): The Welsh Learner's Dictionary

King, G.  (1995): Basic Welsh: A Grammar and Workbook ,  Routledge, London

Meek, E. Cwrs Mynediad  (2005): Cwrs Mynediad South Wales Version: Cwrs Dechreuol I Oedolion Sy'N Dysgu Cymraeg ,
LINED IAITH GENEDLAETHOL CYMRU

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

27Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

pozytywna ocena cząstkowa z projektu i jego prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia ocen z projektu i prezentacji

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 język walijski Ważona

1 język walijski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-SC

Moduł:
Drugi język mniejszościowy

język walijski
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

HUM01AIJ3443_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne studia celtyckieogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (50%) język walijski (50%),
semestr: 4 - język angielski (50%) język walijski (50%),
semestr: 5 - język angielski (50%) język walijski (50%),
semestr: 6 - język angielski (50%) język walijski (50%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

44 lektorat 60 ZO0

3
25 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 E0

Razem 150 11

Koordynator
przedmiotu:

mgr MALWINA SIEMIĄTKOWSKA

Prowadzący zajęcia: mgr MALWINA SIEMIĄTKOWSKA

Cele przedmiotu: Rozwinięcie umiejętności komunikacji w języku walijskim

Wymagania wstępne: Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i umie zastosować konstrukcje gramatyczne na
poziomie podstawowym K_W301 EP1

identyfikuje i stosuje informacje z zakresu słownictwa
języka walijskiego na poziomie podstawowym K_W302 EP2

umiejętności

formułuje krótkie wypowiedzi ustne i pisemne w języku
walijskim K_U351 EP3

potrafi uzyskać podstawowe informacje w języku
walijskim K_U352 EP4

dyskutuje zagadnienia związane z wybranymi tematami z
zakresu przerobionego materiału K_U363 EP5

planuje, przygotowuje i przeprowadza wystąpienia ustne
dotyczące podstawowych tematów w języku walijskim K_U35

K_U374 EP6

kompetencje społeczne

pracuje w zespole w ramach projektu grupowego pełniąc
daną funkcję w strukturze zespołu K_K241 EP7

wykazuje odpowiedzialność za przygotowanie się do
powierzonych mu zadań (przygotowanie się do zajęć,
kolokwium, projektu) i wykonanie ich w terminie K_K242 EP8

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język walijski

Forma zajęć: lektorat

10
1. Powitania i pożegnania, liczenie do 10, dni tygodnia i miesiące, pory roku, podawanie infomacji o
sobie 3 0

102. Podawanie informacji o innych, pogoda, zawody 3 0

103. Omawianie planów na przyszłość, powtórka materiału 3 0

104. Omawianie zainteresowań 4 0

105. Omawianie posiadanych rzeczy oraz relacji międzyludzkich 4 0

106. Rodzina i znajomi 4 0

107. Dalsza rodzina i znajomi 4 0

108. Omawianie czasu, pory roku, etc; 4 0

109. Omawianie przeszłości 4 0

10
10. Omawianie przeszłości (co zrobiłem ja i inni), sekwencja wydarzeń z przeszłości w odpowiedniej
kolejności 5 0

1011. Nakazy i zakazy, wydawanie podstawowych nakazów, zakazów i poleceń 5 0

1012. Wyrażanie opinii i opisywanie przy użyciu przymiotników, prośby i potrzeby, pieniądze 5 0

1013. Omawianie jedzenia i picia, zamawianie w restauracji, zamawianie na wynos, gotowanie 6 0

1014. Omawianie zdrowia 6 0

1015. Powtórka materiału 6 0

konwersacje, prezentacje, krótkie formy pisemne, materiały audiowizualne, ĆwiczeniaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie na ocenę, ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z pisemnego testu leksykalno-
gramatycznego i krótkiej wypowiedzi ustnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena po semestrze szóstym jest oceną z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język walijski Ważona

3 język walijski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język walijski Ważona

4 język walijski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język walijski Ważona

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Meek, Elin (2007): Cwrs Mynediad, Cardiff: WJEC

Meek, Elin (2007): Cwrs Mynediad. Pecyn Ymarfer, Cardiff: WJEC

Williams, Stephen J. (1980): A Welsh Grammar, Cardiff: University of Wales Press

WJECThomas, Peter Wynn (1996): Gramadeg y Gymraeg.Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru

Słownik Geiriadur Prifysgol Cymru dostępny online (hEp://www.aber.ac.uk/ ~gpcwww/gpc_pdfs.htm)

Słownik walijsko-?angielski Geiriadur yr Academi

Słownik walijsko-?angielski/angielsko-?walijski, np. Geiriadur Mawr, Geiriadur Bach

Literatura podstawowa

CysGair słownik dostępny online

CySill słownik dostępny onlineS4C telewizja walijsko-?języczna (hop:// www.s4c.co.uk/hafan/e_index.shtml)

Gwybodiadur.co.uk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

150Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

25Udział w konsultacjach 0

25Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 275

Liczba punktów ECTS 11

5 język walijski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 język walijski Ważona

6 język walijski [lektorat] egzamin 1,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język włoski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

HUM01AIJ3457_9S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski (70%) język włoski (30%), semestr: 4 -
język polski (50%) język włoski (50%), semestr: 5 - język polski
(30%) język włoski (70%), semestr: 6 - język polski (10%) język
włoski (90%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

24 lektorat 30 ZO0

3
35 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 E0

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr ANGELO SOLLANO

Prowadzący zajęcia: mgr ANNA KOWALIK , mgr ANGELO SOLLANO

Cele przedmiotu:
Wykształcenie u studentów sprawności receptywnych i produktywnych w zakresie języka włoskiego oraz poszerzenie
słownictwa i umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach życia codziennego, a także w zakresie interesującej ich
problematyki fachowej

Wymagania wstępne:
Nawyki językowe niezbędne do opanowania języka obcego, umiejętność reprodukowania dźwięków, analizowania i
syntetyzowania wiedzy.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie słownictwo dotyczące: mediów, podróży,
sztuki i historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i
środowiska naturalnego,nauki, pracy i problemów
społecznych

K_W091 EP1

zna i rozumie zagadnienia gramatyczne takie jak:
zgodność czasów, zaimki, przyimki K_W092 EP2

umiejętności

potrafi wypowiadać się w języku włoskim na tematy
naukowe, społeczne i kulturowe.

K_U01
K_U12
K_U14

1 EP3

potrafi wybrać właściwy styl wypowiedzi w różnych
sytuacjach społecznych

K_U01
K_U04
K_U06
K_U14

2 EP4

potrafi wykorzystać język włoski do wyrażania swoich
opinii

K_U01
K_U06
K_U14

3 EP5

kompetencje społeczne
jest gotów do zdobywania dodatkowej wiedzy o języku
włoskim i kulturze włoskiej

K_K01
K_K03
K_K06

1 EP6

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język włoski

Forma zajęć: lektorat

30

1. Gramatyka: Wymowa języka włoskiego; rzeczownik (rodzaj, liczba), rodzajniki, przymiotnik;
czasowniki w czasie teraźniejszym (posiłkowe, regularne, nieregularne, modalne); liczebniki (daty,
zegarek)
Konwersacja: Powitania. Kolory i narodowości. Opis osoby. Czynności codzienne.

3 0

30
2. Gramatyka: Przyimki; czas przeszły dokonany (passato prossimo), czas przyszły; dzierżawcze
Konwersacja: Opis mieszkania, czas wolny, komunikacja miejska, biografia, wydarzenia z przeszłości,
prognoza pogody, włoskie święta; opis rodziny

4 0

30

3. Gramatyka: Zaimki (dopełnienia bliższego, dalszego, inne); czas przeszły niedokonany (imperfetto),
czasowniki zwrotne
Konwersacja: kuchnia włoska, zakupy w sklepie spożywczym, odzieżowym, włoska moda, wspomnienia
z przeszłości.

5 0

30
4. Gramatyka: tryb rozkazujący, tryb warunkowy
Konwersacja: przepis kuchenny, orientacja w mieście, telewizja włoska, muzyka włoska; szkoła i
uniwersytet; rozmowa kwalifikacyjna i CV; podróże.

6 0

gry symulacyjne, praca w grupach i parach, analiza tekstów z dyskusją, prezentacja multimedialna, prace pisemne
Metody kształcenia

C. Mazzotta (2019): Italiano in pratica, Alma, Firenze

F. Colombo (2013): Attiva il lessico, Le Monnier, Milano

T. Marin (2019): Nuovissimo Progetto Italiano, Edilingua, Roma

Literatura podstawowa

A. Mazzetti, M. Falcinelli (2011): Qui Italia, Le Monnier, Milano

T. Marin, P. Diadori (2018): Via del Corso, Edilingua, Roma
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną - semestr 3, 4, 5 Egzamin - po semestrze 6. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych
ocen cząstkowych z wykonanych prac i zadań (sprawdzian, kolokwium, praca pisemna) oraz aktywny udział w
zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa wyliczona jako średnia ocen uzyskanych z wykonanych prac i zadań (sprawdzian, kolokwium, praca
pisemna). Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z egzaminu po semestrze 6.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język włoski Ważona

3 język włoski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język włoski Ważona

4 język włoski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język włoski Ważona

5 język włoski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 język włoski Ważona

6 język włoski [lektorat] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

10Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

40Przygotowanie się do zajęć 0

30Studiowanie literatury 0

30Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-KT

językowo-kulturowe aspekty przekładu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2843_55S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie translatorskieogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 wykład 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. AGNIESZKA STĘPKOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr MAGDALENA ZYGA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z podstawowymi problemami w pracy tłumacza wynikającymi z różnic kulturowych i możliwościami ich
rozwiązywania

Wymagania wstępne: Zainteresowanie problematyką przekładoznawstwa, znajomość języka obcego na poziomie B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

opisuje różnice i podobieństwa w systemach językowych
języka angielskiego i polskiego oraz odmienności
kulturowe znajdujące odzwierciedlenie w języku

K_W12
K_W181 EP1

umiejętności

posługuje się językiem polskim i językiem angielskim w
stopniu wystarczającym do tłumaczenia tekstów o
charakterze ogólnym i prostszych tekstów
specjalistycznych

K_U15
K_U16
K_U17
K_U20
K_U21

1 EP2

potrafi analizować tekst pod względem celowości,
przydatności i stosowności użytych w nim środków
językowych oraz dobrać styl tekstu zależnie od celu,
odbiorcy, sytuacji i charakteru tłumaczonego tekstu

K_U15
K_U17
K_U18
K_U19

2 EP3

kompetencje społeczne
postawione zadania wykonuje rzetelnie, w terminie i
zgodnie z ustaleniami

K_K09
K_K11
K_K14

1 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: językowo-kulturowe aspekty przekładu

Forma zajęć: wykład

141. Główne zagadnienia przekładu, typy tekstów i kategorie tłumaczenia 4 0

102. Przekład ustny: typy, techniki i umiejętności 4 0

63. Etyka zawodowa, przekład pisemny i ustny w UE 4 0

wykład konwencjonalny, wykład multimedialnyMetody kształcenia

1/2



Hejwowski, K. (2013): Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Krysztofiak-Kaszycka, M. (1996): Przekład literacki we współczesnej translatoryce., Wydawnictwo Naukowe UAM., Poznań.
Literatura podstawowa

Bednarczyk, A. (2008): W poszukiwaniu dominanty translatorskiej., Wydawnictwo Naukowe PWN., Warszawa.

Stępkowska, A. (2015): Kilka uwag o neutralności w tłumaczeniu., Rocznik Przekładoznawczy 10: 209–221

Stępkowska, A. (2014): Reconsidering the sociological competencies of the interpreter. In: Piotr Chruszczewski – John
Rickford (eds.) Ways to Protolanguage 3 (Languages in Contact, Vol. 2) 199–209., Wyższa Szkoła Filologiczna., Wrocław.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 4

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium pisemnego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa: zaliczenie z oceną na podstawie oceny uzyskanej z kolokwium pisemnego.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 językowo-kulturowe aspekty przekładu Ważona

4 językowo-kulturowe aspekty przekładu [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-SC

językoznawstwo celtyckiej grupy językowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2974_41S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne studia celtyckieogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język angielski, semestr: 6 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3
15 wykład 15 ZO0

76 wykład 15 ZO0

Razem 30 8

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. SABINE ASMUS

Prowadzący zajęcia: dr hab. SABINE ASMUS

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa celtyckiej grupy językowej

Wymagania wstępne: Ukończenie kursu językowego dla początkujących wybranego języka celtyckiego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

rozpoznaje podstawowe obszary wiedzy o językach
celtyckich

K_W30
K_W321 EP1

opisuje języki celtyckie w kategoriach podstawowych
dziedzin językoznawczych K_W312 EP2

umiejętności

potrafi czynnie uczestniczyć w dyskusjach
prowadzonych w języku angielskim dotyczących różnych
aspektów językoznawczych

K_U361 EP3

potrafi krytycznie wyrażać swoje opinie na temat dziejów
krajów celtyckiego obszaru językowego

K_U36
K_U392 EP4

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz
doskonalenia swoich umiejętności K_K231 EP5

charakteryzuje się otwartą postawą wobec innych
języków i kultur, ma świadomość różnorodności
językowej

K_K23
K_K242 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: językoznawstwo celtyckiej grupy językowej

Forma zajęć: wykład

21. Fonologia języka walijskiego 5 0

22. Typologia języków 5 0

23. Przegląd języków celtyckich 5 0

24. Rzeczownik w języku walijskim w zarysie 5 0

25. Czasownik w języku walijskim w zarysie 5 0
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26. Walencja 5 0

27. Przymiotnik w języku walijskim 5 0

18. Przysłówek w języku walijskim 5 0

29. Liczebniki w języku walijskim 6 0

210. Funktory w języku walijskim 6 0

211. Składnia języka walijskiego 6 0

212. Składnia języka bretońskiego 6 0

213. Składnia języka irlandzkiego 6 0

214. Fonologia języka irlandzkiego 6 0

315. Morfologia porównawcza języka irlandzkiego/bretońskiego/walijskiego 6 0

analiza tekstów i przykładów z dyskusją, praca w grupach, wykład z prezentacją multimedialną, prezentacja
multimedialnaMetody kształcenia

Ball, Martin J. & Briony Williams (2001): Welsh Phonetics, The Edwin Mellen Press, Lewiston

Heinz, Sabine (2003): Welsh dictionaries in the 20th century, LINCOM, München

Hinrichs, Uwe (2004): Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp, Harrassowitz

Matthews, P.H (2007): Oxford Concise Dictionary of Linguistics, Oxford: Oxford University Press

Mühlhäusler, P (1986): Pidgin and creole linguistics, Oxford: New York. Basil Blackwell

Thomason, Sarah G (2001): Language contact, Edinburgh: Edinburgh University Press

http://www.bangor.ac.uk/ar/cb/english/cysill.htm [Cysill]

http://www.cymru.ac.uk/geiriadur/gpc_pdfs.htm#DANGOSEIRIAU [GPC]

http://www.verbix.com/languages/welsh.shtml [conjugation of verbs]

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie z oceną na podstawie aktywnego udziału w dyskusjach, pisemnych prac domowych oraz zaliczenia
kolokwiów pisemnych obejmujących zagadnienia omówione na zajęciach (sem 5);  zaliczenie z oceną na podstawie
pisemnej pracy specjalistycznej (sem 6)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

zaliczenie z oceną na podstawie aktywnego udziału w dyskusjach, pisemnych prac domowych oraz zaliczenia
kolokwiów pisemnych obejmujących zagadnienia omówione na zajęciach (sem 5);  zaliczenie z oceną na podstawie
pisemnej pracy specjalistycznej (sem 6)

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 językoznawstwo celtyckiej grupy językowej Ważona

5 językoznawstwo celtyckiej grupy językowej [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 językoznawstwo celtyckiej grupy językowej Ważona

6 językoznawstwo celtyckiej grupy językowej [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Ball, Martin J. & N Müller (2009): The Celtic Languages, Routledge

Thorne, David (1994): Gramadeg Cymhwysfawr y Gymraeg, Caerdydd

Williams, S.J (1985): Gramadeg y Gymraeg, Caerdydd

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

8Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

70Przygotowanie się do zajęć 0

50Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200

Liczba punktów ECTS 8
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

literatura Ameryki Północnej/Literature of North America
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2972_81S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 55
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr WERONIKA SUCHACKA

Prowadzący zajęcia: dr WERONIKA SUCHACKA

Cele przedmiotu:
Rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji tekstu literackiego na przykładzie wybranych,
reprezentatywnych przykładów z historii literatury amerykańskiej (również popularnej)

Wymagania wstępne: Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2+

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

opisuje i charakteryzuje literaturę i najważniejsze nurty i
kierunki literackie w Stanach Zjednoczonych oraz
twórczość najwybitniejszych przedstawicieli literatury
Stanów Zjednoczonych

K_W02
K_W05
K_W08

1 EP1

wymienia i objaśnia zasady, którymi rządzi się
amerykańska literatura (gatunkowa)

K_W02
K_W05
K_W08

2 EP2

opisuje i charakteryzuje historię amerykańskiej literatury
popularnej i jej wpływ na ukształtowanie się
współcześnie zjawiska literatury (oraz kultury)masowej
(czyli demokratycznej)

K_W02
K_W05
K_W08

3 EP3

umiejętności

krytycznie analizuje i interpretuje teksty literatury
amerykańskiej w języku angielskim oraz dyskutuje na ich
temat w formie pisemnej i ustnej

K_U01
K_U02
K_U04
K_U05
K_U08
K_U09
K_U10

1 EP4

poprawnie identyfikuje gatunki popularne we
współczesnej (hybrydycznej) kulturze amerykańskiej i jej
związki z innymi elementami ją współtworzącymi

K_U01
K_U04
K_U05

2 EP5

potrafi samodzielnie przygotować prace w języku
angielski dotyczące literatury amerykańskiej,
merytorycznie argumentując i formułując wnioski oraz
korzystając z poglądów innych autorów, interpretując
tekst literacki

K_U01
K_U02
K_U04
K_U05
K_U09

3 EP6
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kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy K_K011 EP7

rozumie potrzebę rozwoju osobistego
K_K02
K_K05
K_K06

2 EP8

potrafi odpowiednio określić priorytety służące
przygotowaniu pracy pisemnej oraz zastosować
odpowiedni harmonogram
działań

K_K02
K_K053 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: literatura Ameryki Północnej/Literature of North America

Forma zajęć: wykład

31. Początki piśmiennictwa w XVII i XVIII wieku 5 0

32. Kształtowanie się mitu amerykańskiego w XIX wieku 5 0

33. Od realizmu do naturalizmu 5 0

34. Modernizm 5 0

35. Główne nurty w powieści amerykańskiej XX wieku oraz współczesne prądy literackie 5 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Literatura kolonialna 5 0

42. Literatura tworzącej się świadomości narodowej i romantyzmu 5 0

43. Idee transcendentalizmu w prozie i poezji 5 0

44. Powieść realistyczna i naturalistyczna w XIX w, 5 0

45. Afro-Amerykanie w prozie XIX wieku 5 0

46. Modernizm w literaturze amerykańskiej 5 0

47. Proza regionalna i etniczna 5 0

28. Postmodernistyczne reprezentacje 5 0

grupowa analiza tekstów z dyskusją, pracy pisemna, praca indywidualnaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN USTNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

egzamin

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z przedmiotu wystawiona na podstawie oceny z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 literatura Ameryki Północnej/Literature of North America Ważona

5
literatura Ameryki Północnej/Literature of North America
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,50

5
literatura Ameryki Północnej/Literature of North America
[wykład]

egzamin 0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Baym, N. (red.)  (2007): The Norton Anthology of American Literature

Lauter, P. (red.) (2006): The Heath Anthology of American Literature
Literatura podstawowa

Gray, R.  (2011): A Brief History of American Literature, Wiley-Blackwell

Mazur, Z. (red.)  (1998): The College Anthology of American Literature, Universitas

Salska, A. (red.) (2003): Historia Literatury Amerykańskiej XX w, Universitas, Universitas

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

35Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

literatura Wysp Brytyjskich/Literature of the British Isles
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2972_80S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski, semestr: 4 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2

43
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 ZO0

44
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 90 8

Koordynator
przedmiotu:

dr BARBARA BRAID

Prowadzący zajęcia: dr BARBARA BRAID

Cele przedmiotu:
zapoznanie z wybranymi dziełami literatury brytyjskiej w ich aspekcie estetycznym i kulturowym
kształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego w oparciu o wybrane dzieła literatury brytyjskiej

Wymagania wstępne:
posługuje się językiem angielskim na poziomie B2
czyta i słucha ze zrozumieniem
wyraża opinie w mowie i piśmie

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
charakteryzuje kontekst historyczno-kulturowy
wybranych dzieł literackich oraz twórczość wybranych
przedstawicieli literatury brytyjskiej

K_W02
K_W081 EP1

umiejętności

wykorzystuje wiedzę teoretyczną i faktograficzną w
analizie i krytycznej interpretacji tekstu literackiego

K_U02
K_U051 EP3

samodzielnie wyszukuje, analizuje i selekcjonuje
informacje dotyczące literatury brytyjskiej korzystając z
różnych źródeł w języku angielskim

K_U012 EP5

potrafi w sposób merytoryczny wypowiadać się na
tematy związane z tekstem literackim i literaturą brytyjską
w mowie i piśmie

K_U09
K_U103 EP6

rzetelnie przygotowuje się do zajęć z przedmiotu,
przydzielone zadania wykonuje w terminie i zgodnie z
ustaleniami

K_U124 EP8

kompetencje społeczne

zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii K_K011 EP9

przejawia szacunek dla źródeł oraz odmiennych
poglądów

K_K01
K_K06
K_K07

2 EP10

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: literatura Wysp Brytyjskich/Literature of the British Isles

Forma zajęć: wykład
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61. Literatura staroangielska i średniowieczna 3 0

22. Literatura renesansowa 3 0

33. Teatr i dramat elżbietański; William Shakespeare 3 0

4
4. Literatura XVII i XVIII wieku

3 0

45. Literatura romantyczna 4 0

66. Literatura wikoriańska i edwardiańska 4 0

27. Literatura modernizmu 4 0

38. Literatura współczesna w XX i XXI wieku 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Wybrane utwory poezji staroangielskiej 3 0

62. Poezja i dramat średniowieczny na wybranych przykładach 3 0

43. Poezja i dramat elżbietański na wybranych przykładach 3 0

64. Wybrane utwory Williama Shakespeare'a 3 0

25. Poezja XVII wieku: poeci metafizyczni na wybranych przykładach 3 0

86. Oświecenie i narodziny powieści: wybrane przykłady poezji i prozy 3 0

87. Romantyzm w poezji i prozie na wybranych przykładach 4 0

8
8. Epoka wiktoriańska i edwardiańska w poezji i prozie na wybranych przykładach

4 0

49. Poezja i proza modernizmu na wybranych przykładach 4 0

1010. Literatura współczesna na wybranych przykładach 4 0

praca nad tekstem w grupach i w parach, prezentacja multimedialna, wykład interaktywny, analiza tekstów z
dyskusją, praca indywidualnaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP3,EP5,
EP6,EP9EGZAMIN USTNY

EP1,EP3,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP3,EP5,
EP6,EP8,EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń (semestr 3 i 4) jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej oraz aktywny udział
w zajęciach.
Warunkiem zaliczenia wykładu (semestr 3) jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu.
Warunkiem zaliczenia wykładu (semestr 4) jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu ustnego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu (wykład i ćwiczenia) wyliczona jako średnia ocen uzyskanych z ćwiczeń (praca
pisemna w semestrze 3 i 4) oraz wykładu (sprawdzian w semestrze 3; egzamin ustny w semestrze 4).

