
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PNJA Konwersacje 
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: dr Ewelina Gdaniec 

 Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: 

5. Liczba godzin i formy1 zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  
 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma 
zajęć 

Forma 
studiów 

Zajęcia w kontakcie bezpośrednim Zajęcia  w kontakcie pośrednim Razem 

Ćwiczenia PWS2 ECTS3 Ćwiczenia PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 20 18 

1,5 

20 18 

1,5 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 3 
Niestacjo-

narne 
14 24 14 24   

  
      

Rygor 
zaliczenia4 

Zaliczenie na 
ocenę 

 

Zaliczenie na 
ocenę 

 
           

6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS5 
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* 40/28 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 16/26 

Wykonanie prezentacji oraz przygotowanie dyskusji* 14/16 

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę * 6/6 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 76/76 

Punkty ECTS 3/3 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 1,5/1,5 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 40/28 

 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć6: 

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne7 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 
Forma zajęć8 Metody kształcenia9 

Metody weryfikowania  
(sprawdzania, oceniania) 

efektów uczenia się10 
Symbol 
efektu11 

Opis efektu12 

Wiedza13 

K_W05  Wykład   

K1P_W03 

Ma wiedzę z zakresu stosowania ustnego dyskursu 
nieformalnego, semi-formalnego i formalnego na po-
ziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształce-
nia Językowego 

Ćwiczenia 

dyskusja kierowana z burzą 
mózgów  

dyskusja w formie okrągłego 
stołu 

poziom języka w trakcie wypowie-
dzi ustnych w czasie zajęć; mock 
testy; końcowe zaliczenie ustne 

Umiejętności14 

K1P_U07 

Ma umiejętność merytorycznej argumentacji z wyko-
rzystaniem poglądów innych autorów i formułowania 
wniosków oraz samodzielnych sądów i potrafi wyko-
rzystać je w debacie, dyskusji kierowanej, prezentacji. 
Potrafi wykorzystać strategie oraz w/w umiejętności w 
wybranej sferze zawodowej 

Ćwiczenia 

dyskusja kierowana z burzą 
mózgów  

dyskusja w formie okrągłego 
stołu 

wypowiedzi ustne/formowanie 
wniosków na podstawie omawia-
nych artykułów z prasy brytyjskiej i 
amerykańskiej (w czasie zajęć); 
mock testy; końcowe zaliczenie 
ustne 

K1P_U10 
W kontaktach towarzyskich, społecznych, zawodo-
wych oraz na forum publicznym potrafi wypowiadać 
się płynnie, swobodnie i precyzyjnie, dobierając odpo-

Ćwiczenia 

dyskusja kierowana z burzą 
mózgów  

aktywność na zajęciach przy pracy 
w parze/grupie 
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wiednie sformułowania, struktury gramatyczne i leksy-
kalne oraz odpowiedni rejestr językowy w ustnych sy-
tuacjach komunikacyjnych  

dyskusja w formie okrągłego 
stołu 
 
metoda eksponująca 

dyskusja nad zaprezentowanymi 
założeniami, quiz dotyczący uży-
tych struktur oraz słownictwa 
 

K1P_U12 

Posiada umiejętności językowe w zakresie komunikacji 
i interakcji ustnej zgodnie z wymaganiami określonymi 
dla poziomu C1 wg Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

Ćwiczenia 

metoda ćwiczeniowa 
 
dyskusja kierowana 

śród semestralne oraz końcowe 
zaliczenie ustne; ćwiczenia ze 
słownictwa 

Kompetencje społeczne15 

K1P_K01 
Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umie-
jętności w zakresie komunikacji i interakcji ustnej  

Ćwiczenia 

dyskusja kierowana z burzą 
mózgów  

dyskusja w formie okrągłego 
stołu 

wypowiedzi ustne/formowanie 
wniosków na podstawie omawia-
nych artykułów z prasy brytyjskiej i 
amerykańskiej (w czasie zajęć); 
mock testy; końcowe zaliczenie 
ustne 

K1P_K02 
Jest gotów do ciągłego samokształcenia w zakresie ko-
munikacji i interakcji ustnej oraz zasięgania opinii w 
przypadku trudności 

