
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Historia j. ang. z elementami socjolingwistyki  
2. Język wykładowy: angielski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów:  

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia  

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. UKW doc. dr Tamara Goncharowa 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: brak 

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  
 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma 
zajęć 

Forma  
studiów 

Ćwiczenia 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 18 (4 sem.) 
32 (4 
sem.) 2,0 

(4 
sem.) 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 2 
Niestacjo-

narne 
13 (4 sem.) 

37 (4 
sem.) 

    
  

      

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę 

 

... 

 

  

 

  

 

... 

 

  

 

  

 
 

6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie 
studenta (stacjo-

narne/niestacjonarne) 
Udział w ćwiczeniach* 18/13 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 20/25 
Wykonywanie zadań domowych* 6/6 

Przygotowanie do zaliczenia* 6/6 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 50/50 

Punkty ECTS 2/2 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 50/50 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 18/13 

 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: jeden semestr 

8. Szczegółowe efekty uczenia się– wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 

Forma zajęć Metody kształcenia 
Metody weryfikowania  

(sprawdzania, oceniania) 
efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W01 
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie historii języka 
angielskiego oraz elementów socjolingwistyki zorien-
towaną na jej zastosowania praktyczne 

Ćwiczenia 
metody ćwiczeniowo-prak-
tyczne 

prezentacja, test 

K1P_W05 

Zna anglojęzyczną terminologię stosowaną do analizy i 
opisu zjawisk historyczno-językowych właściwych dla 
anglojęzycznego obszaru kulturowego związaną ze 
sferą działalności zawodowej 

Ćwiczenia 

metody ćwiczeniowo-prak-
tyczne 

prezentacja, test 

Umiejętności 

K1P_U16 
Potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka da-
nego obszaru kulturowego w ujęciu historycznym i so-
cjolingwistycznym 

Ćwiczenia 
metody ćwiczeniowo-prak-
tyczne 

prezentacja 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności 
związanych  z historią  języka angielskiego, rozumie 
potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i roz-
woju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i 
weryfikacji własnych kompetencji 

Ćwiczenia 

metody ćwiczeniowo-prak-
tyczne 

Obserwacja 

  



Program przedmiotu  
9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen:  

test końcowy 50 % 
0% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 
81% - 90% 
91% - 93% 
94% - 100% 

ndst 
dst 
dst+  
db 
db+ 
bdb 

  

zadania realizowane na zajęciach 40%,  

obecność 10% 

10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane 

1.Szkic historii języka angielskiego  

2.Język staroangielski 

3.Język  średnioangielski 

4.Współczesny język angielski 

5. Odmiany współczesnego języka angielskiego 

 
11. Wymagane środki dydaktyczne: brak specjalnych wymagań 

 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa (wymienione pozycje muszą znajdować się w zasobach WSG): 
Crystal, D.  A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 2008. 

Pollington S. First Steps in Old English. Anglo-Saxon Books, 2008 

b. Literatura uzupełniająca: zapis j.w. 

Barber, Ch. The English Language: A Historical Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1993 

Baugh A. C. And T. Cable. A History of the English Language. Routledge, 2006 

The Cambridge History of the English Language. Vol. 1,2. Cambridge: Cambridge University Press, 1992 

Ferm, N. Borrowings in the English Language, 2006 

Kiełtyka, R. i G.A. Kleparski. The Rudiments of the History of English. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Rzeszowskiego, 2013 

Pyles T.and j. Algeo. The Origins and Developments of the English Language. N.Y.: Harcourt, Brace, 1970 

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały e-learningowe, itp.): zestawienia materiałów dydaktycznych przygotowane przez prowadzą-
cego (streszczenia wykładów, materiały do lektury). 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Ćwiczenia prof. UKW doc. dr Tamara Goncharowa 
 
 

 