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 literatura Wysp Brytyjskich/Literature of the British Isles Ważona

3
literatura Wysp Brytyjskich/Literature of the British Isles
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,50

3
literatura Wysp Brytyjskich/Literature of the British Isles [wykład] zaliczenie z

oceną
0,50

4 literatura Wysp Brytyjskich/Literature of the British Isles Ważona

4
literatura Wysp Brytyjskich/Literature of the British Isles
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,50

4
literatura Wysp Brytyjskich/Literature of the British Isles [wykład]

egzamin 0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Baldrick, Chris (2015): The Oxford Dictionary of Literary Terms. 4th ed. , Oxford University Press, Oxford

Derek R. Allen, Paul G. Smith, Fabio G. Malgaretti (2011): Words Words Words. A History and Anthology of Literatures in
English., La Spiga

Drabble, Margaret (2000): The Oxford Companion to English Literature, Oxford University Press, Oxford

(2012): The Norton Anthology of English Literature, W.W. Norton and Company, London and New York

Literatura podstawowa

Alexander, Michael (2000): A History of English Literature, Palgrave Macmillan, London and New York

Fordoński, Krzysztof (2010): English Literature. An Anthology for Students, Rebis

McKenzie, William (2017): The Student's Guide to Shakespeare, Edinburgh University Press, Edinburgh

Rogers, Pat (2001): The Oxford Illustrated History of English Literature, Oxford University Press, Oxford
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

90Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

30Przygotowanie się do zajęć 0

30Studiowanie literatury 0

18Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200

Liczba punktów ECTS 8
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Język klasyczny lub mniejszościowy [moduł]

łacina
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2646_97S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 1 - język polski (50%) łacina (50%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 lektorat 27 ZO0

Razem 27 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr JOWITA ZABUSKA

Prowadzący zajęcia: mgr JOWITA ZABUSKA

Cele przedmiotu:
Poznanie podstawowych zasad gramatycznych i słownictwa łacińskiego. Znajomość elementów wiedzy o
kulturze antycznej. Umiejętność tłumaczenia i rozumienia łacińskich sentencji i terminologii naukowej
oraz rozpoznawania znaczeń i funkcji odwołań do kultury antycznej

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza humanistyczna na poziomie szkoły ponadpodstawowej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wymienia i objaśnia podstawowe zasady
gramatyczne języka
łacińskiego

K_W01
K_W041 EP1

ma elementarną wiedzę z zakresu historii
łaciny i jej wpływu
na rozwój języków nowożytnych (języka
angielskiego)

K_W01
K_W042 EP2

umiejętności

poprawnie czyta prozatorski tekst łaciński
K_U01
K_U06
K_U13

1 EP3

za pomocą słownika i gramatyki potrafi
przetłumaczyć proste
sentencje łacińskie oraz wyjaśnić ich
kontekst kulturowy

K_U01
K_U062 EP4

potrafi właściwie zastosować używane w
naukach
humanistycznych łacińskie skróty i
podstawową terminologię
naukową

K_U01
K_U063 EP5

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy,
rozumie potrzebę
uczenia się, rozwoju osobistego i
uczestniczenia w kulturze

K_K01
K_K05
K_K06

1 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: łacina

Forma zajęć: lektorat
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5
1. 1. zapoznanie z systemem gramatycznym języka łacińskiego (opis systemu, podstawowe reguły,
charakterystyka składni) 1 0

22. 2. słowniki, podręczniki gramatyki, zbiory sentencji i umiejętność korzystania z nich 1 0

43. 3. wymowa łacińska i czytanie tekstów 1 0

2
4. 4. kulturowa historia łaciny: rodzaje wymowy, przemiany języka od starożytności do
współczesności 1 0

25. 5. słownictwo łacińskie (słownik tematyczny) 1 0

66. . sentencje łacińskie i ich kontekst kulturowy 1 0

27. 7. terminologia i skróty łacińskie w języku polskim , łacina we współczesnej przestrzeni publicznej 1 0

28. 8. zapożyczenia z łaciny w języku angielskim 1 0

2
9. 9. Łacina we współczesnej przestrzeni publicznej ; oryginalne znaczenia słów a ich użycia
współczesne 1 1 0

Analiza i tłumaczenie tekstów (sentencji) z dyskusją, Praca w grupach, Ćwiczenia językowe,
Przygotowanie prezentacji o znaczeniu elementów kultury antycznej w świecie współczesnymMetody kształcenia

Kalinowski S. : Aurea dicta, Warszawa

Korpanty : Słownik łacińsko-polski, Warszawa
Literatura podstawowa

Wielewski  : Krótka gramatyka języka łacińskiego, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

27Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

9Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z kolokwium końcowego. zaliczenie 30
sentencji łacińskich na pamięć

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie z oceną.
Ocena z przedmiotu wyliczona jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z
poszczególnych zadań przy zachowaniu warunku pozytywnego zaliczenia wszystkich
wymaganych zadań.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 łacina Ważona

1 łacina [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ3315_63S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 11 wykład 8 ZO0

Razem 8 1

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ochrony prawnej dóbr niematerialnych, w szczególności utworów
oraz przedmiotów własności przemysłowej.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu prawa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej K_W061 EP1

umiejętności

potrafi interpretować akty prawne z zakresu prawa
własnosci intelektualnej K_U011 EP2

potrafi stosować zasady prawa autorskiego dotyczące
danej dziedziny zawodowej K_U042 EP3

kompetencje społeczne

poznając intensywny proces licznych zmian
legislacyjnych dostrzega potrzebę uzupełniania wiedzy z
zakresu prawa

K_K01
K_K051 EP5

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
własną aktywnością zawodową

K_K01
K_K032 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie i źródła prawa własności intelektualnej. Pojęcie utworu 1 0

22. Podmioty uprawnione. Rodzaje praw autorskich. Dozwolony użytek 1 0

13. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, ochrona praw autorskich 1 0

14. Ochrona wizerunku. Prawa pokrewne 1 0

25. Własność przemysłowa 1 0

wykład, prezentacja mutlimedialna wraz z analizą tekstów prawnych i dyskusjąMetody kształcenia
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Czub K. (2021): Prawo własności intelektualnej, Warszawa

Sieńczyło-Chlabicz J. (red.) (2021): Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka, Warszawa
Literatura podstawowa

Ferenc-Szydełko E. (red.) (2016): Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz.

Kondrat M. (red.) (2021): Prawo własności przemysłowej. Komentarz., Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z kolokwium (100%).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie z oceną. Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z kolokwium (100%).

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 ochrona własności intelektualnej Ważona

1 ochrona własności intelektualnej [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-SC

od prehistorii do kwestii mniejszościowych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2974_39S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne studia celtyckieogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 13 wykład 25 E0

Razem 25 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. SABINE ASMUS

Prowadzący zajęcia: dr hab. SABINE ASMUS

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zarysem prehistorii krajów celtyckich, wybranymi najważniejszymi
wydarzeniami/procesami/postaciami historycznymi.
Pokazanie intensywności rozwoju i kierunków przemian historycznych.
Zwrócenie uwagi na powiązania pomiędzy historią a obecnymi kwestiami dotyczącymi narodów mniejszościowych.

Wymagania wstępne: znajomość j. angielskiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
student posiada wiedzę na temat pre- historii krajów
celtyckiego obszaru językowego

K_W30
K_W31
K_W32

1 EP1

umiejętności

analizuje zagadnienia kulturowe danego obszaru
językowego

K_U35
K_U36
K_U37
K_U38
K_U39

1 EP2

potrafi uporządkować wydarzenia historyczne z dziejów
krajów celtyckiego obszaru językowego, które
doprowadziły do postrzegania krajów celtyckich jako
mniejszościowych

K_U35
K_U36
K_U37
K_U38
K_U39

2 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów docenić wagę dziedzictwa kulturowego
mniejszościowych krajów celtyckich

K_K22
K_K23
K_K24

1 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: od prehistorii do kwestii mniejszościowych

Forma zajęć: wykład

31. Niejasne pochodzenie Celtów 3 0

32. Okres halsztacki/lateński/galloromański 3 0

23. Druidzi 3 0

34. Marginalizacja 3 0

35. Rozpad języka irlandzkiego 3 0
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36. Spadek popularności języka walijskiego 3 0

27. Śmierć języka kornijskiego 3 0

28. Szkocki Gaelic 3 0

29. Mański 3 0

210. Zmierzch i odrodzenie Irlandii (w. XIX) 3 0

prezentacja multimedialna, wykładMetody kształcenia

Berresford, E. : varia

Birkhan, H (2000): Kelteneinfälle an der Donau, Vienna

Birkhan, H. (1998): Kelten, Vienna

Chadwick, N. : varia

Green, M. (1997): Dictionary of Celtic Myth and Legend, London

Heinz, S. (2003): Welsh dictionaries in the 20th century, LINCOM, München

Idem (2001): Dying for the Gods: Human Sacrifice in Iron Age & Roman Europe: Human Sacrifice in Iron Age and Roman
Europe, Stroud

Idem (2008): The Gods of Roman Britain (Shire Archaeology Series), Colchester

Mühlhäusler, P. (1986): Pidgin and creole linguistics, Oxford: New York. Basil Blackwell

Thomason, Sarah G. (2001): Language contact, Edinburgh: Edinburgh University Press

http://classics.mit.edu/Caesar/gallic.5.5.html

Literatura podstawowa

Chadwick, N.  : varia

Idem (1970): Osadnictwo celtyckie w Polsce, Warszawa

Idem (1974): Wschodnie pogranicze kultury lateńskiej

Koch, J. (2006): Celtic Culture - a historical encyclopedia, Santa Barbara

Rosen-Przeworska, J. : Tradycje celtyckie w obrzędowości Protosłowian

Schlette, F. : varia

Woźniak, Z. (1968): Celtowie w Polsce, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną z egzaminu pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej
literatury.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną z egzaminu pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej
literatury.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 od prehistorii do kwestii mniejszościowych Ważona

3 od prehistorii do kwestii mniejszościowych [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-N

Moduł:
Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne [moduł]

pedagogika ogólna
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2400_43S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne nauczycielskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 30 E0

Razem 45 2

Koordynator
przedmiotu:

dr EDYTA KOPACZEWSKA

Prowadzący zajęcia: dr EDYTA KOPACZEWSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z teorią i badaniami w zakresie pedagogiki ogólnej.
Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi celu, metod, środków i form wychowania we
współczesnej szkole oraz z etyką zawodu nauczyciela

Nabycie przez studentów umiejętności oceniania sytuacji wychowawczych, metod wychowawczych i właściwych
sposobów ich wyboru i stosowania w zróżnicowanych środowiskach wychowawczych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza ogólna z zakresu nauk humanistycznych; zainteresowanie pracą nauczyciela języka obcego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD
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wiedza

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia
pedagogiczne, opisuje współczesne teorie
dotyczące wychowania, nauczania i uczenia się,
rozumie różnorodne uwarunkowania tych
procesów, opisuje nurty i systemy
pedagogiczne, charakteryzuje strukturę i
funkcje systemu edukacji, rozumie indywidualne
i grupowe podejście do zadań wychowawczych

K_W21
K_W251 EP1

Student zna i rozumie procedury, normy i dobre praktyki
stosowane w działalności pedagogicznej w
szkołach podstawowych i placówkach
integracyjnych; zagadnienie edukacji
włączającej, a także sposoby realizacji zasady inkluzji
oraz prawa dziecka i osób z niepełnosprawnością oraz
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

K_W23
K_W242 EP2

Student zna i rozumie rolę nauczyciela lub wychowawcy
w modelowaniu postaw i zachowań uczniów
zróżnicowane potrzebami edukacyjnymi uczniów
oraz wynikające z nich zadania szkoły dotyczące
dostosowania organizacji procesu kształcenia i
wychowania, opisuje badania nad zawodem
nauczyciela, charakteryzuje przyczyny i symptomy
wypalenia zawodowego

K_W22
K_W293 EP3

Student zna i rozumie istotę procesu komunikacji
interpersonalnej i występujące w nim zakłócenia, również
te wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania aparatu
mowy, narządu wzroku i równowagi

K_W27
K_W284 EP4

umiejętności

Student potrafi projektować i realizować
programy wychowawczo-profilaktyczne w
zakresie treści i działań wychowawczych i
profilaktycznych dostosowanych do wieku
ucznia, skierowanych do ich rodziców lub
opiekunów i nauczycieli, ocenia przydatność
metod, procedur; tworzy sytuacje
wychowawczo-dydaktyczne motywujące
uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizuje ich
skuteczność oraz modyfikuje działania w celu uzyskania
pożądanych efektów wychowania i kształcenia, również z
wykorzystaniem nowych technologii

K_U26
K_U271 EP5

Student potrafi opracować wyniki obserwacji i
formułować wnioski w oparciu o wiedzę z
zakresu pedagogiki i psychologii, dotyczącą
analizowania oraz interpretowania określonego
rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych wraz
z propozycjami rozwiązywania problemów;
rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia
uczniów  oraz występujące trudności i niepowodzenia
oraz projektować i prowadzić działania
wspierające integralny rozwój uczniów, ich
aktywność i uczestnictwo w procesie
kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym

K_U25
K_U28
K_U29

2 EP6
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do: odpowiedzialnego
przygotowania się do swojej pracy,
projektowania i wykonania działań
pedagogicznych; rozwiązywania najczęstszych
problemów związanych z wykonywanym zawodem
pełnienia różnorodnych ról społecznych z zachowaniem
zasad etycznych

K_K15
K_K181 EP7

Student jest gotów do prowadzenia
zindywidualizowanych działań pedagogicznych
w stosunku do wychowanków; rozpoznawania specyfiki
środowisk wychowawczych; porozumiewania
się z osobami pochodzącymi z różnych
środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej,
dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz
tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji i budowania
atmosfery współpracy , życzliwości, akceptacji i zaufania

K_K16
K_K17
K_K19

2 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: pedagogika ogólna

Forma zajęć: wykład

8

1. Pedagogika jako nauka, jej miejsce w systemie nauk, nauki z nią współdziałające. Filozoficzne
podstawy wychowania. Proces wychowania, jego struktura i właściwości. Podmiotowość i dialogiczność
w wychowaniu. 3 0

4
2. Zawód nauczyciela, zagadnienia współczesnej pedeutologii, badania pedeutologiczne. Etyka
nauczycielska. Wypalenie zawodowe 3 0

8
3. Nauczyciel - wychowawca, jego kompetencje, powinności. Awans zawodowy nauczyciela. Role i
funkcje nauczyciela. Refleksyjny praktyk 3 0

64. Nurty i prądy w wychowaniu. 3 0

4
5. Wartości w edukacji. Szkoła demokratyczna. Koncepcje edukacyjne na świecie. Nauczanie
włączające. 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41. System szkolny, praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów. 3 0

62. Metody i techniki poznawania ucznia i diagnozowania  środowisk wychowawczych. 3 0

33. Zachowania zakłócające - plan pracy wychowawczej. 3 0

24. Granice oddziaływań wychowawczych. Rola szkoły i instytucji pozaszkolnych w wychowaniu. 3 0

prezentacja multimedialna,, metody dyskursywne i aktywizujące,, wykład konwersatoryjnyMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP3,EP5,EP6,EP7,E
P8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

student musi wykazać się obecnością na ćwiczeniach, brać udział w dyskusji i zajęciach aktywizujących, zdać
egzamin ustny

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

70% oceny to ocena z egzaminu, 30% zaangażowanie w trakcie ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 pedagogika ogólna Ważona

3 pedagogika ogólna [wykład] egzamin 0,70

3 pedagogika ogólna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,30

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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B. Śliwerski  (2015): Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków

Ch. Day  (2004): Rozwój zawodowy nauczyciela, , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdansk

M. Łobocki  (1999): ABC wychowania,,  Lublin

Z. Kwieciński, B. Śliwerski  (2004): Pedagogika. Podręcznik akademicki, , PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

E. Góralczyk  (2009): Nauczycielem być... Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów, Warszawa

E. Potulicka, D. Hildebrandt-Wypych, C. Czech-Włodarczyk  (2013):  Systemy edukacji w krajach europejskich, , Impuls, ,
Kraków

M. Łobocki  (2009): W trosce o wychowanie w szkole, Impuls, Kraków

T. D. Walker  (2017): Fińskie dzieci uczą się najlepiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

1Przygotowanie się do zajęć 0

1Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

1Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-N

Moduł:
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do szkoły podstawowej

pedagogika szkoły podstawowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2400_45S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne nauczycielskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24
ćwiczenia 15 ZO0

konwersatorium 15 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr EDYTA KOPACZEWSKA

Prowadzący zajęcia: dr EDYTA KOPACZEWSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela na etapie szkoły podstawowej.

Nabycie przez studenta umiejętności w zakresie pracy z grupą uczniów, stosowania odpowiednich  do sytuacji metod
wychowania.
Opanowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji trudnych w klasie i dobór właściwych sposobów działania
wychowawczego.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza ogólna z zakresu  pedagogiki,  psychologii oraz zainteresowanie pracą nauczyciela .