ćwiczenia 

dyskusja kierowana z burzą 
mózgów  

dyskusja w formie okrągłego 
stołu 

wypowiedzi ustne/formowanie 
wniosków na podstawie omawia-
nych artykułów z prasy brytyjskiej i 
amerykańskiej (w czasie zajęć); 
mock testy; końcowe zaliczenie 
ustne 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen16 

Zaliczenie ustne śród semestralne/końcowe 55% 

Udział w dyskusjach, quizy językowe, śród semestralne mock testy 35% 

Obecność na zajęciach 10% 

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

Umiejętności, student:  

 Rozumie szeroki zakres trudnych/ długich/ abstrakcyjnych/ skomplikowanych wypowiedzi/ wypowiedzi 
spoza własnej dziedziny, dostrzegając także znaczenia wyrażone pośrednio   

 Rozpoznaje wyrażenia idiomatyczne, slangowe i kolokwialne   

 Dokonuje identyfikacji i rozumie konkretne informacje, komunikaty i ogłoszenia, również złej jakości i 
zniekształconych   

 Identyfikuje subtelne szczegóły wypowiedzi, dotyczących postaw i wzajemnych relacji pozostałych roz-
mówców  

 Prezentuje swoje zdanie we właściwym stylu  

 Skutecznie porozumiewa się w kontaktach towarzyskich i sprawach zawodowych   

 Przekazuje szczegółowe informacje   

 Precyzyjnie formułuje myśli i poglądy   

 Umiejętnie odnosi się do wypowiedzi innych osób  

 Formułuje przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące skomplikowanych zagadnień    

 Umie zakończyć wypowiedź konkluzją   

 Spontanicznie reaguje na pytania i zastrzeżenia  

 Swobodnie uczestniczy w rozmowie nieformalnej   

 Umie tworzyć płynne, spontaniczne, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych tematów  

 Przekazuje odcienie znaczeniowe za pomocą akcentowania i intonacji   

 Dobiera i używa odpowiednich funkcjonalnych zwrotów dyskursywnych w celu zabrania głosu   

 Wypowiada się płynnie, wypowiedź zakłócana jest jedynie w przypadku trudnych tematów   

 Posiada wysoki poziom poprawności gramatycznej, natychmiastowo poprawia błędy   

 Właściwe posługuje się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu   
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 Używa omówienia i parafrazy w celu pokrycia braków leksykalnych i strukturalnych   

 Przeformułowuje trudne partie wypowiedzi bez zakłócania toku wypowiedzi   

 Stosuje aluzje, potrafi żartować   

 Uzyskuje wyjaśnienia niejasnych stwierdzeń   

 

Tematyka zajęć  

 jak mówić by inni chcieli słuchać (5 sem)  

 nauczanie zdalne – plusy i minusy; na przykładzie e-learningu (5 sem)  

 FOBO i “efekt pigmalionu” (5 sem)   

 set-jetting oraz turystyka filmowa (5 sem)  

 kinematografia chrześcijańska a bożonarodzeniowy przemysł filmowy (5 sem)   

 sztuka i kultura wizualna angielskiego obszaru językowego (6 sem)  

 aplikacje telefoniczne, a rozwój osobisty (6 sem)  

 sztuka tatuażu w różnych kulturach/stereotypy (6 sem)   

 miasto czy wieś (5 i 6 sem)  

 kultura wysoka i popkultura (5 i 6 sem)   

 sztuka autoprezentacji (5 i 6 sem)  

 bieżące problemy świata anglojęzycznego (5 i 6 sem) 
 

11. Wymagane środki dydaktyczne17  
 

Pozycje literatury niezbędnej dostępne są w Bibliotece Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy lub w ramach wol-
nego dostępu online. Dodatkowo wymagany jest dostęp do wiadomości umieszczanych na stronach internetowych 
dzienników i tygodników brytyjskich oraz amerykańskich (m.in. The Guardian, Forbes, The Independent) w wyda-
niach o darmowej subskrypcji.   
 
