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CZEŚĆ  „A”*

(opis przedmiotu i programu nauczania)
OPIS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu Język angielski oraz 2. język obcy (niemiecki, francuski lub rosyjski)

Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii
Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy
Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia
Profil Ogólnoakademicki
Forma studiów Stacjonarne 
Rok/semestr I, II, III 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Tytuł /stopień naukowy 
(zawodowy).
Imię i nazwisko 
prowadzącego przedmiot/ 
koordynatora przedmiotu

Mgr Daniel Lisiński

 

Liczba godzin 
dydaktycznych 
i formy zajęć

Semestr 1: 30 godzin lektoratu 2. języka obcego
Semestr 2: 30 godzin lektoratu 2. języka obcego
Semestr  3:  30  godzin  lektoratu  2.  języka  obcego/30 godzin  języka
angielskiego
Semestr  4:  30  godzin  lektoratu  2.  języka  obcego/30 godzin  języka
angielskiego
Semestr: 5: /30 godzin języka angielskiego
Semestr: 6: /30 godzin języka angielskiego

Liczba punktów ECTS Dla j. angielskiego / j. obcego
Semestr 1: 2 pkt.
Udział w zajęciach dydaktycznych (30 godz.) - 1 ECTS
Przygotowanie się do kolokwiów z gramatyki, leksyki, przygotowanie
2 wypowiedzi ustnych, pracy pisemnej (30 godz.) – 1 ECTES
Semestr 2: 2 pkt.
Udział w zajęciach dydaktycznych (30 godz.) - 1 ECTS
Przygotowanie się do kolokwiów z gramatyki, leksyki, przygotowanie
1 prezentacji oraz 2 wypowiedzi ustnych (30 godz.) – 1 ECTES
Semestr 3: 2 pkt.
Udział w zajęciach dydaktycznych (30 godz.) - 1 ECTS
Przygotowanie się do kolokwiów z gramatyki, leksyki, przygotowanie
2 wypowiedzi ustnych, pracy pisemnej (30 godz.) – 1 ECTES
Semestr 4: 2 pkt.
Udział w zajęciach dydaktycznych (30 godz.) - 1 ECTS
Przygotowanie się do kolokwiów z gramatyki, leksyki, przygotowanie



2 wypowiedzi  ustnych  oraz tłumaczenia  tekstu z  języka  obcego na
polski (30 godz.) – 1 ECTES

Rygory zaliczenia Zaliczenie z oceną po semestrze
Typ przedmiotu Przedmiot kształcenia ogólnego
Język wykładowy Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz język polski
 
Przedmioty wprowadzające
 i wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie A2/B1

Efekty 
kształcenia
 

Efekty kierunkowe Efekty przedmiotowe

K_U09
U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07

K_K01 K02
K_K02 K01

         24.09.2015                                       Daniel Lisiński
     .....................................................                   .........................................................................................................................................
                          data                                                                             podpis prowadzącego/koordynatora przedmiotu

Objaśnienia do efektów przedmiotowych

U01
Student  potrafi  zrozumieć  dłuższe  wypowiedzi  i  nadążać  za  trudniejszymi
wywodami  pod  warunkiem,  że  temat  jest  mu  znany,  rozumie  znaczenie
głównych  wątków  przekazu  zawartego  w  złożonych  tekstach  na  tematy
konkretne i abstrakcyjne.

U02
Student  czyta  ze  zrozumieniem  artykuły  i  reportaże  dotyczące  problemów
współczesnego  świata,  w  których  prezentowane  są  określone  stanowiska   i
poglądy.

U03
Student  potrafi  porozumieć  się  na  tyle  płynnie  i  spontanicznie,  że  może
prowadzić rozmowy w danym języku obcym, potrafi brać udział w dyskusjach
na znane mu tematy, przedstawiając własne zdanie.

U04
Student  potrafi  formułować  wypowiedzi  na  różne  tematy  związane  z
dziedzinami, które go interesują, potrafi uzasadnić swoją opinię i przedstawić
argumenty.

U05 Student potrafi przedstawić prezentacje na określone zagadnienia.

U06 Student potrafi napisać opracowanie prezentujące poglądy,
przekazując informacje, wykorzystując poznane słownictwo.

U07 Student stosuje poprawnie typowe zwroty i struktury gramatyczne,
nie popełnia błędów powodujących nieporozumienie. 

Kompetencje 
społeczne

K01
Student  ma  pogłębioną  świadomość  poziomu  swej  wiedzy  i
umiejętności,  rozumie  potrzebę  dokształcania  zawodowego  i
rozwoju osobistego.

K02 Student potrafi współdziałać w zespole, wykazuje aktywność, jest
gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem.