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

1/4



wiedza

Student zna i rozumie podstawy filozofii wychowania i
aksjologii pedagogicznej, specyfikę głównych
środowisk wychowawczych i procesów w nich
zachodzących; teorie rozwoju człowieka,
wychowania, uczenia się i nauczania; rozumie
pojęcia obowiązek szkolny, dojrzałość szkolna;
rozumie, na czym polega praca z uczniem szkoły
podstawowej

K_W21
K_W251 EP1

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i
mechanizmy pedagogiczne grupy, różnicuje
potrzeby edukacyjne uczniów; rozumie etyczny
wymiar diagnozowania, oceniania i
postępowania wobec jednostki/grupy społecznej
oraz sposoby przeprowadzenia diagnozy
pedagogicznej i procedury działań
interwencyjnych; zna procesy komunikowania
interpersonalnego i społecznego oraz ich
prawidłowości i zakłócenia;

K_W24
K_W272 EP2

Student zna i rozumie rolę wychowawcy w modelowaniu
postaw i zachowań uczniów zróżnicowaną
potrzebami edukacyjnymi uczniów oraz
wynikające z nich zadania szkoły dotyczące
dostosowania organizacji procesu kształcenia i
wychowania; rozumie wagę współpracy ze
środowiskiem pozaszkolnym dziecka, a także rozumie
procedury i normy etyczne stosowne w działałności
pedagogicznej w szkołach podstawowych, w tym
placówkach integracyjnych

K_W22
K_W233 EP3

umiejętności

Student potrafi planować, projektować i realizować
działania posługując się wiedzą z zakresu
pedagogiki i psychologii; tworzy programy
wychowawcze i
profilaktyczne; potrafi dobierać odpowiednie metody,
wdrażać stosowne procedury w celu analizowania,
diagnozowania i prognozowania sytuacji i zadań
edukacyjnych

K_U24
K_U25
K_U34

1 EP4

Student potrafi wykorzystywać proces oceniania i
udzielania
informacji zwrotnych do stymulowania uczniów
w ich pracy nad własnym rozwojem;
monitorować postępy uczniów, ich aktywność i
uczestnictwo w życiu społecznym szkoły;
skutecznie realizować działania wspomagające
uczniów w świadomym i odpowiedzialnym
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i
zawodowych,  również z wykorzystaniem nowych
technologii

K_U28
K_U312 EP5

Student potrafi opracować wyniki obserwacji i
formułować wnioski w oparciu o wiedzę z
zakresu pedagogiki i psychologii, dotyczącą
analizowania oraz interpretowania określonego
rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;
wraz z propozycjami rozwiązywania problemów;
dostrzegać, rozpoznawać i różnicować
informacje o różnych środowiskach
wychowawczych,
rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia
uczniów oraz projektować i prowadzić działania
wspierające integralny rozwój uczniów, ich
aktywność i uczestnictwo w procesie;
potrafi komunikować się, współpracować z
jednostką i grupą społeczną
kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym

K_U29
K_U323 EP6
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kompetencje społeczne

Student potrafi dokonać samorefleksji i samooceny,
dostrzega konieczność ciągłej pracy nad sobą,
poszerzania wiedzy, doskonalenia umiejętności
(budowania kompetencji) czyli odpowiedzialnego
przygotowania się do pracy w zawodzie nauczyciela

K_K18
K_K20
K_K21

1 EP7

Student jest gotów do prowadzenia
zindywidualizowanych działań pedagogicznych
w stosunku do wychowanków; porozumiewania
się z osobami pochodzącymi z różnych
środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej,
dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz
tworzenia dobrej atmosfery dla współdziałania i
współpracy

K_K15
K_K16
K_K17
K_K21

2 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: pedagogika szkoły podstawowej

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Środowiska wychowawcze ucznia: rodzina, klasa, szkoła, grupa rówieśnicza 4 0

42. Diagnoza ucznia - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 4 0

33. Ocenianie uczniów, metody kontroli pracy ucznia 4 0

4
4. Programy wychowawcze, profilaktyczne, ochrona zdrowia dziecka, współpraca ze środowiskiem
pozaszkolnym. 4 0

Forma zajęć: konwersatorium

41. Współpraca z rodzicami, prowadzenie dokumentacji wychowawczej 4 0

4
2. Zasady komunikowania się w szkole. Style komunikowania się. Współdziałanie i dialogowe
rozwiązywanie konfliktów. 4 0

33. Subdyscypliny pedagogiki: przedszkolna i wczesnoszkolna, ich cele, funkcje, zadania 4 0

44. Uczeń agresywny, dyscyplina w klasie szkolnej 4 0

projekt, prezentacja multimedialna,, metody dyskursywne i aktywizujące,Metody kształcenia

E. Jarosz, E. Wysocka  (2006): Diagnoza psychopedagogiczna, , Żak, , Warszawa

K. Kruszewski  (1991): Sztuka nauczania t. I i II , Warszawa

M. Łobocki  (2009): W trosce o wychowanie w szkole, , Impuls, , Warszawa

T. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak : Między praktyką a teorią wychowania, , Wyd. Uniwersytetu M. Curie-
Skłodowskiej,,  Lublin

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6SPRAWDZIAN

EP4,EP6,EP7,EP8PROJEKT

EP5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena ze sprawdzianu, aktywne uczestnictwo w
ćwiczeniach i konwersatoriach, wykonanie projektu,

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

50% stanowi ocena ze sprawdzianu, 25% projekt, 25% zaangażowanie w trakcie
ćwiczeń i konwersatoriów, wykazanie się znajomością tematyki w trakcie dyskusji

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 pedagogika szkoły podstawowej Ważona

4 pedagogika szkoły podstawowej [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

0,50

4 pedagogika szkoły podstawowej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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B. Śliwerski  (2001): O powinności nauczyciela- wprowadzenie do refleksji etycznej.

G. Huther, U. Hauser  (2014): Wszystkie dzieci są zdolne, , Wyd. Dobra Literatura, , Słupsk

M. Mendel  (2007): Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy

M. Szymański (2006): Nauczyciel i kształcenie nauczycieli

P. Thomson  : Sposoby komunikacji interpersonalnej, , Zysk i S-ka, , Poznań

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-N

Moduł:
Podstawy dydaktyki i emisja głosu [moduł]

podstawy dydaktyki
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ3075_49S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne nauczycielskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 wykład 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRYSTYNA JANASZEK

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRYSTYNA JANASZEK

Cele przedmiotu:

Student zapoznany zostanie z podstawowymi pojęciami z zakresu dydaktyki ogólnej niezbędnymi w pracy
nauczyciela. Ponadto nabędzie podstawową wiedzę dotycząca projektowania działań edukacyjnych oraz diagnozy,
kontroli i oceny działań edukacyjnych

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student zna podstawowe pojęcia związane z
procesem dydaktycznym K_W211 EP1

student zna zasady funkcjonowania
systemu oświaty w Polsce K_W252 EP2

student wie, jak projektować działania
edukacyjne K_W243 EP3

student wie, jaka jest rola diagnozy,
kontroli i oceny wyników kształcenia K_W244 EP4

student zna metody motywowania uczniów K_W22
K_W295 EP5

umiejętności

student potrafi rozpoznać potrzeby uczniów
i odpowiednio dostosować style i techniki
nauczania

K_U241 EP6

student potrafi zastosować w praktyce
wiedzę dotyczącą projektowania działań
edukacyjnych

K_U24
K_U252 EP7

student umie skutecznie porozumiewać się
z uczniami w celach dydaktycznych K_U313 EP8

kompetencje społeczne

student jest gotów do pracy w zespole, w
charakterze inicjatora, jak i wykonawcy zadań
zmierzających do rozwoju pozytywnych relacji
pomiędzy pedagogami - uczniami - rodzicami
(opiekunami) w trakcie procesu dydaktycznego.

K_K16
K_K211 EP9

student postępuje zgodnie z zasadami etyki
zawodu nauczyciela K_K152 EP10
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy dydaktyki

Forma zajęć: wykład

2

1. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki.
Główne nurty myślenia o edukacji szkolnej

4 0

2

2.  Modele współczesnej szkoły: tradycyjny, humanistyczny, refleksyjny i emancypacyjny.
Szkolnictwo alternatywne

4 0

23. Program ukryty szkoły. Współczesne koncepcje nauczania i nauczyciela 4 0

2

4. Proces nauczania/uczenia się. Cele kształcenia - źródła, sposoby formułowania i rodzaje. Zasady
dydaktyki. Specyfika szkolnego uczenia się

4 0

2

5. Organizacja procesu kształcenia i pracy uczniów. Lekcja (jednostka dydaktyczna) i jej budowa.
Style i techniki pracy z uczniami. Formy organizacji uczenia się. Środki dydaktyczne

4 0

4
6. Metody nauczania.
Wzorce i modele programów nauczania. Znaczenie ewaluacji programów nauczania 4 0

2

7. Organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty w Polsce. Europejski kontekst zmiany programu
szkoły

4 0

2

8. Treści nauczania a plany pracy dydaktycznej. Podstawa programowa, program nauczania,
podręcznik

4 0

2

9. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. Style kierowania klasą. Procesy społeczne w klasie.
Integracja klasy szkolnej. Sposoby utrzymania ładu i dyscypliny w szkole i w klasie

4 0

2

10. Poznawanie uczniów i motywowanie ich do nauki. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w klasie szkolnej. Znaczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
Indywidualizacja nauczania 4 0

2

11. Projektowanie działań edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi
potrzebami, w tym dzieci zdolnych

4 0

212. Wykorzystanie mediów w procesie edukacyjnym 4 0

2

13. Wewnątrzszkolny system oceniania, przedmiotowy system oceniania. Sprawdziany i egzaminy
zewnętrzne jako narzędzie badania osiągnięć uczniów, efektywności dydaktycznej nauczyciela i
jakości pracy szkoły

4 0

214. Sztuka komunikacji z uczniami. Rola języka w procesie edukacyjnym 4 0

Wykład konwencjonalny; wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialneMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 4 na podstawie oceny z prezentacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest ocena uzyskana z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 podstawy dydaktyki Ważona

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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B. Niemierko  (2007): Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa

K. Konarzewski (red.)  (2005): Sztuka nauczania. t. 2, Szkoła, , Warszawa

K. Kruszewski (red.)  (2008): Sztuka nauczania. t.1, Czynności nauczyciela, , Warszawa

K. Żegnałek  (2005): Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia, , Warszawa

W. Okoń  (2003): Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa

Literatura podstawowa

F. Bereźniczki  (2001):  Dydaktyka kształcenia ogólnego, , Warszawa

G. Petty  (2010): Nowoczesne nauczanie: praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców,,
Sopot

L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.)  (2009): Paradygmaty współczesnej dydaktyki, , Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

4 podstawy dydaktyki [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

podstawy filozofii i filozofii języka
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2423_95S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 wykład 25 ZO0

Razem 25 3

Koordynator
przedmiotu:

dr Artur Kosecki

Prowadzący zajęcia: dr Artur Kosecki

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu filozofii oraz historyczny przegląd filozoficznych szkół i
stanowisk

Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu określonego przez program szkoły ponad gimnazjalnej z przedmiotów: historia, wiedza o kulturze,
historia literatury

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
ma podstawową wiedzę o filozofii, zakresie jej badań, w
szczególności w zakresie filozofii języka

K_W01
K_W03
K_W04

1 EP1

umiejętności
umie wskazać postaci wybranych filozofów, koncepcje i
kierunki przez nich reprezentowane

K_U03
K_U05
K_U07

1 EP2

kompetencje społeczne
jest gotów do odniesienia się krytycznie do wybranych
teorii filozoficznych

K_K04
K_K061 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy filozofii i filozofii języka

Forma zajęć: wykład

61. Rys historyczny 1 0

52. Wprowadzenie do zagadnień związanych z filozofią, 1 0

6
3.  Historyczne ujęcie najbardziej charakterystycznych szkół filozoficznych, podkreślające związki
pomiędzy poszczególnymi nurtami 1 0

8
4. Wpływ poszczególnych historycznych stanowisk filozoficznych na współczesne pozycje
światopoglądowe. 1 0

prezentacja multimedialna, WykładMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



Władysław Tatarkiewicz : Historia filozofiiLiteratura podstawowa

Adam Nowaczyk (2008): Filozofia analityczna, PWN, Warszawa

Bertrand Russell (1995): Problemy filozofii, Warszawa

Peter Pechtl (2007): Wprowadzenie  do filozofii języka , WAM, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie testu (20%) i ustnego kolokwium (80%).
Oceną końcową z przedmiotu jest średnia ważona z ww. form zaliczenia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie z oceną na podstawie testu (20%) i ustnego kolokwium (80%).
Oceną końcową z przedmiotu jest średnia ważona z ww. form zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy filozofii i filozofii języka Ważona

1 podstawy filozofii i filozofii języka [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

podstawy przedsiębiorczości
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2713_89S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 16 wykład 10 ZO0

Razem 10 1

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA WIECZOREK-SZYMAŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr ANNA WIECZOREK-SZYMAŃSKA

Cele przedmiotu:
Celem jest zapoznanie studentów z nowoczesnym podejściem do problemu przedsiębiorczości indywidualnej, w tym
nabycie umiejętności przygotowania planu przedsiębiorczego pomysłu i kształtowanie przedsiębiorczych postaw.
Celem jest zapoznanie studentów z nowoczesnym podejściem do problemu przedsiębiorczości indywidualnej.

Wymagania wstępne:
W zakresie wiedzy: ogólna wiedza społeczno-ekonomiczna
W zakresie kompetencji (postaw): gotowość do dyskusji, kreatywność
W zakresie umiejętności: umiejętność pracy w zespole

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorstwa i
przedsiębiorczości K_W071 EP1

Posiada wiedzę na temat indywidualnej działalności
gospodarczej K_W072 EP2

umiejętności
potrafi przygotować plan wdrożenia przedsiębiorczego
pomysłu i go zrealizować K_U111 EP3

kompetencje społeczne
umie krytycznie ocenić własny potencjał w obszarze
zachowań przedsiębiorczych K_K011 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy przedsiębiorczości

Forma zajęć: wykład

21. Przedsiębiorczość - pojęcie, typy i znaczenie przedsiębiorczości w życiu społeczno-gospodarczym 6 0

2
2. Przedsiębiorca- charakterystyka i klasyfikacje przedsiębiorców. Identyfikowanie własnego 2
potencjału w obszarze przedsiębiorczych zachowań 6 0

23. Przedsiębiorczość jako proces - planowanie przedsięwzięć i organizowanie zasobów 6 0

24. Biznesplan - istota i podstawy tworzenia biznesplanów 6 0

25. Instytucjonalne wsparcie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 6 0

Wykład z prezentacją multimedialną, Praca indywidualne i w grupachMetody kształcenia
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Klimek J., Klimek S. (2016): Przedsiębiorczość bez tajemnic, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Majkut R. (2014): Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych, CeDeWu Sp. z o.o, Warszawa

Zięba K. (2016): Przedsiebiorczość, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa

Literatura podstawowa

Kurczewska A.  (2013): Przedsiębiorczość . Jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A,, Warszawa

Łochnicka D.    : Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacj,, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź

Ratajczak Z.   (2012): Przedsiębiorczość . Źródła i uwarunkowania psychologiczne, Difin SA, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie kolokwium na ocenę pozytywną

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu równa się ocenie otrzymanej z pisemnego kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 podstawy przedsiębiorczości Ważona

6 podstawy przedsiębiorczości [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

praktyczna nauka języka angielskiego - analiza tekstu
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2971_76S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr MALWINA SIEMIĄTKOWSKA

Prowadzący zajęcia: mgr MALWINA SIEMIĄTKOWSKA

Cele przedmiotu:
zapoznanie studentów z metodami i strategiami czytania tekstów nie-literackich ze zrozumieniem

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna części mowy i zdania a także związki frazeologiczne i
idiomy występujące w danym typie tekstu w języku
angielskim

K_W021 EP1

rozumie informacje zawarte w tekście  w języku
angielskim (np. ich logiczną/nielogiczny układ, tematykę,
specyficzne słowa)

K_W022 EP2

umiejętności

potrafi analizować informacje zawarte w tekście  w języku
angielskim

K_U01
K_U02
K_U05

1 EP3

potrafi rozwiązywać ćwiczenia dotyczące analizy tekstu w
języku angielskim

K_U01
K_U022 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów realnie ocenić zakres swoich kwalifikacji oraz
zdolności do analizy tekstu K_K011 EP5

jest gotów wykazywać odpowiedzialność za
przygotowanie się do powierzonych zadań
(przygotowanie się do zajęć, kolokwium, projektu) i
wykonanie ich w terminie

K_K01
K_K052 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: praktyczna nauka języka angielskiego - analiza tekstu

Forma zajęć: laboratorium

41. Metody czytania ze zrozumieniem: skimming, scanning. 3 0

62. Strategie pomagające w czytaniu ze zrozumieniem: główna myśl tekstu i detale wspomagające. 3 0

103. Strategie pomagające w czytaniu ze zrozumieniem: streszczenie tekstu i dyskusja na jego temat. 3 0

54. Praca z kontekstem tekstu: praca nad znaczeniem słów. 3 0
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5
5. Metody pracy ze słownictwem znajdującym się w tekście: identyfikacja części mowy, funkcji i pozycji
w zdaniu. 3 0

praca w grupach, opracowanie projektu, analiza tekstów z dyskusjąMetody kształcenia

French, A. (2010):  Effective Reading 4 , Macmillan

Greenall, S. and Swan, M. (1986):  Effective Reading, Cambridge University Press

McCarthy, M. and O'Dell, F. (2008):  Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press

Richmond, K. (2009):  Inside Reading 4, Oxford University Press

Literatura podstawowa

Green, K. (1995): Critical Theory and Practice: A Coursebook, Routledge

Hakes, B. (2008): When Critical Thinking Met English Literature: A Resource Book for Teachers and Their Students,  How to
Books

McKee, A. (2003): Textual Analysis, Sage Publishing

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną: ocena wyliczona jako średnia ocen otrzymanych w trakcie semestru za sprawdzian, kolokwium i
projekt.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena wyliczona jako średnia ocen otrzymanych w trakcie semestru za sprawdzian, kolokwium i projekt..

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 praktyczna nauka języka angielskiego - analiza tekstu Ważona

3
praktyczna nauka języka angielskiego - analiza tekstu
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2971_67S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski, semestr: 2 - język angielski,
semestr: 3 - język angielski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1
31 laboratorium 30 ZO0

22 laboratorium 30 ZO0

2 23 laboratorium 30 ZO0

Razem 90 7

Koordynator
przedmiotu:

dr ADRIANA GOLDMAN

Prowadzący zajęcia: mgr IRINA SKLEMA , dr MARIA BRENDA , dr ADRIANA GOLDMAN

Cele przedmiotu:
zapoznanie studentów z podstawami produkcji dźwięków oraz intonacji języka angielskiego, oraz z zasadniczymi
różnicami pomiędzy polskim a angielskim systemem fonetyczno-fonologicznym.
wykształcenie nawyków poprawnej wymowy

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

w języku angielskim i w języku polskim zna i rozumie
podstawowe pojęcia i terminologię używaną do opisu
zjawisk fonetyczno-fonologicznych.

