
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Zajęcia eksperckie - English Language Assessments 
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: mgr Karol Granoszewski 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: 

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

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 
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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 zajęciach 4h/3h 

Przygotowanie do zaliczenia 8h/11 h 

Udział w zaliczeniu 1h/1h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 13 h/15h 

Punkty ECTS 0,5/0,5 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 

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

 

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

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_W06 
Posiada wiedzę o różnych typach certyfikatów języ-
kowcyh 

Wykład 
wykład konwersatoryjny Test na platformie ONTE 

K1P_W08 
Ma wiedzę o sposobach przeprowadzania testów języ-
kowych 

Wykład 
wykład konwersatoryjny Test na platformie ONTE 

K1P_W10 
Posiada podstawową wiedzę na temat potrzeb odbior-
ców usług związanych z certyfikatami językowymi 

Wykład 
wykład konwersatoryjny Test na platformie ONTE 

Umiejętności 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu te-
stów językowych 

Wykład 
wykład konwersatoryjny Obserwacja 

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

Rozwiązanie testu na platformie ONTE – 100 % 

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

• Motywacja do nauki języka angielskiego i zdobywania certyfikatów 



Program przedmiotu  
• Fundamentalne zasady tworzenia systemów oceny 

• Modele dostarczania egzaminów językowych 

• Ważność wyników certyfikatów 

• Różnica pomiędzy egzaminami high-stakes and low-stakes 

• Typy egzaminów Językowych 

• Testy poziomowane i diagnostyczne  

• Poziomy Rady Europy (CEFR) 

• Przykładowe porównania egzaminów TOEIC & TOEFL 

• Egzaminy LanguageCert i modele ich dostarczania 

• Egzaminy zdalne/online – najważniejsze różnice 
11. Wymagane środki dydaktyczne: rzutnik, komputer 
12. Literatura przedmiotu: 

Opracowania i materiały własne prowadzącego zajęcia 
 

13. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.wykład Mgr Karol Granoszewski 
 

 


