
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Zajęcia eksperckie - Okiem HRowca: zaplanuj z głową swoją ka-

rierę zawodową! 
2. Język wykładowy: polski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów:  

4. Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia  

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

5. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej  

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Magdalena Tomicka 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: 

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

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma                 
zajęć 

 
Forma                 
studiów 

Wykład PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ECTS 
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Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie              

7. 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 zajęciach 4h/3h 

Przygotowanie do zaliczenia 8h/9 h 

Udział w zaliczeniu 1h/1h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 13 h/13h 

Punkty ECTS 0,5/0,5 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 4/3 

 

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

9. 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_W06 
Posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu firmy 
Atos oraz perspektywach kariery zawodowej 

Wykład 
wykład konwersatoryjny Test na platformie ONTE 

K1P_W08 
Ma wiedzę o metodyce wykonywania zadań, procedu-
rach i dobrych praktykach związanych z zarządzaniem 
karierą zawodową 

Wykład 
wykład konwersatoryjny Test na platformie ONTE 

K1P_W10 
Posiada podstawową wiedzę na temat oczekiwań pra-
codawców związanych z branżą filologiczną wobec po-
tencjalnych pracowników 

Wykład 
wykład konwersatoryjny Test na platformie ONTE 

Umiejętności 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę uczestnictwa w praktykach i stażach 

Wykład 
wykład konwersatoryjny Obserwacja 

10. Zasady/kryteria oceniania  

Rozwiązanie testu na platformie onte 100 % 



Program przedmiotu  
 

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

 
• Atos w pigułce 
• Superbohater z pokolenia Y i Z 
• Bądź aktywny w trakcie studiów 
• Praktyki, staże – po co to wszystko?  

• Dobre praktyki w zarządzaniu karierą zawodową 

 
12. Wymagane środki dydaktyczne: rzutnik, komputer 
13. Literatura przedmiotu: 
Materiały i opracowania własne prowadzącego zajęcia 
14. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

nych, materiały e-learningowe, itp.) 
15. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.wykład Mgr Magdalena Tomicka 
 
 

 