K_W01
K_W021 EP1

rozpoznaje charakterystyczne cechy podstawowych
akcentów języka angielskiego. K_W022 EP2

umiejętności

potrafi rozpoznawać i wymawiać angielskie fonemy oraz
kontury intonacji języka angielskiego w stopniu
zbliżonym do rodzimego użytkownika języka
angielskiego

K_U07
K_U081 EP3

potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł
(literatura przedmiotowa, słowniki wymowy, słowniki
multimedialne) w celu zdobywania oraz weryfikacji
wiedzy w zakresie wymowy języka angielskiego

K_U01
K_U03
K_U07
K_U08

2 EP4

potrafi opisywać i analizować zasadnicze różnice
pomiędzy polskim a angielskim systemem fonetyczno-
fonologicznym

K_U01
K_U06
K_U07
K_U10

3 EP5

potrafi zapisać mówiony język angielski w formie
transkrypcji fonemicznej oraz fonetycznej z
uwzględnieniem procesów zachodzących w mowie
łączonej

K_U01
K_U074 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów poprosić o pomoc eksperta  w przypadku
trudności z rozwiązywaniem problemów

K_K01
K_K031 EP7

jest gotów przyjąć i zaakceptować postawę otwartości w
stosunku do innych kultur i języków K_K062 EP8
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka

Forma zajęć: laboratorium

61. podstawy produkcji mowy, zasadnicze klasy głosek 1 0

6
2. transkrypcja fonemiczna (IPA), transkrypcja fonetyczna

1 0

143. artykulacyjna charakterystyka oraz klasyfikacja angielskich samogłosek 1 0

4
4. zasadnicze różnice pomiędzy polskim a angielskim systemem fonemicznym

1 0

125. zjawiska alofoniczne związane z artykulacją angielskich spółgłosek 2 0

186. artykulacyjna charakterystyka oraz klasyfikacja angielskich spółgłosek 2 0

47. fonetyczno-fonologiczny model sylaby 3 0

88. formy słabe i mocne; rytm i akcent wyrazowy 3 0

109. zjawiska mowy łączonej 3 0

810. podstawowe kontury intonacyjne oraz funkcje intonacji 3 0

praca w parach i grupach, ćwiczenia wymowy, analiza nagrań, dyskusja dydaktycznaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6,EP7,EP8PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie z oceną - ocena wyliczona jako średnia ocen uzyskanych z kolokwiów, sprawdzianów i przygotowanej
ustnej prezentacji. Każdy komponent zaliczony przynajmniej na 60 %.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena wyliczona jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z kolokwiów, sprawdzianów  i przygotowanej
prezentacji ustnej.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka Ważona

1
praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka [laboratorium] zaliczenie z

oceną
1,00

2 praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka Ważona

2
praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka [laboratorium] zaliczenie z

oceną
1,00

3 praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka Ważona

3
praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka [laboratorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Baker, A. and S. Goldstein (2007): Pronunciation pairs, Cambridge University Press

Hewings, M. : English Pronunciation in Use, Advanced, Cambridge University Press, Cambridge

Hewings, M. and S. Goldstein (1998): Pronunciation plus, Cambridge University Press

J. C. Wells : Longman Pronunciation Dictionary, Longman, Longman, 2008

Ladefoged, P. (2010): A Course in Phonetics, Harcourt Brace Jovanovich

Mańkowska A., Nowacka M., Kłoczkowska M. (2009): How Much Wood Would a Woodchuck Chuck?, Konsorcjum
Akademickie Kraków-Rzeszów Zamość

Roach, P. (2009): English Phonetics and Phonology. A Practical Course, Cambridge University Press

Rogers, Henry (2013): The Sounds of Language. An Introduction to Phonetics., Routledge, New York

Literatura podstawowa

Bradford, B. (1988): Intonation in Context, Cambridge University Press

Celce-Murcia, M., D. M. Brinton and J. M. Goodwin (1996): Teaching Pronunciation, Cambridge: Cambridge University Press

Gimson, A.C. (2008): An Introduction to the Pronunciation of English, Edward Arnold

Hagen, S. (1988): Sound Advice. A Basis for Listening, Prentice Hall Regents

Ponsonby, M. (1982): How Now Brown Cow. A Course in the Pronunciation of English, Pergamon Press

Sobkowiak, W. (2001): English Phonetics for Poles, Bene Nati

Sobkowiak, W., Szpyra, J. (2006): Workbook In English Phonetics, Wydawnictwo Nakom

Vaughan - Rees, M. (1994): Rhymes and Rhythm. A Poem Based Course in English Pronunciation, Macmilllian

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

90Zajęcia dydaktyczne 0

10Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 6

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2966_68S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski, semestr: 2 - język angielski,
semestr: 3 - język angielski, semestr: 4 - język angielski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1
21 laboratorium 30 ZO0

32 laboratorium 30 ZO0

2
23 laboratorium 30 ZO0

34 laboratorium 30 ZO0

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

dr ADRIANA GOLDMAN

Prowadzący zajęcia: mgr Michał Baran , mgr Paweł Tuz

Cele przedmiotu:

 Zapoznanie studentów z terminologią gramatyczną.
Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki języka angielskiego.
Kształcenie i rozwijanie kompetencji językowych w zakresie słowotwórstwa,
frazeologii i struktur języka angielskiego

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

w języku angielskim i w języku polskim zna podstawowe
pojęcia i terminologię używaną do opisu części mowy,
potrafi wymienić, nazwać i opisać główne części mowy ,
zna zasady rozbioru gramatycznego i logicznego zdania

K_W02
K_W031 EP1

zna zasady poprawnego posługiwania się językiem
angielskim w mowie i piśmie i zasady tworzenia
rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych

K_W02
K_W03
K_W06

2 EP2
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umiejętności

potrafi posługiwać się językiem angielskim w mowie i
piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_U02
K_U07
K_U08
K_U09

1 EP3

potrafi samodzielnie oceniać wiarygodność i przydatność
słowników mono i bilingwalnych, potrafi selekcjonować i
użytkować informacje dotyczące opisu części mowy ,
korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U01
K_U02
K_U03
K_U07
K_U09
K_U10

2 EP4

potrafi ocenić poprawność wypowiedzi ustnych i
pisemnych innych użytkowników języka angielskiego
jako obcego, potrafi dokonać refleksji na temat własnego
poziomu posługiwania się językiem angielskim

K_U01
K_U02
K_U03
K_U07
K_U08
K_U09
K_U10

3 EP5

potrafi wskazać różnice między stylem potocznym i
formalnym angielszczyzny

K_U07
K_U09
K_U10

4 EP6

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy w
zakresie struktur gramatycznych języka angielskiego K_K01

K_K031 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna

Forma zajęć: laboratorium

301. Rzeczownik, przedimek, zaimek 1 0

62. Czasy gramatyczne 2 0

63. Czasowniki modalne 2 0

64. Strona bierna 2 0

65. Mowa zależna 2 0

66. Zdania warunkowe 2 0

15
7. Przymiotnik

3 0

15
8. Przysłówek

3 0

109. Struktury emfatyczne 4 0

510. Formy bezokolicznikowe i gerundialne 4 0

1011. Przyimek, czasowniki frazowe 4 0

512. Rodzaje zdań złożonych 4 0

dyskusja dydaktyczna, praca w grupach, praca w parach, analiza tekstów z dyskusją, ćwiczenia z przeważającą
aktywnością studentów, prezentacjaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Foley, M, Hall, D. (2012): My Grammar Lab Advanced, Pearson

Hewings, M. (2005): Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press

Vince, M. Sunderland, P. (2003): Advanced Language Practice, Macmillan

Literatura podstawowa

Swan, M. (2005): Practical English Usage, Oxford University Press

Swan, M., Walters, C. (2011): Oxford English Grammar Course Advanced, Oxford University Press
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

8Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

60Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 12

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych z wykonanych prac i zadań (sprawdziany/
kolokwia/ prezentacje) oraz aktywny udział w zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa wyliczona jako średnia ocen uzyskanych z wykonanych prac i zadań (sprawdziany/kolokwia/
prezentacje).

Metoda obliczania oceny
końcowej

1
praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna

Ważona

1
praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

2
praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna

Ważona

2
praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

3
praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna

Ważona

3
praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

4
praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna

Ważona

4
praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2966_69S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski, semestr: 2 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1
21 laboratorium 30 ZO0

22 laboratorium 30 ZO0

Razem 60 4

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA ŁAZUKA-BANACH

Prowadzący zajęcia: mgr MALWINA SIEMIĄTKOWSKA , dr JOANNA WITKOWSKA

Cele przedmiotu:
Doskonalenie umiejętności mówienia oraz precyzji formułowania wypowiedzi ustnych.
Kształcenie umiejętności komunikacyjnych.
Poszerzanie kompetencji językowej oraz słownictwa należącego do podanej tematyki.

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Wyjaśnia zasady poprawnego posługiwania się językiem
angielski w mowie i piśmie; zna zasady tworzenia
rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych K_W031 EP1

umiejętności

Potrafi czynnie uczestniczyć w dyskusjach
prowadzonych w języku angielskim dotyczących różnych
aspektów życia społecznego i kulturalnego.

K_U081 EP4

Potrafi samodzielnie przygotowywać i przeprowadzać
wystąpienia ustne w języku angielskim dotyczące
różnych
aspektów kulturowych i społecznych

K_U01
K_U08
K_U10

2 EP5

Potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje w języku
angielskim,
korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

K_U01
K_U023 EP6

wykazuje się biegłością i poprawnością języka
angielskiego odpowiadającą poziomowi B2
Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_U074 EP9

kompetencje społeczne
Interesuje się zjawiskami życia społecznego,
kulturalnego, politycznego i ekonomicznego w krajach
angielskiego obszaru językowego

K_K04
K_K061 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje

Forma zajęć: laboratorium
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18
1. Prowadzenie dyskusji na podstawie materiałów dotyczących zjawisk życia społecznego, kulturowego,
politycznego i ekonomicznego w grupie rozmówców. 1 0

4
2. Formy i zasady prowadzenia dyskusji.

1 0

8
3. Udzielanie i uzyskiwanie informacji, relacjonowanie, negocjowanie, wyrażanie i uzasadnianie własnej
opinii. 1 0

12
4. Udzielanie i uzyskiwanie informacji, relacjonowanie, negocjowanie, wyrażanie i uzasadnianie własnej
opinii. 2 0

18
5. Prowadzenie dyskusji na podstawie materiałów dotyczących zjawisk życia społecznego, kulturowego,
politycznego i ekonomicznego w grupie rozmówców. 2 0

praca w parach, dyskusja, praca w grupach, debata, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Matasek Maciej (2003): Słownictwo angielskie dla zaawansowanych, Handybooks

McCarthy Michael, Felicity O Dell (2017): English Vocabulary in Use: Advanced, Cambridge University Press, Cambridge

Misztal Mariusz  (1995): Tests in English thematic vocabulary, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Wallwork Adrian (1997): Discussions A-Z Advanced: A resource book of speaking activities, Cambridge University Press ,
Cambridge

Wallwork Adrian (1997): Discussions A-Z Intermediate: A resource book of speaking activities,  Cambridge University Press ,
Cambridge

Literatura podstawowa

http://www.bbc.co.uk/ : http://www.bbc.co.uk/

http://www.guardian.co.uk/ : http://www.guardian.co.uk/

http://www.nytimes.com/ : http://www.nytimes.com/

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

11Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 8

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP6,EP8,EP9KOLOKWIUM

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P8,EP9PREZENTACJA

EP1,EP4,EP5,EP6,E
P8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest wykonanie wszystkich zadań (kolokwium/kolokwia i/lub prezentacja) i aktywne
uczestnictwo w zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena wyliczona jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z kolokwium/kolokwiów i/lub przygotowanej
prezentacji.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje Ważona

1
praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

2 praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje Ważona

2
praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2971_66S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski, semestr: 2 - język angielski,
semestr: 3 - język angielski, semestr: 4 - język angielski,
semestr: 5 - język angielski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1
31 laboratorium 30 ZO0

32 laboratorium 30 ZO0

2
33 laboratorium 30 ZO0

34 laboratorium 30 ZO0

3 55 laboratorium 30 ZO0

Razem 150 17

Koordynator
przedmiotu:

mgr MARLENA GAWLIK

Prowadzący zajęcia: mgr IRINA SKLEMA , dr ANNA ŁAZUKA-BANACH , dr MONIKA SKORASIŃSKA , dr JOANNA WITKOWSKA

Cele przedmiotu:
Doskonalenie umiejętności w zakresie pisania, precyzji formułowania wypowiedzi pisemnych, planowania treści,
poprawnego stosowania zasad interpunkcji oraz ortografii.

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wyjaśnia zasady poprawnego posługiwania się językiem
w mowie i piśmie oraz zasady tworzenia rozbudowanych
wypowiedzi pisemnych

K_W031 EP1

zna zasady pisania prac naukowych, stosowania cytatów,
przypisów i zapisów bibliograficznych oraz zasady z
zakresu ochrony własności intelektualnej

K_W062 EP2

umiejętności

potrafi samodzielnie przygotowywać  różnego rodzaju
prace pisemne w języku angielskim, merytorycznie
argumentując i formułując wnioski oraz korzystając z
poglądów innych autorów

K_U02
K_U091 EP3

potrafi tworzyć i redagować w języku angielskim różnego
rodzaju teksty zróżnicowane stylistycznie i funkcjonalnie K_U092 EP4

potrafi wyrażać  w formie pisemnej złożone sądy i opinie
oraz posługiwać się specjalistycznym językiem
angielskim

K_U06
K_U093 EP5

wykazuje się biegłością i poprawnością języka
angielskiego odpowiadającą poziomowi B2-C1
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Rady Europy

K_U02
K_U074 EP7

kompetencje społeczne
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
zadania określonego przez siebie i innych oraz
zastosować odpowiedni harmonogram działań

K_K01
K_K03
K_K05

1 EP6

1/4



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie

Forma zajęć: laboratorium

21. Plagiat I 1 0

42. Cechy stylu akademickiego 1 0

43.  Rodzaje zdań, zasady interpunkcji, poprawność stylistyczna i językowa I 1 0

64.  Struktura akapitu, struktura eseju; spójność tekstu 1 0

12

5. Umiejętności w zakresie pisania akademickiego: porównywanie, opisywanie procesów, argumentacja,
zajmowanie stanowiska w dyskusji m. in. na podstawie analizowania i tworzenia różnych rodzajów
akapitów (np. wyrażających opinię, identyfikujących problem i sugerujących jego rozwiązanie,
dokonujących porównania, opisujących proces itp.)

1 0

26.  Korekta i redakcja tekstu, wykorzystanie edytora tekstu 1 0

47.  Cechy stylu akademickiego 2 0

48.  Struktura akapitu, struktura eseju; spójność tekstu 2 0

69.  Rodzaje zdań, zasady interpunkcji, poprawność stylistyczna i językowa II 2 0

210.  Korekta i redakcja tekstu, wykorzystanie edytora tekstu 2 0

14

11. Umiejętności w zakresie pisania akademickiego: porównywanie, opisywanie procesów,
argumentacja, zajmowanie stanowiska w dyskusji, parafrazowanie, cytowanie, sporządzanie przypisów,
m. in. przy pomocy analizowania i tworzenia różnych rodzajów jednoakapitowych esejów (np.
wyrażających opinię, identyfikujących problem i sugerujących jego rozwiązanie, dokonujących
porównania, opisujących proces itp.)

2 0

212. Plagiat II 3 0

413.  Cechy stylu akademickiego 3 0

614.  Rodzaje zdań, zasady interpunkcji, poprawność stylistyczna i językowa III 3 0

415. Struktura akapitu, struktura eseju; spójność tekstu 3 0

12

16. Umiejętności w zakresie pisania akademickiego: porównywanie, opisywanie procesów,
argumentacja, zajmowanie stanowiska w dyskusji, parafrazowanie, cytowanie, sporządzanie przypisów,
m. in. przy pomocy analizowania i tworzenia różnych rodzajów esejów (np. wyrażających opinię,
przedstawiających argumenty za i przeciw, analizujących przyczyny i skutki, opisujących proces,
identyfikujących problem i sugerujących jego rozwiązanie itp.)

3 0

217. Korekta i redakcja tekstu, wykorzystanie edytora tekstu 3 0

418.  Cechy stylu akademickiego 4 0

619.  Rodzaje zdań, zasady interpunkcji, poprawność stylistyczna i językowa IV 4 0

420. Struktura akapitu, struktura eseju; spójność tekstu 4 0

14

21. Umiejętności w zakresie pisania akademickiego: porównywanie, opisywanie procesów,
argumentacja, zajmowanie stanowiska w dyskusji, parafrazowanie, cytowanie, sporządzanie przypisów,
m. in. przy pomocy analizowania i tworzenia różnych rodzajów esejów (np. wyrażających opinię,
przedstawiających argumenty za i przeciw, analizujących przyczyny i skutki, opisujących proces,
identyfikujących problem i sugerujących jego rozwiązanie itp.)

4 0

222.  Korekta i redakcja tekstu, wykorzystanie edytora tekstu 4 0

223. Plagiat III 5 0

224.  Cechy stylu akademickiego 5 0

625.  Rodzaje zdań, zasady interpunkcji, poprawność stylistyczna i językowa V 5 0

426. Struktura akapitu, struktura eseju; spójność tekstu 5 0

14

27. Umiejętności w zakresie pisania akademickiego: porównywanie, opisywanie procesów,
argumentacja, zajmowanie stanowiska w dyskusji, parafrazowanie, cytowanie, sporządzanie przypisów,
m. in. przy pomocy analizowania i tworzenia różnych rodzajów esejów (np. o charakterze informacyjnym,
analitycznym, perswazyjnym, krytycznym, itp.)

5 0

228.  Korekta i redakcja tekstu, wykorzystanie edytora tekstu 5 0
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metody warsztatowe, analiza tekstów z dyskusją, praca indywidualna, praca w parach oraz w grupach, ćwiczenia z
przeważającą aktywnością studentówMetody kształcenia

Cory, H. (1996): Advanced Writing with English in Use, Oxford University Press

Evans, V. (2009): Successful Writing Proficiency, Express Publishing

Zemach, D. i L. Rumisek (2005): Academic Writing: From Paragraph to Essay, Macmillan

Literatura podstawowa

Macpherson, R. (2009): Advanced Written English, PWN

Macpherson, R. (2007): English for Academic Purposes, PWN
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

150Zajęcia dydaktyczne 0

6Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

150Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

37Udział w konsultacjach 17

50Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z oceną jest regularny udział w zajęciach oraz wywiązanie się z zadań
przydzielonych na zajęciach (prace pisemne, udział w dyskusji).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie z oceną za semestr 1,2,3,4,5 jest oceną wyliczoną na podstawie średniej ocen uzyskanych z
poszczególnych zadań przy zachowaniu warunku pozytywnego zaliczenia sprawdzianów i prac pisemnych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1
praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie

Ważona

1
praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

2
praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie

Ważona

2
praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

3
praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie

Ważona

3
praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

4
praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie

Ważona

4
praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

5
praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie

Ważona

5
praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/4



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 425

Liczba punktów ECTS 17
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

praktyczna nauka języka angielskiego - poprawność językowa
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2974_78S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język angielski, semestr: 6 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3
35 laboratorium 30 ZO0

36 laboratorium 30 ZO0

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

mgr Paweł Tuz

Prowadzący zajęcia: mgr MARLENA GAWLIK

Cele przedmiotu:
doskonalenie poprawności językowej w zakresie mówienia oraz pisania na poziomie zaawansowanym
wyeliminowanie najczęstszych błędów językowych i stylistycznych w mowie i piśmie

Wymagania wstępne: Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2+

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

rozumie zasady poprawnego posługiwania
się językiem w mowie i piśmie K_W031 EP1

rozumie mechanizmy powstawania
najczęstszych błędów językowych i
stylistycznych

K_W032 EP2

umiejętności

rozpoznaje i określa różne typy błędów
językowych K_U011 EP3

w sposób efektywny i samodzielny
dokonuje korekty błędów językowych i
stylistycznych

K_U012 EP4

potrafi efektywnie zapobiegać
powstawaniu najczęstszych błędów
językowych i stylistycznych podczas
budowania wypowiedzi pisemnych i
ustnych

K_U01
K_U07
K_U13

3 EP5

kompetencje społeczne

wykazuje dbałość o kulturę wypowiedzi w
języku angielskim w mowie i piśmie

K_K01
K_K02
K_K03

1 EP6

rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich
kompetencji oraz umiejętności językowych

K_K01
K_K02
K_K03
K_K05

2 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: praktyczna nauka języka angielskiego - poprawność językowa

Forma zajęć: laboratorium

61. Poprawność składniowa 5 0
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62. Poprawność leksykalna i frazeologiczna 5 0

63. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna 5 0

64. Poprawność stylistyczna 5 0

65. Poprawność artykulacyjna 5 0

306. Rozpoznawanie i korekta różnych typów błędów językowych 6 0

praca w parach, praca w grupach: dyskusje, debaty, analiza tekstów z dyskusjąMetody kształcenia

Evans, V. (2009): CAE Practice Tests 1, New Edition,, Express Publishing

Foley, M. i D. Hall (2005): Longman Advanced Learners' Grammar, Pearson Education Limited

McCarthy, M.i Felicity O'Dell (2003): English Vocabulary in Use: Advanced, Cambridge University Press

Literatura podstawowa

Gude, K. i M. Duckworth (2000): Proficiency Masterclass,, Oxford University Press

McCarthy M., O'Dell F. (2008): English Collocations in Use: Advanced, Cambridge University Press

Vince, M. (2009): Advanced Language Practice, Macmillan

http://www.bbc.co.uk/ , http://www.guardian.co.uk/ , http://www.independent.co.uk/ , http://www.nytimes.com/

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Konieczne jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. Ocena końcowa będąca średnią arytmetyczną
ocen uzyskanych z ze
sprawdzianu pisemnego, kolokwiów oraz ćwiczeń praktycznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa będąca średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ze
sprawdzianu pisemnego, kolokwiów oraz ćwiczeń praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5
praktyczna nauka języka angielskiego - poprawność językowa

Ważona

5
praktyczna nauka języka angielskiego - poprawność językowa
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

6
praktyczna nauka języka angielskiego - poprawność językowa

Ważona

6
praktyczna nauka języka angielskiego - poprawność językowa
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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28Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

praktyczna nauka języka angielskiego - sztuka prezentacji
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2971_73S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr IRINA SKLEMA

Prowadzący zajęcia: mgr MALWINA SIEMIĄTKOWSKA

Cele przedmiotu:
Praca nad umiejętnością przedstawienia swojego stanowiska w formie prezentacji, przemówienia publicznego oraz
formułowania logicznych wypowiedzi.