12. Literatura przedmiotu: 
 
a)Literatura podstawowa   
  
Haines Simon, Cambridge Vocabulary for Advanced, Cambridge 2012 [otwarty dostęp] https://books.google.pl/  
Vince Michael, Sunderland Peter, Advanced Language Practice, Oxford 2003.  
Sellnow Deanna D., Confident Public Speaking, London 2005 [otwarty dostęp] https://books.google.pl/  
Artykuły z prasy anglojęzycznej w otwartym dostępie  
  

b)Literatura uzupełniająca:  

  
Baker Joanna, Westrup Heather, Essential Speaking Skills, Londyn 2003.  
Cullen Pauline, Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced Band, Cambridge 2012.  
Stone Douglas, Patton Bruce, Heen Sheila, Difficult Converstations. How to Discuss What Matters Most, Londyn 
2010 [otwarty dostęp z 1.10.2019] https://books.google.pl/  
Zwiers Jeff, Crawford Marie, Academic Conversations: Classroom Talk that Fosters Critical Thinking and Content Un-
derstanding, Portland 2011.  
  
c)Netografia:   

https://books.google.pl/
https://books.google.pl/
https://books.google.pl/books?id=D5HxtvaRzdwC&printsec=frontcover&dq=conversations&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwj9ve6z9cLqAhWvl4sKHfBBCmIQ6AEwAXoECAYQAg#v=onepage&q=conversations&f=false
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https://www.bbc.com   
https://www.theguardian.com/international   
https://www.independent.co.uk  
https://edition.cnn.com   
 
 
13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

nych18, materiały e-learningowe, itp.) 
 
Autorskie materiały ćwiczeniowe przygotowywane na podstawie artykułów z bieżącej prasy oraz na platformie 
ONTE onte.wsg.byd.pl   
 
14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1. ćwiczenia dr Ewelina Gdaniec 

2.  

3.  

4.  
 
 

..............................................   ............................................................................................  
 Data Podpis osoby odpowiedzialnej za przedmiot 
 

1 Dopuszcza się maksymalnie 3 formy zajęć dla studiów licencjackich i magisterskich lub 4 dla studiów inżynierskich. Formy zajęć w kontakcie bezpośrednim: 
wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, zajęcia warsztatowe, zajęcia terenowe, zajęcia kliniczne, zajęcia praktyczne, lektorat językowy, zajęcia projektowe. 
Formy zajęć w kontakcie pośrednim: konsultacje dydaktyczne, praktyki, zajęcia zdalne.  
2 PWS: Liczba godzin pracy własnej studentów. W przypadku gdy do danej formy zajęć w kontakcie bezpośrednim są przypisane zajęcia w kontakcie pośrednim, 
godziny pracy własnej studenta przypisać należy do zajęć w kontakcie bezpośrednim 
3 ECTS: 1 ECTS = 25-30 godzinom nakładu pracy studenta, tj. udział w zajęciach i praca własna studenta. W przypadku gdy do danej formy zajęć w kontakcie 
bezpośrednim są przypisane zajęcia w kontakcie pośrednim, punkty ECTS przypisać należy do zajęć w kontakcie bezpośrednim. 
4 Rygor zaliczenia- W przypadku gdy do danej formy zajęć w kontakcie bezpośrednim są przypisane zajęcia w kontakcie pośrednim, rygor zaliczenia przypisać 
należy do zajęć w kontakcie bezpośrednim. 
5 Przykład dla przedmiotu prowadzonego w formie 30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń, któremu przypisano 5 punktów ECTS 

Aktywność (należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 
Godzinowe obciążenie studenta 

(stacjonarne/niestacjonarne) 

Udział w wykładach 30 h 

Udział w ćwiczeniach* 30 h 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 15 h 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 24 h 

Udział w konsultacjach* 5 h 

Wykonanie projektu i dokumentacji* 21 h 

Przygotowanie do egzaminu 8 h 

Udział w egzaminie 2 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 135 h 

Punkty ECTS 5 ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 30+24+5+21=80 h 3 ECTS 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 30+30+5+2=67 h 2 ECTS 
 