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie zasady poprawnego posługiwania się
językiem przy tworzeniu tekstów przemówień
publicznych

K_W031 EP1

umiejętności

posługuje się językiem angielskim w celu przedstawienia
swojego stanowiska w formie przemówienia publicznego,
wykorzystuje język gestów oraz właściwości głosu

K_U08
K_U101 EP2

stosuje angielskie rejestry językowe w celu
przygotowania tekstów przemówień publicznych

K_U01
K_U02
K_U07
K_U09

2 EP3

stosuje zasady argumentacji konstruując  złożone sądy i
opinie K_U083 EP4

kompetencje społeczne
zachowuje krytycyzm w wydawaniu własnych opinii oraz
stosuje się do zasad etycznych

K_K01
K_K061 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: praktyczna nauka języka angielskiego - sztuka prezentacji

Forma zajęć: laboratorium

6
1. Podstawy retoryki klasycznej i rodzaje argumentacji: etos, logos, patos; figury retoryczne.
Dokumentacja zródeł. 2 0

10
2. Formy i strategie przemówień publicznych: przemówienie INFORMACYJNE. Przedstawienie tematów
dotyczących różnych aspektów społecznych, kulturowych, naukowych, politycznych i ekonomicznych w
formie indywidualnej wypowiedzi  - opisu, streszczenia, komentarza, sprawozdania.

2 0

10
3. Formy i strategie przemówień publicznych: przemówienie PERSWAZYJNE. Przedstawienie wybranych
tematów dotyczących zjawisk społecznych, kulturowych, naukowych, politycznych i ekonomicznych w
formie przemówienia publicznego.

2 0

44. Formy i strategie prezentacji multimedialnej; przekaz pozawerbalny. 2 0

ćwiczenia usprawniające posługiwanie się głosem i językiem ciała, praca w parach i grupach, prezentacja
multimedialna, analiza tekstów oraz nagrańMetody kształcenia
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Lucas, S. E. (2009): The Art of Public Speaking, 10th ed., McGraw-Hill, New York

Powell, M.  (1996): Presenting in English: How to Give Successful Presentations. , Heinle ELT

Williams, E.J. (2008): Presentations In English, Macmillan

Literatura podstawowa

Crowley, S., Hawhee, D. (2004): Ancient Rhetorics for Contemporary Students, 3rd ed., Pearson Education, Inc., New York

http://idebate.org

https://www.speechanddebate.org

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie przygotowanych ustnych prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena wyliczana na podstawie średniej ocen uzyskanych z poszczególnych zadań

Metoda obliczania oceny
końcowej 2

praktyczna nauka języka angielskiego - sztuka prezentacji
Ważona

2
praktyczna nauka języka angielskiego - sztuka prezentacji
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

praktyczna nauka języka angielskiego - zintegrowane sprawności językowe
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

HUM01AIJ2975_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski, semestr: 2 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1
31 laboratorium 30 ZO0

32 laboratorium 30 ZO0

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

mgr MARCIN IZMAJŁOWICZ

Prowadzący zajęcia: mgr MALWINA SIEMIĄTKOWSKA , mgr MARCIN IZMAJŁOWICZ

Cele przedmiotu:
Doskonalenie umiejętności w zakresie mówienia, czytania ze zrozumieniem. Rozwijanie znajomości i umiejętności
stosowania struktur gramatycznych oraz słownictwa powyżej poziomu B2

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
rozumie podstawowe zasady funkcjonujące na poziomie
poszczególnych angielskich sprawności językowych K_W03

K_W041 EP1

umiejętności

potrafi efektywnie komunikować się w języku angielskim
w różnych sytuacjach społecznych

K_U06
K_U081 EP2

dyskutuje swobodnie posługując się zaawansowanym
językiem właściwym dla danej tematyki

K_U08
K_U09
K_U10

2 EP3

konstruuje złożone sady i opinie w języku angielskim K_U08
K_U103 EP4

kompetencje społeczne
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego zadania oraz zastosować odpowiedni
harmonogram działań

K_K051 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: praktyczna nauka języka angielskiego - zintegrowane sprawności językowe

Forma zajęć: laboratorium

6
1. Jaki jesteś? Opisywanie osobowości i charakteru. Rozwijanie czytania i słuchania ze zrozumieniem.
Prowadzenie dyskusji i prezentowanie opinii. 1 0

6
2. Tradycje i obyczaje - Omawianie i opisywanie tradycji,  ćwiczenia czytania ze zrozumieniem i słuchania
ze zrozumieniem. 1 0

6
3. Patrzenie w przyszłość. Opisywanie przyszłości. Rozwijanie czytania i słuchania ze zrozumieniem.
Prezentowanie opinii i prowadzenie dyskusji. 1 0

6
4. Zdrowie. Rozwijanie czytania i słuchania ze zrozumieniem. Dyskusje. Prezentownie opinii i aktywne
uczestniczenie w dyskusjach dotyczących tematu zajęć. 1 0

6
5. Czy uwierzyłbyś? Rozwijanie czytania i słuchania ze zrozumieniem. Prezentowanie opinii i aktywne
uczestniczenie w prowadzeniu dyskusji związanych z tematem zajęć. 1 0

66. Przedsiębiorczość 2 0
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67. Świat i zmiany 2 0

68. Film i teatr 2 0

69. Rozrywka 2 0

610. Praca 2 0

praca w parach, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach: dyskusje, debatyMetody kształcenia

Christina Latham Koenig, Clive Oxended (2018): English File Upper-Intermediate, Oxford University Press

Frances Eales, Steve Oakes (2009): Speakout Upper-Intermediate 2nd ed., Pearson

Kathy Gude (2014): Advanced Result, Oxford University Press, Oxford

Literatura podstawowa

Gude K. Ducksworth M. (2011): Proficiency Masterclass, Oxford University Press

Vince M. (2009): Advanced Language Practice, Macmillan
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

26Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych z wykonanych prac i zadań (sprawdzian,
kolokwium, prezentacja) oraz aktywny udział w zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa wyliczona jako średnia ocen uzyskanych z wykonanych prac i zadań (sprawdzian, kolokwium,
prezentacja ).

Metoda obliczania oceny
końcowej

1
praktyczna nauka języka angielskiego - zintegrowane
sprawności językowe

Ważona

1
praktyczna nauka języka angielskiego - zintegrowane
sprawności językowe [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

2
praktyczna nauka języka angielskiego - zintegrowane
sprawności językowe

Ważona

2
praktyczna nauka języka angielskiego - zintegrowane
sprawności językowe [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-N

Moduł:
Praktyka zawodowa [moduł]

praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole podstawowej, ciągła
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2971_51S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne nauczycielskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język angielski (50%) język polski (50%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 66 praktyka 60 ZO0

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

mgr WIOLETTA SZÓSTAK

Prowadzący zajęcia: mgr WIOLETTA SZÓSTAK

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest wszechstronne przygotowanie studenta do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna najważniejsze metody i techniki
nauczania/uczenia się języka obcego.

K_W21
K_W291 EP1

Student zna style uczenia się oraz metody pracy z
uczniami trudnymi

K_W21
K_W24
K_W29

2 EP2

Student zna i rozumie strukturę i
funkcje systemu edukacji na poziomie
szkoły podstawowej

K_W253 EP3

umiejętności

Student rozpoznaje przyczyny zachowań uczniów
trudnych oraz proponuje możliwie rozwiązania K_U291 EP4

Student potrafi dobierać metody pracy oraz
wykorzystywać dostępne środki i materiały, w
tym nowoczesne technologie,
w celu projektowania i efektywnego
realizowania działań dydaktycznych

K_U242 EP5

Student potrafi motywować uczniów do nauki K_U273 EP6

Student potrafi monitorować postępy uczniów, udzielać
właściwej informacji zwrotnej oraz stosować elementy
oceniania kształtującego w celu doskonalenia
procesu nauczania K_U284 EP7
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do komunikowania się w
środowisku pracy

K_K16
K_K17
K_K21

1 EP8

Student jest gotów do posługiwania się zasadami
etycznymi w zawodzie nauczyciela K_K152 EP9

Student jest gotów do pracy w zespole na rzecz uczniów,
szkoły i środowiska lokalnego

K_K19
K_K20
K_K21

3 EP10

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole podstawowej, ciągła

Forma zajęć: praktyka

71. Zapoznanie studentów ze specyfiką szkoły podstawowej jako placówki dydaktycznej 6 0

102. Obserwacje lekcji języka angielskiego 6 0

353. Prowadzenie lekcji języka angielskiego 6 0

64. Omówienie lekcji hospitowanych i prowadzonych 6 0

25. Ocena prac pisemnych uczniów 6 0

omawianie zajęć hospitowanych i prowadzonych przez studenta, zajęcia praktyczne w szkołach podstawowych
Metody kształcenia

Gower, R., Philips, D., Walters, S. (2005): Teaching Practice. A Handbook for Teachers in Training, Macmillan, Oxford
Literatura podstawowa

Ur, P. (1997):  A Course in Language Teaching, Cambridge University Press, CambridgeLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

60Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest odbycie praktyki nauczycielskiej w wymiarze godzin przewidzianym w
programie studiów oraz dostarczenie opiekunowi wymaganych w regulaminie dokumentów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych za raport, hospitowaną lekcję oraz w opinii od
nauczyciela

Metoda obliczania oceny
końcowej 6

praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole podstawowej, ciągła
Ważona

6
praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole podstawowej, ciągła
[praktyka]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



10Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-N

Moduł:
Praktyka zawodowa [moduł]

praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej, ciągła
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2966_47S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne nauczycielskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 praktyka 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr EDYTA KOPACZEWSKA

Prowadzący zajęcia: mgr WIOLETTA SZÓSTAK

Cele przedmiotu:

Poznanie przez studenta specyfiki organizacji i funkcjonowania szkoly podstawowej
Poznanie mechanizmów
funkcjonujących w placówce tego typu, .

Poznanie uwarunkowań pracy opiekuńczo-wychowawczej zespołu nauczycielskiego oraz gromadzenie
doświadczeń w zakresie pracy wychowawczej z uczniami.

Wymagania wstępne: Zaliczenie ogólnego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna potrzeby wychowawcze uczniów i
rodzaje działań profilaktycznych, diagnostycznych,
opiekuńczych podejmowanych przez szkołę, również z
użyciem nowych technologii

K_W23
K_W241 EP1

Student wie, jak udzielić pomocy wychowawczej
i opiekuńczej uczniom K_W262 EP2

Student posiada wiedzę na temat specyfiki
placówki,
zna wypełniane przez nią zadania opiekuńczo-
wychowawcze, organizację pracy, dokumentację

K_W253 EP8

umiejętności

Student potrafi zdiagnozować i zinterpretować
sytuację ucznia, zaplanować i podjąć działania
zarówno profilaktyczne , jak i interwencyjne
skierowane do uczniów i rodziców,również z
wykorzystaniem nowych technologii

K_U26
K_U271 EP3

Student potrafi dokonać oceny sytuacji i
zaplanować konstruktywne działania,
pobudzające uczniów do rozwoju, autorefleksji
i samooceny

K_U27
K_U282 EP4

Student umie współdziałać z grupą uczniów,
prowadzić zajęcia wychowawcze, sprawować
opiekę na zajęciach pozadydaktycznych i pozaszkolnych

K_U28
K_U303 EP5

1/3



kompetencje społeczne

Student angażuje się  pracę opiekuńczo-wychowawczą
organizowaną w szkole i poza nią, buduje sieć kontaktów
i współpracy z występującymi tam podmiotami, stosując
również nowe technologie

K_K16
K_K17
K_K19

1 EP6

Student dokonuje samooceny własnych działań,
współpracuje z nauczycielami, rodzicami, instytucjami
,przestrzega zasady etyczne w swojej działalności na
terenie placówki i poza nią

K_K15
K_K18
K_K21

2 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej, ciągła

Forma zajęć: praktyka

41. Zapoznanie się ze strukturą i organizacją szkoły podstawowej. 4 0

42. Poznanie dokumentacji szkolnej 4 0

4
3. Poznanie zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej, świetlicy, kół zainteresowań, zajęć
kompensacyjnych 4 0

10
4. Poznanie specyfiki pracy pedagoga i psychologa szkolnego oraz zasad współpracy z
instytucjami wspomagającymi działalność  szkoły 4 0

85. Przygotowanie do samodzielnej pracy opiekuńczo-wychowawczej 4 0

metody dyskursywne, obserwacja, hospitacjaMetody kształcenia

B. Badziukiewicz, M. Sałasiński  (2005): Vademecum wychowawcy

E. Grzesiak, R. Janicka-Szyszko, M. Steblecka  (2004): Komunikacja w szkole, GWP, Gdańsk
Literatura podstawowa

M. Jachimska  (1997): Scenariusze lekcji wychowawczychLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie dziennika praktyki, pisemnej opinii opiekuna praktyki, dostarczonej
dokumentacji z przeprowadzonych zajęć- konspekty lekcji wychowawczych i opisu indywidualnego przypadku

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

80% oceny to ocena w dzienniku praktyki, 20% pozostała dostarczona dokumentacja

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w szkole
podstawowej, ciągła

Ważona

4
praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w szkole
podstawowej, ciągła [praktyka]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

HUM01AIJ3442_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (50%) język polski (50%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 14 wykład 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr ADRIANA GOLDMAN

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z problematyka badawcza w określonej dziedzinie i dyscyplinie. Zachęcenie studenta do
poszukiwań badawczych.

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie najistotniejsze problemy naukowe zawarte
w problematyce wykładu

K_W01
K_W02
K_W04
K_W05

1 EP1

umiejętności

potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki
wykładu

K_U04
K_U05
K_U06
K_U08
K_U13

1 EP2

potrafi samodzielnie przygotować tekst na podstawie
literatury przedmiotu

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06

2 EP3

jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej oceny
poziomu swojej wiedzy

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U08

3 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: przedmiot do wyboru

Forma zajęć: wykład

1
1. Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. Podanie literatury i źródeł
wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury uzupełniającej. 4 0

1/2



142. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego. 4 0

wykładMetody kształcenia

Literatura zostanie podana na wykładzie zgodnie z jego tematyka : The bibliography will be specified by the lecturer :
Literatura podstawowa

Wybrane pozycje wskazane studentowi : Selected publications recommended to students :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 1

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

1Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

pozytywna ocena z pracy pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa z przedmiotu to ocena z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 przedmiot do wyboru Nieobliczana

4 przedmiot do wyboru [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

HUM01AIJ3442_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (50%) język polski (50%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 13 wykład 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr ADRIANA GOLDMAN

Prowadzący zajęcia: dr ADRIANA GOLDMAN

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z problematyka badawcza w określonej dziedzinie i dyscyplinie. Zachęcenie studenta do
poszukiwań badawczych.

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie najistotniejsze problemy naukowe zawarte
w problematyce wykładu

K_W01
K_W02
K_W04
K_W05

1 EP1

umiejętności

potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki
wykładu

K_U04
K_U05
K_U06
K_U08
K_U13

1 EP2

potrafi samodzielnie przygotować tekst na podstawie
literatury przedmiotu

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06

2 EP3

jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej oceny
poziomu swojej wiedzy

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U08

3 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: przedmiot do wyboru

Forma zajęć: wykład

1
1. Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. Podanie literatury i źródeł
wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury uzupełniającej. 3 0

1/2



142. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego. 3 0

wykładMetody kształcenia

Literatura zostanie podana na wykładzie zgodnie z jego tematyka : The bibliography will be specified by the lecturer :
Literatura podstawowa

Wybrane pozycje wskazane studentowi : Selected publications recommended to students :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

1Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 2

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

1Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

pozytywna ocena z pracy pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa z przedmiotu to ocena z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 przedmiot do wyboru Ważona

3 przedmiot do wyboru [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Wykład do wyboru (literaturoznawstwo / językoznawstwo / kulturoznawstwo) [moduł]

przedmiot do wyboru
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2974_94S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski, semestr: 6 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3
35 wykład 30 ZO0

36 wykład 30 ZO0

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KATARZYNA JAWORSKA-BISKUP

Prowadzący zajęcia: dr hab. PIOTR SULIKOWSKI , dr hab. HANNA PUŁACZEWSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z wybranymi zjawiskami językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa na gruncie
badań anglistycznych

Wymagania wstępne: Posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie w stopniu zaawansowanym na poziomie B2+

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna stan badań z zakresu wybranej dyscypliny
(literaturoznawstwo / kulturoznawstwo / językoznawstwo
angielskiego obszaru językowego)

K_W02
K_W04
K_W05

1 EP1

umiejętności
wyraża złożone opinie dotyczące zagadnień kultury,
języka i literatury, posługując się językiem
specjalistycznym

K_U01
K_U05
K_U06
K_U10

1 EP2

kompetencje społeczne docenia wartość i knieczność dalszego kształcenia
K_K01
K_K05
K_K06

1 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: przedmiot do wyboru

Forma zajęć: wykład

30
1. ogólna charakterystyka omawianego zjawiska/problemu, szczegółowe aspekty omawianego
zjawiska/problemu 5 0

30
2. ogólna charakterystyka omawianego zjawiska/problemu, szczegółowe aspekty omawianego
zjawiska/problemu 6 0

wykładMetody kształcenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

21Przygotowanie się do zajęć 0

30Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie kolokwium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie na podstawie kolokwium.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 przedmiot do wyboru Ważona

5 przedmiot do wyboru [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 przedmiot do wyboru Ważona

6 przedmiot do wyboru [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-N

Moduł:
Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne [moduł]

psychologia ogólna
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2400_44S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne nauczycielskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 30 E0

Razem 45 2

Koordynator
przedmiotu:

dr WIESŁAW MATYS

Prowadzący zajęcia: dr BARTOSZ WOJCIECHOWSKI

Cele przedmiotu:
Przygotowanie studentów do skutecznego wykonywania zadań nauczyciela we współczesnej szkole
Poznanie i zrozumienie podstawowych procesów psychologicznych człowieka potrzebnych w pracy dydaktycznej i
wychowawczej.

Wymagania wstępne:
Wewnętrzna motywacja do pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności. Przedmiot nie wymaga posiadania wcześniejszej
wiedzy specjalistycznej z psychologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu psychologii,
posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania
procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i
procesów społecznych

K_W21
K_W271 EP1

Zna podstawowe koncepcje człowieka i wynikające z nich
uwarunkowania zachowania K_W212 EP2

Posiada wiedzę z zakresu różnic indywidualnych ze
szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie
inteligencji i temperamentu

K_W21
K_W24
K_W29

3 EP3

Rozumie pojęcie normy i patologii, zna podstawowe
zagadnienia z zakresu psychopatologii u dzieci i
młodzieży

K_W21
K_W294 EP4

umiejętności

Student interpretuje zachowania uczniów z perspektywy
psychologicznych koncepcji

K_U27
K_U28
K_U29

1 EP5

Potrafi komunikować się używając specjalistycznej
terminologii psychologicznej K_U322 EP6

Wykorzystuje znajomość procesów psychologicznych do
analizowania, interpretowania i planowania sytuacji
dydaktycznych i wychowawczych

K_U24
K_U25
K_U26
K_U27

3 EP7

Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę w sposób
uporządkowany i systematyczny, wykorzystując
nowoczesne techniki pozyskiwania informacji

K_U344 EP8

Rozwija refleksję naukową w odniesieniu do
psychologicznych uwarunkowań pracy nauczyciela K_U345 EP9
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kompetencje społeczne

Przejawia postawę szacunku, tolerancji i troski wobec
innych

K_K15
K_K16
K_K17

1 EP10

Jest gotowy do współpracy K_K212 EP11

Jest wrażliwy na konieczność prowadzenia
zindywidualizowanych działań psychologicznych,
angażuje się w działania profilaktyczne

K_K19
K_K203 EP12

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: psychologia ogólna

Forma zajęć: wykład

11. Cel i przedmiot psychologii 3 0

42. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacje zachowań ucznia w sytuacjach szkolnych 3 0

43. Procesy poznawcze: spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie, uczenie się 3 0

44. Procesy emocjonalno-motywacyjne 3 0

25. Osobowość: teorie, typologie 3 0

46. Różnice indywidualne w zakresie temperamentu, inteligencji, zdolności, stylu poznawczego 3 0

4
7. Zachowania społeczne i ich uwarunkowania: struktura i dynamika małej grupy społecznej, stereotypy i
uprzedzenia 3 0

48. Komunikacja interpersonalna, konflikty interpersonalne; stres 3 0

39. Pojęcie normy i patologii, podział zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Czynniki wpływające na efektywniejsze zapamiętywanie 3 0

22. Kary i nagrody w wychowaniu i nauczaniu 3 0

23. Czynniki kształtujące inteligencję, wspieranie rozwoju inteligencji 3 0

24. Kompetencje emocjonalne i możliwości ich rozwoju 3 0

25. Zachowania asertywne, agresywne, uległe i manipulacyjne 3 0

26. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 3 0

37. Rozwiązywanie konfliktów metodą współpracy 3 0

wykład aktywizujący  i konwersatoryjny ilustrowany multimedialnym przekazem: autorskimi slajdami oraz dźwiękiem.
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP10,EP11,EP12,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie 2 pisemnych sprawdzianów z zagadnień objętych
programem wykładów i ćwiczeń (pytania otwarte).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa (koordynatora) z przedmiotu to średnia ocena z obu sprawdzianów.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 psychologia ogólna Arytmetyczna

3 psychologia ogólna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 psychologia ogólna [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Strelau J. (2000): Psychologia. Podręcznik akademicki t. I, II, III

Zimbardo P., Ruch F.  (1997): Psychologia i życie, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Aronson E.  (2005): Człowiek  istota  społeczna. Wybór tekstów. , PWN, Warszawa

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M.  (1997): Psychologia  społeczna. Serce i umysł. , Zysk i S-ka, Poznań
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

1Przygotowanie się do zajęć 0

1Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

1Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-N

Moduł:
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do szkoły podstawowej

psychologia szkoły podstawowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2400_46S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne nauczycielskaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24
ćwiczenia 15 ZO0

konwersatorium 15 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr WIESŁAW MATYS

Prowadzący zajęcia: dr EDYTA KOPACZEWSKA

Cele przedmiotu:
Przygotowanie studentów do skutecznego wykonywania zadań nauczyciela we współczesnej szkole podstawowej
Poznanie i zrozumienie podstawowych procesów psychologicznych człowieka potrzebnych w pracy dydaktycznej i
wychowawczej

Wymagania wstępne:
Posiadanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie zajęć z psychologii ogólnej.
Wewnętrzna motywacja do pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna uwarunkowania i prawidłowości w rozwoju w
okresie późnego dzieciństwa i wczesnej adolescencji K_W21

K_W221 EP1

Zna potencjalne zagrożenia zaburzające rozwój uczniów
w szkole podstawowej

K_W22
K_W242 EP2

Rozumie specyfikę motywowania uczniów i kierowania
klasą na poziomie szkoły podstawowej

K_W25
K_W26
K_W27

3 EP3

umiejętności

Student potrafi rozpoznać i zaplanować pracę  z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i
wychowawczych

K_U27
K_U28
K_U29

1 EP4

Potrafi komunikować się używając specjalistycznej
terminologii psychologicznej

K_U32
K_U342 EP5

Student potrafi rozpoznać i zaplanować pracę  z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i
wychowawczych

K_U24
K_U25
K_U26
K_U27

3 EP6

Samodzielnie pogłębia wiedzę wykorzystując
nowoczesne techniki pozyskiwania informacji K_U344 EP7

Posiada umiejętność motywowania uczniów i utrzymania
dyscypliny w klasie szkolnej K_U275 EP8

kompetencje społeczne

Student rozwija postawę tolerancji i empatii K_K15
K_K161 EP9

Posiada pozytywne wzorce w komunikowaniu się K_K192 EP10

Rozwija postawę współpracy z innymi specjalistami K_K213 EP11
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: psychologia szkoły podstawowej

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Prawidłowe i nieprawidłowe postawy rodzicielskie - wychowawcze 4 0

4
2. Uczniowie z uogólnionymi zaburzeniami rozwojowymi.
Uczniowie z zaburzeniami zachowania (zaburzenia zachowania i opozycyjno-buntownicze) 4 0

4
3. Uczniowie z wybranymi zaburzeniami emocjonalnymi (lęk separacyjny, fobia szkolna).
Uczniowie hiperkinetyczni z deficytami uwagi (ADHD) 4 0

2
4. Uczniowie ze specyficznymi problemami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią i
dyskalkulią) 4 0

25. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie 4 0

Forma zajęć: konwersatorium

3
1. Czynniki i fazy rozwoju.
 Modele rozwoju: rozwój emocjonalno-społeczny wg Erika H. Eriksona 4 0

22. Rozwój poznawczy wg teorii Piageta 4 0

43. Kryteria dojrzałej osobowości i zaburzone ścieżki rozwoju 4 0

6
4. Charakterystyka wczesnego wieku szkolnego.
Charakterystyka wczesnego okresu dorastania 4 0

aktywizująca forma prezentacji wybranego materiału dydaktycznego
przez studentów, realizowana pod superwizją prowadzącego zajęcia, wykład aktywizujący  i konwersatoryjny
ilustrowany multimedialnym przekazem: autorskimi slajdami oraz dźwiękiem

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP10,EP11,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
- pozytywne zaliczenie pisemnego sprawdzianu z zagadnień objętych programem wykładów i ćwiczeń (pytania
otwarte);
- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach;
- osobista prezentacja materiału dydaktycznego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa (koordynatora) z przedmiotu to średnia ocena ze sprawdzianu i prezentacji.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 psychologia szkoły podstawowej Arytmetyczna

4 psychologia szkoły podstawowej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

4 psychologia szkoły podstawowej [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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 Harwas-Napierała B., Trempała J. : Psychologia rozwoju człowieka

Bogdanowicz M., Krasowicz G (1995): Diagnoza i leczenie dysleksji rozwojowej – neuropsychologiczna koncepcja D.J.
Bakera. , Psychologia wychowawcza nr: 2

Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z : Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudność w pisaniu i czytaniu.

Lepalczyk J., Pilch T. :  Pedagogika społeczna.

Obuchowska I. :  Dynamika nerwic. Rozdz. 4: Dynamika zaburzeń nerwicowych.

Obuchowska I. : Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Część II. rozdz. 5

Popielarska A. (red.) : Psychiatria wieku rozwojowego. Rozdz. 9: Reakcje nerwicowe, nerwice i zespoły nerwicowe u dzieci i
młodzieży

Przetacznik-Gierowska M. Makiełło-Jarża : Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego

Serfontein G.  : Twoje nadpobudliwe dziecko. Poradnik dla rodziców

Sowa B. : Jeżeli dziecko źle czyta i pisze

Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko, co chcielibyście
wiedzieć

Wójcik D. : Nieprzystosowanie społeczne młodzieży.

Żebrowska M. : Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży

Literatura podstawowa

Strelau J.  (2000): Psychologia. Podręcznik akademicki t. II.

Zimbardo Ph., Ruch F.  (1997):  Psychologia i życie, PWN, Warszawa

(2000): Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD – 10, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne
„Vesalius", Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

seminarium dyplomowe
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2972_90S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski, semestr: 6 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3
85 seminarium 30 ZO0

76 seminarium 30 ZO0

Razem 60 15

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA SOKÓŁ

Prowadzący zajęcia: dr MARIA BRENDA

Cele przedmiotu: Kształtowanie umiejętności samodzielnego opracowania problemu badawczego i tworzenia tekstu naukowego

Wymagania wstępne:
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+
Zainteresowanie zakresem tematycznym wybranego seminarium; podstawowa wiedza z zakresu wybranej  dyscypliny

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie wybrane zagadnienia z obszaru swojej
dyscypliny i zakresu tematycznego swojej pracy
dyplomowej

K_W02
K_W061 EP1

umiejętności
potrafi samodzielnie opracować wybrany problem
badawczy i napisać pracę dyplomową

K_U01
K_U04
K_U09

1 EP2

kompetencje społeczne
jest gotów do oceniania swojego stanu wiedzy
przedmiotowej na wybrany temat i rozumie potrzebę
dalszego rozwoju

K_K01
K_K021 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: seminarium dyplomowe

Forma zajęć: seminarium

10
1. podstawowe zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej niezbędne przy pisaniu tekstu
naukowego; zasady cytowania, parafrazowania, sporządzania przypisów i zapisów bibliograficznych 5 0

202. ustalenie problemu badawczego, metod jego realizacji, literatury przedmiotu 5 0

10
3. rozwiązywanie indywidualnych problemów badawczych

6 0

204. weryfikacja wybranych metod badawczych i wyników realizacji tematu badawczego 6 0

prezentacja multimedialna, indywidualne omawianie problemów badawczych, dyskusjaMetody kształcenia
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w zależności od wybranej dyscypliny i tematu badawczegoLiteratura podstawowa

w zależności od wybranej dyscypliny i tematu badawczegoLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

40Przygotowanie się do zajęć 0

50Studiowanie literatury 0

40Udział w konsultacjach 0

150Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 375

Liczba punktów ECTS 15

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3PRACA DYPLOMOWA

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Za semestr 5 ocena jest wystawiana na podstawie postępów w pisaniu pracy dyplomowej, a po 6 semestrze
warunkiem uzyskania oceny jest ukończenie pisania pracy dyplomowej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Za semestr 5 ocena jest wystawiana na podstawie postępów w pisaniu pracy dyplomowej, a po 6 semestrze
warunkiem uzyskania oceny jest ukończenie pisania pracy dyplomowej

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 seminarium dyplomowe Ważona

5 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 seminarium dyplomowe Ważona

6 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2400_91S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01
ćwiczenia 1 Z0

wykład 4 Z4

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK

Prowadzący zajęcia: mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, udzielania
pierwszej pomocy w stanach nagłych oraz praw i obowiązków studenta.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza o środowisku, umiejętność uczenia się, umiejętność współdziałania w zespole.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania
wykonywania działalności zawodowej w ramach
studiowanego kierunku studiów

1 EP1

umiejętności

potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce1 EP2

potrafi prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne2 EP3

kompetencje społeczne
realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo
własne i otoczenia, w tym przestrzega zasady
bezpieczeństwa

1 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie BHP

Forma zajęć: wykład

1

1. Regulacje prawne: - uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w
prawodawstwie polskim i Unii Europejskiej - obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, czynniki ergonomiczne w kształtowaniu
warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych pomieszczeń pracy.

1 1

1

2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, pracowniach i
zajęciach terenowych - unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony zbiorowej i
indywidualnej - postępowanie powypadkowe (uregulowania prawne, ubezpieczenia wypadkowe). 1 1

1
3. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż., systemy wykrywania pożarów, substancje palne i
wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie pożaru i innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja.

1 1

1
4. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach nagłych, wypadku, obsługa apteczki
pierwszej pomocy 1 1

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - wykonanie resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO). 1 0
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szkolenie praktyczne, kurs e-learningowyMetody kształcenia

B. Rączkowski (2010): BHP w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk

(2016): Kodeks pracy – tekst jednolity, Dziennik Ustaw RP, Warszawa

(2011): Zarządzenie Rektora US dotyczące BHU i Ppoż, Szczecin

Literatura podstawowa

D. Koradecka (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Wydawnictwo CIOP, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 4

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BHP - uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu. Odbycie
szkolenia praktycznego z zakresu RKO.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BHP - uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu. Odbycie
szkolenia praktycznego z zakresu RKO.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [ćwiczenia] zaliczenie

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ3063_70S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 wykład 2 Z2

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr BEATA BEKASZ

Prowadzący zajęcia: mgr BEATA BEKASZ

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta ze strukturą Biblioteki Międzywydziałowej, zasobami czytelni i wypożyczalni, katalogiem
elektronicznym, korzystaniem z komputerów i ze sprzętu reprograficznego.
Nabycie umiejętności korzystania z elektronicznego Katalogu Głównego: szybkie wyszukiwanie, wyszukiwanie
zaawansowane; elektroniczne bazy danych.

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna strukturę Biblioteki Międzywydziałowej oraz
potrafi korzystać z zasobów czytelni i wypożyczalni
posługując się katalogiem elektronicznym i
bibliograficznymi bazami danych.

K_W061 EP1

Student zna zasady korzystania z komputerów i sprzętu
reprograficznego w Bibliotece Międzywydziałowej. K_W062 EP2

umiejętności

Student potrafi korzystać z Elektronicznego Katalogu
Głównego oraz rożnych form wyszukiwania
(wyszukiwanie zaawansowane, szybkie wyszukiwanie).

K_U01
K_U021 EP3

Student zna i potrafi posługiwać się elektronicznymi
bazami danych w celu wyszukiwania publikacji
pozwalających na pogłębianie swojej wiedzy i
zainteresowań, prowadzenie badan niezbędnych do
napisania i złożenia pracy dyplomowej.

K_U01
K_U022 EP4

kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w
tym doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i
umiejętności, wspartego stałym korzystaniem z zasobów
bibliotecznych.

K_K01
K_K031 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie biblioteczne

Forma zajęć: wykład

2

1. Struktura Biblioteki Międzywydziałowej, zasoby czytelni i wypożyczalni, katalog elektroniczny, szybkie
wyszukiwanie, wyszukiwanie zaawansowane, elektroniczne bazy danych, korzystanie z komputerów i
sprzętu reprograficznego. Korzystanie z zasobów innych bibliotek sieci informacyjno-bibliotecznej
Uniwersytetu Szczecińskiego.

1 2
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Prezentacja multimedialna dostępna na stronie Biblioteki Międzywydziałowej.Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 2

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie co najmniej 60 % z testu elektronicznego dostępnego na stronie
Biblioteki Międzywydziałowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie  co najmniej 60 % z testu elektronicznego dostępnego na stronie Biblioteki Międzywydziałowej.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie biblioteczne Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

szkolenie e-learningowe
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

HUM01AIJ2362_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 ćwiczenia 2 Z2

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr KONRAD MIELKO

Prowadzący zajęcia: mgr KONRAD MIELKO

Cele przedmiotu:
Przeszkolenie studentów w zakresie metod i technik kształcenia na odległość, w tym z funkcjonalnością platformy e-
learningowej oraz formami komunikacji elektronicznej z wykładowcami i administracją na Uczelni. Przedstawienie form
i metod oceniania w trybie wykorzystującym metody i techniki kształcenia na odległość.

Wymagania wstępne: Aktywne konto studenta w domenie stud.usz.edu.pl. Podstawy obsługi komputera.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe metody korzystania z narzędzi
chmurowych Microsoft 365 do komunikacji wewnątrz
uczelni.

1 EP1

ma wiedzę na temat zasad zaliczania przedmiotów
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość

2 EP2

zna zasady poruszania się po platformie e-learningowej3 EP3

umiejętności

potrafi zalogować się do platformy nauczania zdalnego1 EP4

potrafi w formie elektronicznej skontaktować się z
wykładowcą i pracownikami uczelni2 EP5

potrafi odnaleźć właściwy przedmiot wykładany online i
przystąpić prawidłowo do egzaminu/zaliczenia online.3 EP6

kompetencje społeczne
posiada kompetencje współpracy i komunikacji z innymi
studentami i wykładowcami w trybie pracy zdalnej1 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie e-learningowe

Forma zajęć: ćwiczenia

11. 1. Obsługa platformy e-learningowej. 1 1

12. 2. Komunikacja elektroniczna na uczelni. 1 1

Metody kształcenia e-learning z wykorzystaniem platformy MoodleMetody kształcenia

1/2



Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 2

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie wyników sprawdzianu w formie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie e-learningowe Nieobliczana

1 szkolenie e-learningowe [ćwiczenia] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

technologie informacyjne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ3066_62S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 11 ćwiczenia 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr PIOTR POLAK

Prowadzący zajęcia: dr PIOTR POLAK

Cele przedmiotu:
Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie gromadzenia danych, tworzenia, prezentowania i przesyłania
informacji.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu użytkowania komputera.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie metody prezentacji informacji za pomocą
narzędzi multimedialnych, zna zasady ergonomii oraz
higieny pracy

K_W061 EP1

umiejętności

potrafi  zaprojektować dokument tekstowy, arkusz
kalkulacyjny oraz prezentację multimedialną oraz wybiera
sposób prezentacji informacji w sieci Internet

K_U01
K_U041 EP2

kompetencje społeczne
jest gotowy do samodzielnej pracy przy tworzeniu
dokumentów elektronicznych i wykazuje
odpowiedzialność za tworzone dokumenty

K_K01
K_K051 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: technologie informacyjne

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Pisanie tekstu, formatowanie akapitu, dokumentu, umieszczanie tekstu w kolumnach, tworzenie CV 1 0

22. Tworzenie i edycja tabel 1 0

23. Listy wypunktowane, numerowane oraz wielopoziomowe 1 0

24.  Formatowanie pracy, użycie stylów, wstawianie obiektów tekstowych i graficznych 1 0

25.  Wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego oraz formatowanie arkusza 1 0

3
6. Korzystanie z formuł w arkuszu kalkulacyjnym, sporządzanie
wykresów, praca na wielu arkuszach 1 0

27. Tworzenie prezentacji, szablony, schematy kolorów, obiekty graficzne, schemat organizacji 1 0

praca w grupach podczas wykonywania zadań laboratoryjnychMetody kształcenia
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Anderson B. (1999): Streching przy komputerze i przy biurku, Gord

Cendrowska D. (2006): Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu, Wydawnictwo Naukowe PWN SA

Hahn H. (2001): Internet. Wykłady Harleya Hahna, Wydawnictwo Rebis

Molenda T.M. : Zalecenia do zapisu tekstu. http://dydaktyka.fizyka.szc.pl/plik/Zalecenia_word.doc.

Nowakowski Z. (2007): ECUK Użytkowanie komputerów, Wydawnictwo Naukowe PWN SA

Reynolds G. (2009): Zen prezentacji. Proste pomysły i ważne zasady, Helion

Żarowska-Mazur A., Węglarz W. (2011): ECDL advanced na skróty, Wydawnictwo Naukowe PWN SA

Literatura podstawowa

Cox J., Preppernau J. (2008): Microsoft Office Power Point 2007 krok po kroku, Wydawnictwo RM

Kopertowska M. (2006): Arkusze kalkulacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN SA

Kopertowska M. (2004): ECUK Bazy danych, Wydawnictwo Naukowe PWN SA

Kopertowska M. (2006): ECUK Przetwarzanie tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN SA

Małecki W. (red.) (2011): Microsoft Office 2010 najlepsze triki, Ringier Axel Springer Polska

Molenda T.M. : Technologia informacyjna - zadania. http://dydaktyka.fizyka.szc.pl/plik/TI_zadania.doc.

Czasopisma komputerowe,  zasoby sieci Internet.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest oceną z ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 technologie informacyjne Arytmetyczna

1 technologie informacyjne [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-KT

teoria przekładu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2656_52S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie translatorskieogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 wykład 30 ZO0

34 wykład 30 E0

Razem 60 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ SZUTKOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ SZUTKOWSKI

Cele przedmiotu:

Celem kursu jest kształtowanie kompetencji tłumacza i krytyka przekładu. Realizacji postawionego celu służą:
zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami teorii przekładu:
1. omówienie podstawowych kategorii i typów przekładu;
2. wyposażenie słuchaczy w podstawowe instrumentarium pojęciowe z zakresu przekładoznawstwa;
3. zapoznanie z unormowaniami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu tłumacza we współczesnych
realiach społeczno-ekonomicznych.

Wymagania wstępne: Zainteresowanie problematyką przekładoznawstwa, znajomość języka obcego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe zagadnienia i pojęcia z zakresu
przekładoznawstwa oraz główne kategorie, strategie i
techniki tłumaczenia pisemnego i ustnego.

K_W10
K_W13
K_W14
K_W15
K_W16
K_W17
K_W18
K_W19
K_W20

1 EP1

Jest zorientowany w statusie prawnym zawodu tłumacza
i jego roli we współczesnych realiach społeczno-
ekonomicznych . Ma wiedzę na temat narodowych  i
międzynarodowych organizacji tłumaczy oraz procedury
uzyskania praw do wykonywania zawodu tłumacza
przysięgłego w Polsce.

K_W19
K_W202 EP2

Dysponuje wiedzą o podobieństwach i różnicach w
systemach językowych, pomocną w dokonywaniu
tłumaczeń.

K_W11
K_W12
K_W16

3 EP3

umiejętności

Potrafi korzystać z różnego rodzaju słowników oraz
innych źródeł pomocnych w tłumaczeniu, np. komputera. K_U19

K_U231 EP4

Potrafi dostosować rodzaje i techniki tłumaczenia
odpowiednio do celu, horyzontu poznawczego odbiorcy i
jego odniesień kulturowych, a także sytuacji i tematyki
oraz stylu tłumaczonego tekstu.

K_U15
K_U192 EP5
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kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ustawicznego doskonalenia własnych
kompetencji językowych i tłumaczeniowych. K_K08

K_K091 EP6

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące
sporządzaniu tłumaczeń.