6 W przypadku braku relacji lub efektów należy wpisać brak 
7 Liczba efektów nie powinna przekraczać trzech dla każdej z grup.  
8 Zgodnie z punktem 5 opisu przedmiotu. 
9 Wybrać spośród: 1. Metody podające: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, opowiadanie, opis, tekst programowany; 2. metody 
poszukujące: problemowe - klasyczna, sytuacyjna, burza mózgowa, metody ćwiczeniowo-praktyczne - projekt, studium przypadku, SWOT, laboratoryjna, do-
świadczeń, obserwacji, pomiaru w terenie, dyskusja - panelowa, okrągłego stołu, punktowana, seminaryjna, referatu; 3. metody eksponujące: pokaz, wystawa, 
drama, symulacyjna  
10 Każdy efekt uczenia się musi mieć przyporządkowaną metodę weryfikacji/oceny, np.:  
Wiedza: prace pisemne, testy, sprawdziany, raport z badań, realizacji projektu, wypowiedzi ustne (w tym merytoryczny wkład w dyskusje, debaty, symulacje), 
interpretacja tekstu itp. 
Umiejętności: udział w dyskusji i debacie, symulacji i inscenizacji (np. kampania wyborcza), analiza informacji na zadany temat, projekty, wystawy, działanie na 
rzecz uczelni lub społeczności lokalnej itp., wykonywanie zadań indywidualnie lub grupowo itp. 
Kompetencje społeczne: samoocena (ustna/pisemna), ocena koleżeńska / nauczycielska, obserwacja, portfolio, studia przypadków, itp.  
11 Źródłem efektów uczenia się jest matryca efektów przyjęta dla kierunku. Stamtąd należy pobrać symbole efektów realizowanych na przedmiocie. Efekty ucze-
nia się nie określają tego, co wykładowca ma do przekazania studentom, lecz definiują, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje studenci będą w stanie wykazać 
po ukończeniu kursu, a prowadzący udowodnić. Zaleca się, aby opis każdego efektu uczenia się rozpoczynać czasownikiem w stronie czynnej, np. student zna, 
definiuje, modyfikuje, organizuje…  
12 Opis efektów realizowanych na przedmiocie jest uszczegółowieniem efektów kierunkowych. 

                                           

https://www.bbc.com/
https://www.theguardian.com/international
https://www.independent.co.uk/
https://edition.cnn.com/
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13 Wiedza o: faktach, zasadach i prawach natury, ludzkiego umysłu i społeczeństwa, praktyczna związana z doświadczeniem zawodowym, odnosząca się do 
społecznej zdolności do kooperacji i komunikacji z różnymi typami ludzi i ekspertów. Przykładowe czasowniki do wykorzystania: znać, wyliczyć, zdefiniować, 
klasyfikować, opisać, ocenić, osądzić, rozróżnić 
14 Umiejętności: zdolność wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej; praktyczne: student 
potrafi coś wykonać, zademonstrować, zmienić, stworzyć; Kognitywne: analizy, syntezy, porównania, oceny.  
15 Kompetencje społeczne: zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, 
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania; składnik wiedzy i umiejętności, najlepiej rozwijają się w toku działania. Przykładowe czasowniki 
do wykorzystania: słuchać, wypowiadać się, komunikować się, rozwiązywać problemy, kwestionować, proponować, rewidować, weryfikować, wybierać.  
16 Rekomendowane zasady oceniania 

Udział procentowy poszczególnych aktywności w ocenie końcowej: 
 Test końcowy (testy) maksymalnie 50% 
 Zadania realizowane na zajęciach  przynajmniej 20% 
 Zadania domowe przynajmniej 20% 
 Obecność maksymalnie 10% 
Przykład obliczeń oceny końcowej 

Aktywność Oceny Obliczenia 
Do 
końcowej 

Test bdb (5) 5*50% 2,50 

Zadania na zajęciach db, dst, bdb (4,3,5) Średnia (4+3+5)/3=4  4*20% 0,80 

Zadania domowe ndst, db, dst (2,4,3) Średnia (2+3+4)/3=3  3*20% 0,60 

Obecność 6 obecności na 8 Udział obecności 6/8=0,75*5  3,75*10% 0,375 

Wynik końcowy  

Przykładowa skala ocen przy zastosowaniu punktowego wariantu oceniania: 

0% - 60% 
61% - 70% 
71% - 80% 

ndst 
dst 
dst+ 

81% - 90% 
91% - 93% 
94% - 100% 

db 
db+ 
bdb 

 

17 Należy wybrać spośród: laboratorium specjalistyczne, sprzęt dydaktyczny, pomoce naukowe, specjalistyczne oprogramowanie (nazwa i wersja programu), brak 
specjalnych wymagań. 
18 Zbiór dowolnych materiałów dydaktycznych używanych przez wykładowcę podczas prowadzenia zajęć.  