K_K09
K_K10
K_K14

2 EP7

Dostrzega problemy etyczne związane z wykonywaniem
zawodu tłumacza. K_K113 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: teoria przekładu

Forma zajęć: wykład

41. Z historii przekładu i refleksji nad przekładem. 3 0

2
2. Przekładoznawstwo i obiekt jego badań. Definicje przekładu. Podstawowe instrumentarium
terminologiczne przekładoznawstwa. 3 0

23. Przedkładoznawstwo a lingwistyka przekładu. 3 0

24. Typologia przekładu. 3 0

25. Model komunikacji językowej a model komunikacji przekładowej. 3 0

46. Etapy tłumaczenia. 3 0

27. Tekst a jednostka tłumaczenia. 3 0

28. Status przekładu i jego uwarunkowania. 3 0

49. Ekwiwalencja przekładowa i jej typologia. 3 0

210. Wariantywność i adekwatność przekładu. Uniwersalia tłumaczeniowe. 3 0

211. Strategie i techniki tłumaczenia. 3 0

212. Test zaliczeniowy. 3 0

213. Transformacje przekładowe. Błąd w tłumaczeniu. 4 0

214. Nazwy realiów i nazwy własne jako problem translatorski. 4 0

415. Przekład ustny konferencyjny i ustny środowiskowy. 4 0

216. Przekład audiowizualny. 4 0

417. Przekład artystyczny i krytyka przekładu. 4 0

218. Technologia komputerowa i jej zastosowanie w pracy tłumacza. 4 0

219. Słownik jako narzędzie pracy tłumacza. 4 0

4
20. Specyfika przekładu tekstów specjalistycznych. Terminologiczne aspekty przekładu. Leksykografia
terminologiczna. 4 0

221. Kształcenie tłumaczy a współczesne tendencje translatologiczne. 4 0

222. Problem ewaluacji przekładu. 4 0

4
23. Kompetencje, obowiązku i unormowania prawne dotyczące zawodu tłumacza przysięgłego. Karta
tłumacza. 4 0

Wykład z prezentacją multimedialną.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego
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Lewicki R. (2017): Zagadnienia lingwistyki przekładu, UMCS, Lublin

Pieńkos J. (2003): Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze
Literatura podstawowa

Kielar B. (2003): Zarys translatoryki, Warszawa

Pisarska A., Tomaszkiewicz T. (1996): Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań

Red. nauk. B. Cieślik, L. Laska, M. Rojewski (2010): Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne,
dokumenty, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

28Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest znajomość zagadnień z podanej literatury przedmiotu, uzyskanie pozytywnego
wyniku na kolokwium - teście zaliczeniowym (min 60% punktów) po semestrze zimowym oraz zdanie egzaminu
ustnego po semestrze letnim. Egzamin ustny obejmuje zakres materiału z całego roku oraz znajomość dwóch
dowolnych wybranych przez studenta lektur z zakresu szeroko rozumianego przekładoznawstwa.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu ustnego.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 teoria przekładu Ważona

3 teoria przekładu [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 teoria przekładu Ważona

4 teoria przekładu [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-KT

tłumaczenia pisemne (angielsko-polskie, polsko-angielskie)
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2971_53S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie translatorskieogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski (50%) język polski (50%), semestr:
4 - język angielski (50%) język polski (50%), semestr: 5 - język
angielski (50%) język polski (50%), semestr: 6 - język angielski
(50%) język polski (50%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
33 ćwiczenia 60 ZO0

34 ćwiczenia 30 ZO0

3
35 ćwiczenia 30 ZO0

76 ćwiczenia 30 ZO0

Razem 150 16

Koordynator
przedmiotu:

mgr ALINA SZWAJCZUK

Prowadzący zajęcia: mgr ALINA SZWAJCZUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi teorii przekładu

Kształcenie praktycznych umiejętności tłumaczenia tekstów w języku angielskim na język polski oraz tekstów
polskich na język angielski w formie pisemnej

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe teorie i pojęcia
translatologiczne, wymienia podstawowe
rodzaje i techniki tłumaczenia

K_W10
K_W131 EP1

opisuje różnice i podobieństwa w
systemach językowych języka angielskiego
i polskiego

K_W12
K_W132 EP2
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umiejętności

posługuje się językiem polskim i językiem
angielskim w stopniu wystarczającym do
tłumaczenia tekstów o charakterze
ogólnym i prostszych tekstów
specjalistycznych

K_U16
K_U201 EP3

potrafi korzystać z różnego rodzaju
słowników oraz innych źródeł pomocnych w
tłumaczeniu, w tym także różnych narzędzi
informatycznych

K_U172 EP4

potrafi analizować tekst pod względem
celowości, przydatności i stosowności
użytych w nim środków językowych oraz
dobrać styl tekstu zależnie od celu,
odbiorcy, sytuacji i charakteru
tłumaczonego tekstu

K_U17
K_U18
K_U19

3 EP5

postawione zadania wykonuje rzetelnie, w
terminie i zgodnie z ustaleniami

K_U22
K_U234 EP7

wykorzystuje informacje o języku, kulturze
i literaturze krajów angielskiego obszaru
językowego w sporządzaniu tłumaczeń,
przestrzegając przy tym zasad etycznych

K_U15
K_U185 EP8

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu własnej wiedzy i
umiejętności, ocenia znaczenie rozwoju
indywidualnego i samokształcenia

K_K08
K_K091 EP6

jest gotów do krytycznej oceny własnych prac w zakresie
tłumaczeń pisemnych

K_K08
K_K092 EP9

jest gotów do poszerzania swojej wiedzy ogólnej w celu
rzetelnego i odpowiedzialnego wykonywania zleconych
tłumaczeń

K_K08
K_K09
K_K10
K_K11
K_K12
K_K13
K_K14

3 EP10

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: tłumaczenia pisemne (angielsko-polskie, polsko-angielskie)

Forma zajęć: ćwiczenia

201. Podstawowe zagadnienia teorii przekładu, techniki i strategie w tłumaczeniu pisemnym 3 0

40
2. Tłumaczenia pisemne wybranych tekstów ogólnych w języku polskim i języku angielskim, np. oficjalne
pisma, wizyty dyplomatyczne, stosunki gospodarcze i polityczne, targi, spółki, umowy, system
monetarny, rynki zbytu, giełda.

3 0

10
3. Podstawowe zagadnienia teorii przekładu, techniki i strategie w tłumaczeniu pisemnym

4 0

20
4. Tłumaczenia pisemne wybranych tekstów ogólnych w języku polskim i języku angielskim, np. oficjalne
pisma, wizyty dyplomatyczne, stosunki gospodarcze i polityczne, targi, spółki, umowy, system
monetarny, rynki zbytu, giełda.

4 0

10
5. Podstawowe zagadnienia teorii przekładu, techniki i strategie w tłumaczeniu pisemnym

5 0

20
6. Tłumaczenia pisemne wybranych tekstów ogólnych oraz wybranych tekstów specjalistycznych w
języku polskim i języku angielskim, np. oficjalne pisma, spółki, umowy, giełda, bankowość,
rachunkowość, pisma prawne i prawnicze.

5 0

107. Podstawowe zagadnienia teorii przekładu, techniki i strategie w tłumaczeniu pisemnym 6 0

20
8. Tłumaczenia pisemne wybranych tekstów ogólnych oraz wybranych tekstów specjalistycznych w
języku polskim i języku angielskim, np. oficjalne pisma, spółki, umowy, giełda, bankowość,
rachunkowość, pisma prawne i prawnicze.

6 0

analiza tekstów z dyskusją, praca indywidualna, praca w parach oraz w grupach, ćwiczenia z przeważającą
aktywnością studentówMetody kształcenia
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MacKenzie, I.  (1997): English for Business Studies, Cambridge University Press, Cambridge

Świda, D.  (2010): English for Business and Politics, Poltext, Warszawa
Literatura podstawowa

Bogudziński, J. et.al.  (2013): Wzory umów i pism / Compendium of Legal Templates, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa

Korzeniowska, A., Kuhiwczak, P.  (2006): Successful Polish-English translation, PWN, Warszawa

Macpherson, R. (2007): English for Academic Purposes, PWN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

150Zajęcia dydaktyczne 0

10Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

110Przygotowanie się do zajęć 0

30Studiowanie literatury 0

50Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

40Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 400

Liczba punktów ECTS 16

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z oceną jest aktywny udział w zajęciach oraz wywiązanie się z zadań przydzielonych
na zajęciach (prace pisemne, udział w dyskusji, kolokwium).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest oceną wyliczoną jako średnia  ocen z zadań przydzielonych na zajęciach.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
tłumaczenia pisemne (angielsko-polskie, polsko-angielskie)

Ważona

3
tłumaczenia pisemne (angielsko-polskie, polsko-angielskie)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

1,00

4
tłumaczenia pisemne (angielsko-polskie, polsko-angielskie)

Ważona

4
tłumaczenia pisemne (angielsko-polskie, polsko-angielskie)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

1,00

5
tłumaczenia pisemne (angielsko-polskie, polsko-angielskie)

Ważona

5
tłumaczenia pisemne (angielsko-polskie, polsko-angielskie)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

1,00

6
tłumaczenia pisemne (angielsko-polskie, polsko-angielskie)

Ważona

6
tłumaczenia pisemne (angielsko-polskie, polsko-angielskie)
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/4



4/4



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-KT

tłumaczenia ustne (angielsko-polskie, polsko-angielskie)
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2971_54S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie translatorskieogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język angielski (50%) język polski (50%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 36 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr IRINA SKLEMA

Prowadzący zajęcia: mgr ALINA SZWAJCZUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi teorii przekładu

Kształcenie praktycznych umiejętności tłumaczenia tekstów w języku angielskim na język polski oraz tekstów polskich
na język angielski w formie ustnej.

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe teorie i pojęcia translatologiczne,
wymienia podstawowe rodzaje i techniki tłumaczenia K_W10

K_W111 EP1

opisuje różnice i podobieństwa w systemach językowych
języka angielskiego i polskiego

K_W12
K_W14
K_W16

2 EP2

umiejętności

posługuje się językiem polskim i językiem angielskim w
stopniu wystarczającym do tłumaczenia tekstów o
charakterze ogólnym i prostszych tekstów
specjalistycznych

K_U16
K_U17
K_U18
K_U20
K_U21

1 EP3

potrafi korzystać z różnego rodzaju słowników oraz
innych źródeł pomocnych w tłumaczeniu, w tym także
różnych narzędzi informatycznych

K_U15
K_U16
K_U17
K_U20
K_U21

2 EP4

potrafi analizować tekst pod względem celowości,
przydatności i stosowności użytych w nim środków
językowych oraz dobrać styl tekstu zależnie od celu,
odbiorcy, sytuacji i charakteru tłumaczonego tekstu

K_U19
K_U20
K_U21

3 EP5

postawione zadania wykonuje rzetelnie, w terminie i
zgodnie z ustaleniami K_U224 EP7

wykorzystuje informacje o języku, kulturze i literaturze
krajów angielskiego obszaru językowego w sporządzaniu
tłumaczeń, przestrzegając przy tym zasad etycznych

K_U15
K_U18
K_U22
K_U23

5 EP8
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kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności,
ocenia znaczenie rozwoju indywidualnego i
samokształcenia

K_K08
K_K09
K_K10
K_K12

1 EP6

jest gotów do krytycznej oceny własnych prac w zakresie
tłumaczeń ustnych

K_K08
K_K09
K_K10

2 EP9

jest gotów do poszerzania swojej wiedzy ogólnej w celu
rzetelnego i odpowiedzialnego wykonywania zleconych
tłumaczeń

K_K10
K_K11
K_K13
K_K14

3 EP10

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: tłumaczenia ustne (angielsko-polskie, polsko-angielskie)

Forma zajęć: laboratorium

41. Podstawy zawodu tłumacza ustnego, etyka zawodowa. 6 0

10
2. Przekład konferencyjny - tłumaczenia wybranych tekstów ogólnych i specjalistycznych, ćwiczenia
pamięci. 6 0

16
3. Przekład ustny środowiskowy - tłumaczenia wybranych tekstów ogólnych i specjalistycznych,
ćwiczenia pamięci. 6 0

analiza tekstów z dyskusją, praca indywidualna, praca w parach oraz w grupach, ćwiczenia z przeważającą
aktywnością studentówMetody kształcenia

Florczak Jacek   (2013): Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa

Gillies, Andrew (2013): Conference Interpreting: A student's practice book, Routledge, London and New York

Tryuk, Małgorzata (2007): Przekład ustny konferencyjny, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Gillies, Andrew (2005): Note-taking for consecutive interpreting: A short course, St. Jerome Publishing, Manchester
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

KOLOKWIUM

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

PREZENTACJA

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z oceną jest aktywny udział w zajęciach oraz wywiązanie się z zadań przydzielonych
na zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena za semestr jest średnia ocen z zadań przydzielonych na zajęciach.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 tłumaczenia ustne (angielsko-polskie, polsko-angielskie) Ważona

6
tłumaczenia ustne (angielsko-polskie, polsko-angielskie)
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z-SC

współczesne literatury celtyckie i instytucje kulturalne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2974_40S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne studia celtyckieogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44 ćwiczenia 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. SABINE ASMUS

Prowadzący zajęcia: dr hab. SABINE ASMUS

Cele przedmiotu:
zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu współczesnych literatur celtyckich i instytucji
kulturalnych krajów obszaru języków celtyckich

Wymagania wstępne: umiejętność posługiwania się j. angielskim na poziomie co najmniej B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

identyfikuje najważniejsze instytucje kulturalne krajów
celtyckiego obszaru językowego

K_W30
K_W321 EP1

student wymienia, definiuje i charakteryzuje podstawowe
pojęcia z zakresu literatur celtyckich K_W302 EP2

umiejętności

dyskutuje zagadnienia związane z wybranymi
zagadnieniami z zakresu literatur celtyckich
wyprowadzając wnioski na podstawie twierdzeń
teoretycznych

K_U361 EP3

planuje, przygotowuje i przeprowadza wystąpienia ustne
dotyczące podstawowych zagadnień związanych z
instytucjami kulturalnymi  krajów celtyckiego obszaru
językowego

K_U372 EP4

kompetencje społeczne

pracuje w zespole w ramach projektu grupowego pełniąc
daną funkcję w strukturze zespołu K_K241 EP5

wykazuje odpowiedzialność za przygotowanie się do
powierzonych mu zadań  (przygotowanie się do zajęć,
kolokwium, projektu) i wykonanie ich w terminie K_K242 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: współczesne literatury celtyckie i instytucje kulturalne

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Festiwal Eisteddfod 4 0

32. Poezja rytmiczna 4 0

33. Poezja wolna 4 0

34. Opowiadania i eseje 4 0

1/3



35. Powieściopisarstwo 4 0

36. Literatura i poezja anglo-walijska 4 0

37. Proza anglo-walijska 4 0

38. Tworzenie literatury 4 0

39. Laureaci nagrody dla najlepszego twórcy literatury dziecięcej 4 0

310. Gatunki literackie 4 0

011. Celtic Cultural Festivals 4 0

012. National Assembly 4 0

013. Further Festival and Welsh Sports 4 0

praca w grupach, analiza tekstu z dyskusją, opracowanie projektu, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

idem (1994): The Literature of Wales - a Pocket Guide, Caerdydd

Johnston, D. (1994): A guide to Welsh literature, Caerdydd

Koch, J. (2006): Celtic Culture - a historical encyclopedia, Santa Barbara

Morris-Jones (1925 (and later)) : Cerdd Dafod. Caerdydd

Stephens, M. (1998): The Oxford Companion to Welsh Literature, Caerdydd

Welsh, R. (1996): The Oxford Companion to Irish Literature, Caerdydd

Williams, C. & Patrick K. Ford (1992): The Irish literary tradition, Caerdydd

http://www.ucc.ie/celt/

Literatura podstawowa

Birkhan, H. (1998): Kelten, Vienna

Birkhan, H. (2000): Kelteneinfälle an der Donau, Vienna
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

ocena końcowa będąca średnią ocen uzyskanych z wykonania projektu grupowego i 2 kolokwiów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa będąca średnią ocen uzyskanych z wykonania projektu grupowego i 2 kolokwiów

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 współczesne literatury celtyckie i instytucje kulturalne Ważona

4
współczesne literatury celtyckie i instytucje kulturalne
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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6Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

14Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

wstęp do językoznawstwa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

HUM01AIJ3442_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. SYLWESTER JAWORSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. SYLWESTER JAWORSKI

Cele przedmiotu:
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami poszczególnych działów językoznawstwa oraz
wprowadzenie w problematykę badań językoznawczych.

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B1+

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

rozpoznaje podstawowe obszary wiedzy o języku

K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
K_W08

1 EP1

opisuje język w kategoriach podstawowych
dziedzin<br>językoznawczych

K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
K_W08

2 EP2

1/3



umiejętności

potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje na temat
omawianych zagadnień

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09
K_U10

1 EP3

potrafi czynnie uczestniczyć w dyskusjach
prowadzonych w<br>języku angielskim dotyczących
różnych aspektów<br>językoznawczych

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09
K_U10

2 EP4

potrafi krytycznie wyrażać swoje opinie

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09
K_U10

3 EP5

kompetencje społeczne
jest gotów do przyjęcia otwartej postawy wobec innych
języków i kultur

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05
K_K06
K_K07

1 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: wstęp do językoznawstwa

Forma zajęć: wykład

41. Język -definicja, funkcje, cechy 1 0

52. Struktura języka 1 0

33. Teorie językoznawcze 1 0

34. Wybrane gałęzie językoznawstwa (socjolingwistyka, psycholingwistyka, etc.) 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Co to jest język? Definicje języka i jego unikalność, współczesne szkoły i nurty językoznawstwa 1 0

52. Współczesne szkoły i nurty językoznawstwa 1 0

53. Język jako system znaków 1 0

54. Zagadnienia struktury języka 1 0

25. Przyswajanie języka przez dzieci 1 0

46. Język a społeczeństwo 1 0

47. Język a komunikacja globalna 1 0

analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia
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Fromkin, V. & Rodman, R. (1998): An Introduction to Language, Harcourt Brace College Publishers

Yule, G. (1991): The Study of Language, Cambridge University Press
Literatura podstawowa

Atkinson, M., Kilby, D., Roca, I. (1988): Foundations of General Linguistics, Unwin Hyman

Crystal, D. (1997): The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge University Press

Hudson, G. (2000): Essential Introductory Linguistics, Blackwell

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 8

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

ocena końcowa:
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną - ocena wyliczona jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie
semestru za wykonane zadania i prace
Wykład: ocena na podstawie liczby punktów uzyskanych na egzaminie

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa z przedmiotu : jest średnią oceną z egzaminu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 wstęp do językoznawstwa Ważona

1 wstęp do językoznawstwa [wykład] egzamin 0,50

1 wstęp do językoznawstwa [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

wstęp do literaturoznawstwa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2966_77S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 42
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr WERONIKA SUCHACKA

Prowadzący zajęcia: dr BARBARA BRAID

Cele przedmiotu:
zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu teorii literatury, analizy literackiej oraz krytyki
literackiej

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

identyfikuje najważniejsze szkoły krytyczne w zakresie
literaturoznawstwa

K_W02
K_W081 EP1

wymienia, definiuje i charakteryzuje podstawowe pojęcia
z zakresu teorii literatury K_W022 EP2

umiejętności

omawia wybrane zagadnienia z zakresu teorii literatury,
wyprowadzając wnioski na podstawie twierdzeń
teoretycznych

K_U01
K_U02
K_U04
K_U05
K_U08
K_U09
K_U10

1 EP3

dokonuje metodologicznie poprawnej analizy i
interpretacji różnorodnych tekstów literackich z użyciem
odpowiedniego aparatu badawczego literaturoznawstwa

K_U01
K_U02
K_U04
K_U08
K_U09
K_U10

2 EP4

kompetencje społeczne
ocenia stan swojej wiedzy i kierunki dalszego rozwoju
intelektualnego K_K011 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: wstęp do literaturoznawstwa

Forma zajęć: wykład

31. Wstęp 2 0

22. Strukturalizm 2 0
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2
3. Psychoanaliza

2 0

2
4. Poststrukturalizm

2 0

25. Feminizm 2 0

2
6. Postkolonializm

2 0

27. Gender oraz teoria queer 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

4
1. Wprowadzenie: Czym jest literatura?

2 0

82. Wybrane zagadnienia poetyki tekstu literackiego 2 0

63. Poezja, wersyfikacja i środki stylistyczne 2 0

2
4. Poezja i analiza wiersza: ćwiczenia

2 0

6
5. Proza: fabuła, postaci, narracja

2 0

46. Historia teatru i dramat 2 0

analiza tekstu z dyskusją, wykład, prezentacja multimedialna, praca w grupach i parachMetody kształcenia

Baldick, Chris (2004) (2004): The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, Oxford University Press, Oxford and New Yor

Barry, Peter (2017): Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory (4th edition), Manchester University
Press, Manchester and New York

Diniejko, Andrzej (2004): Introduction to the Study of Literature in English, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej

Landy, Alice S. (1992): The Heath Introduction to Literature, D. C. Heath and Co., Lexington, MA and Toronto

Meyer, Michael (2010): Thinking and Writing About Literature. A Text and Anthology, Bedford/St Martin’s, Boston and New
York

Meyer, Michael.  (2008): English and American Literatures, Francke, Tübingen

Literatura podstawowa

Burzyńska, Anna i Markowski, Piotr (2006): Teorie Literatury XX Wieku, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków

Klarer, Mario (1999): An Introduction to Literary Studies, Routledge, London and New York
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP3,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie kolokwiów na oceny co najmniej dostateczne i/lub pozytywna ocena z aktywności są podstawą otrzymania
zaliczenia z oceną z ćwiczeń oraz dopuszczenia studenta do egzaminu pisemnego po semestrze drugim

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie z oceną (ćwiczenia) stanowi średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z ćwiczeń. Ocena z testu
egzaminacyjnego stanowi ocenę z egzaminu. Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń (50%)
oraz oceny z egzaminu (50%).

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 wstęp do literaturoznawstwa Ważona

2 wstęp do literaturoznawstwa [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,50

2 wstęp do literaturoznawstwa [wykład] egzamin 0,50

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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45Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

wstęp do pragmatyki
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

HUM01AIJ3442_5S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 42 ćwiczenia 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr EWA GLAPKA

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA SOKÓŁ

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami i pojęciami z dziedziny pragmatyki językowej
Rozwinięcie umiejętności analizy pragmatycznej wypowiedzi

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie strukturę i funkcje języka pozwalające
interpretować znaczenie różnych rodzajów dyskursu

K_W01
K_W02
K_W04

1 EP1

zna i rozumie wpływ czynników społeczno-kulturowych
na znaczenie wypowiedzi

K_W01
K_W02
K_W04

2 EP2

umiejętności

potrafi analizować znaczenie tekstów różnorodnych
gatunkowo

K_U01
K_U061 EP3

potrafi rozpoznawać i stosować odpowiednie strategie
komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych K_U062 EP4

kompetencje społeczne
jest gotów samodzielnie oceniać własne kompetencje,
doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego
rozwoju i kształcenia

K_K01
K_K051 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: wstęp do pragmatyki

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Podstawowe pojęcia i definicje 2 0

42. Badanie znaczenia w języku. Pragmatyka a semantyka 2 0

23. Funkcje języka 2 0

24. Wyrażenia deiktyczne 2 0

45. Reguły konwersacyjne. Teoria implikatur konwersacyjnych Grice'a 2 0

46. Teoria aktów mowy 2 0
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47. Teorie (nie-)grzeczności językowej 2 0

28. Manipulacja i perswazja językowa 2 0

49. Dyskurs i kontekst 2 0

210. Pragmatyka międzykulturowa 2 0

dyskusja akademicka, praca w grupach, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Yule, G. (1996): Pragmatics, Oxford University Press, OxfordLiteratura podstawowa

Allott N. (2010): Key terms in pragmatics, Bloomsbury, London and New York

Cutting J. (2002): Pragmatics and discourse. A resource book for students, Routledge, London and New York

Grundy P. (2000): Doing pragmatics. Second edition, Routledge, London and New York

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 6

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywne i terminowe zaliczenie sprawdzianów oraz zadań przydzielonych w ramach zajęć praktycznych, aktywne
uczestnictwo w zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa wyliczona jest na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych z przydzielonych zadań (sprawdzianów
oraz zadań w ramach zajęć praktycznych), a także aktywności podczas zajęć

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 wstęp do pragmatyki Ważona

2 wstęp do pragmatyki [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

wybrane zagadnienia kultury amerykańskiej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2972_93S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski, semestr: 4 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
33 ćwiczenia 30 ZO0

34 ćwiczenia 15 ZO0

Razem 45 6

Koordynator
przedmiotu:

dr WERONIKA SUCHACKA

Prowadzący zajęcia: dr WERONIKA SUCHACKA

Cele przedmiotu:
Poznanie zasad funkcjonowania kultury amerykańskiej poprzez rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w celu
lepszego zrozumienia problemów współczesnego świata, rozwijanie umiejętności analitycznego podejścia do
problemów oraz ćwiczenie umiejętności językowych

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie wybrane zjawiska kultury Stanów
Zjednoczonych oraz rozumie znaczenie procesów
historycznych i kulturowych dla kształtowania się
społeczeństwa amerykańskiego

K_W02
K_W05
K_W08

1 EP1

zna periodyzację dziejów USA; charakteryzuje
poszczególne epoki, zjawiska i prądy kulturowe,
wymienia kluczowe wydarzenia historyczne oraz wybitne
osobistości

K_W02
K_W05
K_W08

2 EP2

streszcza podstawowe zjawiska we współczesnym życiu
kulturalnym i instytucjach w USA

K_W02
K_W05
K_W08

3 EP3

umiejętności

potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje w języku
angielskim dotyczące Stanów Zjednoczonych,
korzystając z nowoczesnych technologii i z różnych
źródeł i sposobów gromadzenia wiedzy

K_U01
K_U04
K_U05

1 EP4

potrafi czynnie uczestniczyć w dyskusjach
prowadzonych w języku angielskim dotyczących różnych
aspektów historii i kultury Stanów Zjednoczonych

K_U01
K_U02
K_U05
K_U08

2 EP5

potrafi samodzielnie przygotowywać różnego rodzaju
prace pisemne w języku angielskim dotyczące kultury
Stanów Zjednoczonych merytorycznie argumentując i
formułując wnioski oraz korzystając z poglądów innych
autorów

K_U01
K_U02
K_U04
K_U05
K_U09

3 EP6

potrafi przedstawić ciąg przyczynowo-skutkowy w
odniesieniu do najważniejszych oraz wybranych
procesów historycznych i kulturowych w Stanach
Zjednoczonych

K_U04
K_U05
K_U08

4 EP7

1/3



kompetencje społeczne

interesuje się społecznymi, kulturowymi, politycznymi i
ekonomicznymi procesami zachodzącymi w USA K_K05

K_K061 EP8

Jest gotów przyjąć otwartą postawę wobec kultury USA i
docenić jej różnorodność

K_K04
K_K062 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: wybrane zagadnienia kultury amerykańskiej

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Krótki zarys historii USA - periodyzacja dziejów 3 0

82. Zarys geografii fizycznej USA z uwzględnieniem kulturowej specyfiki poszczególnych regionów 3 0

103. Zapoznanie się z głównymi grupami mniejszości etnicznych, rasowych, społecznych 3 0

8
4. Ustrój polityczny i system partyjny w USA ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej sytuacji
politycznej 3 0

45. Gospodarka USA i jej globalne wpływy 4 0

46. System edukacyjny w USA i w Polsce - analiza porównawcza 4 0

47. Wyznawane wartości i religijność w USA i w Polsce 4 0

38. Wybitne postaci ze świata kultury współczesnych Stanów Zjednoczonych 4 0

prezentacja, praca w grupach, analiza tekstów z dyskusjąMetody kształcenia

Mauk, D. J. Oakland (2005): American Civilization. An Introduction, RoutledgeLiteratura podstawowa

Diniejko, A. (2005): An Introduction to the United States of America, Egis

Fiedler, E., Jansen R (1990): America in Close-Up, Longman

Luedtke, L.S. (1995): Making America. The Society and Culture of the US, USIS

American Studies Journal, USIS

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6,E
P7,EP9KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP7,EP8,EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

(semestr 3 i 4) Zaliczenie z oceną: Zaliczenie kolokwium i/lub pracy pisemnej i/lub prezentacji na oceny co najmniej
dostateczne i pozytywna ocena z
aktywności są podstawą otrzymania zaliczenia z oceną z zajęć.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 wybrane zagadnienia kultury amerykańskiej Ważona

3 wybrane zagadnienia kultury amerykańskiej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 wybrane zagadnienia kultury amerykańskiej Ważona

4 wybrane zagadnienia kultury amerykańskiej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

17Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

wybrane zagadnienia kultury brytyjskiej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2975_82S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język angielski, semestr: 4 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
33 ćwiczenia 30 ZO0

34 ćwiczenia 15 ZO0

Razem 45 6

Koordynator
przedmiotu:

dr JOANNA WITKOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr JOANNA WITKOWSKA

Cele przedmiotu:
rozwijanie wrażliwości kulturowej i postaw etno-relatywnych
Zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami kultury brytyjskiej i przygotowanie ich do lepszego zrozumienia
cech kulturowych i porównań miedzykulturowych

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wymienia elementy materialne i symboliczne określające
charakter kultury Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, środowisko geograficzne,
instytucje, kontekst społeczny, polityczny i religijny

K_W04
K_W05
K_W08

1 EP1

ma podstawową uporządkowaną wiedzę o współczesnym
życiu kulturalnym i instytucjach kultury w Wielkiej
Brytanii

K_W05
K_W082 EP2

umiejętności

potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje dotyczące kultury
Wielkiej Brytanii, korzystając z różnych źródeł i
nowoczesnych technologii

K_U01
K_U08
K_U09

1 EP3

potrafi w języku angielskim czynnie uczestniczyć w
dyskusjach, przygotowywać i przeprowadzać
wystąpienia ustne oraz przygotowywać różnego rodzaju
prace pisemne dotyczące różnych aspektów kultury
Wielkiej Brytanii

K_U05
K_U07
K_U08
K_U09

2 EP4

kompetencje społeczne

interesuje się społecznymi, kulturowymi, politycznymi i
ekonomicznymi procesami zachodzącymi w
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii I Irlandii
Północnej

K_K01
K_K03
K_K04
K_K06

1 EP5

szanuje i ceni wszelkie odmienności kulturowe, które są
przedmiotem zainteresowania a nie dyskryminacji

K_K01
K_K04
K_K06

2 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: wybrane zagadnienia kultury brytyjskiej

Forma zajęć: ćwiczenia

1/3



8
1. Geograficzne podziały i uwarunkowania życia mieszkańców Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej 3 0

82. System polityczny i wyborczy państwa brytyjskiego; partie polityczne 3 0

63. Rola i funkcje parlamentu brytyjskiego oraz monarchii 3 0

84. System edukacji; opieka społeczna; British mass media 3 0

65. Media brytyjskie 4 0

46. Elementy konstytucji brytyjskiej; system prawny; działalność sądów i policji 4 0

57. Główne kierunki polityki zagranicznej państwa brytyjskiego 4 0

indywidualne prezentacje studentów, wykład prowadzącego, Dyskusja oparta na przygotowanych materiałach,
Metody kształcenia

Mc Dowall, D. (2001): Britain in Close-Up, Longman

Oakland, J. (2006): British Civilization, Routledge

O'Driscoll, J. (2006): Britain, Oxford University Press

Storry, M., P. Childs (red.) (1997): British Cultural Identities, Routledge

Literatura podstawowa

Abercrombie, N.; Warder A. (red.),  (2002): Contemporary British Society, Polity

Budge, I., I. Crewe, et al. (red.) (1998): The New British Politics, Longman

Christopher, D. P. (2006): British Culture. An Introduction, Routledge

Irwin, J. (1994): Modern Britain., Routledge

Morley, D., K. Robins (red.) (2001): British Cultural Studies, Oxford University Press

Obelkevich, J., P. Catterall, (red.),  (1994): Understanding Post-War British Society, Routledge

Roberts, D. (red.)  (1999): British Politics in Focus, Causeway Press

www.guardian.co.uk

www.parliament.uk

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

ocena końcowa (semestr 3 i 4): zaliczenie z oceną na podstawie aktywności na zajęciach/ przygotowywanych
prezentacji/pracy pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa (semestr 3 i 4): zaliczenie z oceną na podstawie aktywności na zajęciach/ przygotowywanych
prezentacji/pracy pisemnej

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 wybrane zagadnienia kultury brytyjskiej Ważona

3 wybrane zagadnienia kultury brytyjskiej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 wybrane zagadnienia kultury brytyjskiej Ważona

4 wybrane zagadnienia kultury brytyjskiej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

33Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

wychowanie fizyczne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2401_92S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2

03
zajęcia z

wychowania
fizycznego

30 Z0

04
zajęcia z

wychowania
fizycznego

30 Z0

Razem 60 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr CEZARY JANISZYN

Prowadzący zajęcia: mgr CEZARY JANISZYN

Cele przedmiotu:

Opanowanie przez studentów wybranych umiejętności ruchowych z podstawowych działów w-f
Rozwój ogólnej sprawności fizycznej
Zapoznanie uczestników z różnymi formami organizacyjnymi w ramach kultury fizycznej
Przekazywanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń fizycznych na harmonijny rozwój i zdrowy styl życia
dorosłego człowieka w różnym wieku

Wymagania wstępne:
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
Podstawowe wiadomości z zakresu kultury fizycznej wyniesione ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

umiejętności

posiada umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl
życia oraz kształtowania postaw
        sprzyjających aktywności fizycznej na całe życie,

K_U11
K_U131 EP5

kompetencje społeczne

promuje społeczne, kulturowe znaczenie sportu i
aktywności fizycznej oraz kształtuje własne
        upodobania z zakresu kultury fizycznej,

K_K05
K_K071 EP6

podejmuje się organizacji wszelkich form aktywności
fizycznej, rywalizacji sportowej w swoim
        miejscu zamieszkania, zakładu pracy lub regionie, K_K052 EP7

troszczy się o zagospodarowanie czasu wolnego poprzez
różnorodne formy aktywności fizycznej K_K073 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: wychowanie fizyczne

Forma zajęć: zajęcia z wychowania fizycznego

1/3



15

1. Gry zespołowe:
- sposoby poruszania się po boisku,
- doskonalenie podstawowych elementów techniki i taktyki gry,
- fragmenty gry i gra szkolna,
- gry i zabawy wykorzystywane w grach zespołowych,
- przepisy gry i zasady sędziowania,
- organizacja turniejów  w grach zespołowych,
- udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga Międzyuczelniana, Uniwersjada,
Akademickie Mistrzostwa Europy).

3 0

15

2. Aerobik, Taniec:
poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik tanecznych,
wzmocnienie mięśni posturalnych i pozostałych grup mięśniowych,
zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej organizmu,
świadomość ciała, znajomość poszczególnych grup mięśniowych oraz odpowiednich dla nich ćwiczeń.

3 0

15

3. Sporty indywidualne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona, nordic walking,
pływanie, kolarstwo, narciarstwo, wioślarstwo, łyżwiarstwo):
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
- nauka i doskonalenie techniki z  zakresu poszczególnych dyscyplin sportu,
- wdrożenie do samodzielnych ćwiczeń fizycznych,
- wzmocnienie mięśni posturalnych i innych grup mięśniowych,
- umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik specyficznych dla danej dyscypliny sportu,
- gry i zabawy właściwe dla danej dyscypliny,
- organizacja turniejów i zawodów ,
- udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
- udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga Międzyuczelniana,
Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Europy).

4 0

15

4. Turystyka kwalifikowana (obóz narciarski, obóz rowerowo-kajakowy)
- nauka i doskonalenie podstawowych elementów techniki jazdy na nartach i rowerze
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej i zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej
- nauka umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym (narty , rower, kajak)
- przestrzeganie społecznych norm zachowania się na szlaku i w obiektach turystycznych
- elementy survivalu
- nauka organizacji spływów kajakowych, rajdów rowerowych i zawodów narciarskich
- udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej

4 0

metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana, kompleksowa;, metody realizacji zadań
ruchowych: reproduktywne (odtwórcze), proaktywne
  (usamodzielniające), kreatywne (twórcze);, metody przekazywania wiadomości: reproduktywne, proaktywne,
kreatywne, prób
  i błędów.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP5,EP6,EP7,EP8PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, odbytych sprawdzianów i zrealizowanych projektów grupowych;
zaliczenie bez oceny

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, odbytych sprawdzianów i zrealizowanych projektów grupowych;
zaliczenie bez oceny

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 wychowanie fizyczne Nieobliczana

3 wychowanie fizyczne [zajęcia z wychowania fizycznego] zaliczenie

4 wychowanie fizyczne Nieobliczana

4 wychowanie fizyczne [zajęcia z wychowania fizycznego] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Bahrynowska-Fic J.  (1987): Właściwości ćwiczeń fizycznych, ich systematyka i metodyka, Państwowy Zakład Wydawnictw
lekarskich, Warszawa

Bondarowicz M.  (1995): Zabawy w grach sportowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Huciński T., Lekner I. (2001): Koszykówka –podręcznik dla trenerów, nauczycieli i studentów, Wyd. BK, Wrocław

Kuźmińska O, Popielawska M.  (1995): Taniec -Rytm -Muzyka, Wyd. Skr. AWF, Poznań

Mielniczuk M., Staniszewski T. (1999): Stare i nowe gry drużynowe, Wydawnictwo TELBIT, Warszawa

Talaga J.  (2004): Sprawność fizyczna ogólna Testy, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań

Trześniowski R.  (1995): Zabawy i gry ruchowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Uzarowicz J.  (2003): Siatkówka, - co jest grane? , Wyd. BK. , Wrocław

Literatura podstawowa

Barankiewicz J.  (1992): Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego: zbiór podstawowych pojęć z teorii i metodyki
wychowania fizycznego, sportu oraz wychowania zdrowotnego., Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kalisz

Strzyżewski S. (1992): Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną: poradnik dla nauczycieli i studentów, Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60

Liczba punktów ECTS 0
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FA-O-I-S-22/23Z

zagadnienia językowo-kulturowe Zjednoczonego Królestwa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia angielska

WH01AIJ2974_86S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 wykład 14 E0

Razem 14 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. SABINE ASMUS

Prowadzący zajęcia: dr hab. SABINE ASMUS

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zarysem współczesnej historii  krajów celtyckich
Zapoznanie z wybranymi najważniejszymi wydarzeniami/procesami/postaciami z zakresu historii, literatury i
językoznawstwa Zjednoczonego Królestwa
Pokazanie intensywności rozwoju i kierunków przemian historycznych, literaturoznawczych i językoznawczych
Zjednoczonego Królestwa
Zwrócenie uwagi na powiązania pomiędzy historią a rozwojem języków i literatur  Zjednoczonego Królestwa

Wymagania wstępne: j.angielski na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
ma uporządkowaną wiedzę na temat współczesnej
historii i literatury Zjednoczonego Królestwa

K_W02
K_W05
K_W08

1 EP1

umiejętności

analizuje zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze i
kulturowe Zjednoczonego Królestwa K_U01

K_U051 EP2

porządkuje wydarzenia historyczne, językoznawcze i
literaturoznawcze z dziejów krajów Zjednoczonego
Królestwa

K_U01
K_U052 EP3

kompetencje społeczne

jest gotów zrozumieć potrzebę uczenia się przez całe
życie; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności

K_K01
K_K03
K_K04
K_K06

1 EP4

jest gotów doceniać wagę dziedzictwa kulturowego K_K04
K_K062 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zagadnienia językowo-kulturowe Zjednoczonego Królestwa

Forma zajęć: wykład

31. Języki mniejszościowe w Zjednoczonym Królestwie 1 0

32. Literatury i nobliści Zjednoczonego Królestwa 1 0

33. Języki migrantów w Zjednoczonym Królestwie, mono-, bi-, multilingualizm 1 0

34. Regiony i ich statusy - Irlandia Północna, Szkocja, Walia, Kornwalia 1 0
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2
5. Zjednoczone Królestwo vs Wielka Brytania, Wielka Brytania i Wyspa Man: Brexit, dewolucja oraz
dążenia niepodległościowe 1 0

wykład  multimedialnyMetody kształcenia

Heinz, Sabine (2008): Celtic literatures - discoveries, Peter Lang, Berlin

Hickey, Raymond (2014): A Dictionary of Varieties of English, Wiley-Blackwell, Malden, MA

Hickey, Raymond (2011): Researching the Languages of Ireland, Uppsala University, Uppsala

Hickey, Raymond (2016): Sociolinguistics in Ireland, Palgrave Macmillan, Basingstoke

Trudgill, Peter (1984): Language in the British Isles, Cambridge University Press, Cambridge

Literatura podstawowa

Ballard, Roger (1994): Desh Pardesh: The South Asian Presence in Britain, C Hurst & Co Publishers LtdLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

14Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN USTNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z egzaminu ustnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1

zagadnienia językowo-kulturowe Zjednoczonego Królestwa
Ważona

1
zagadnienia językowo-kulturowe Zjednoczonego Królestwa
[wykład]

egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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