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

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: mgr Magdalena Brodziak 

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 

Ćwiczenia
 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 29 (1 sem.) 46 

3 

29 (2 sem.) 46 

3 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 6 
Niestacjo-

narne 
22 (1 sem.) 53 22 (2 sem.) 53   

  
      

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie 

 

Egzamin 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

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 58/44 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 48/62 

przygotowanie dyskusji 20/20 

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę/egzaminu 22/22 

Udział w egzaminie 2/2 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 150/150 

Punkty ECTS 6/6 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 150/150 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 60/46 

 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: umiejętności językowe na poziomie B1/B1+ 

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_W13 

Posiada wiedzę na temat zastosowania struktur leksy-
kalno-gramatycznych w wypowiedziach ustnych, de-
batach oraz wystąpieniach publicznych 
 

ćwiczenia 

Dyskusja okrągłego stołu, bu-
rza mózgów, 

Wypowiedzi ustne, testy leksy-
kalne, ustny egzamin końcowy 

Umiejętności 

K1P_U09 
Potrafi formułować wypowiedzi ustne  wykorzystując 
opinie i poglądy innych autorów i formułuje na ich 
podstawie własne wnioski i sądy 

ćwiczenia 
Dyskusja okrągłego stołu, bu-
rza mózgów, 

Wypowiedzi ustne, testy leksy-
kalne, ustny egzamin końcowy 

K1P_U13 

Posiada umiejętność poprawnej wymowy, odpowied-
niego stosowania cech prozodycznych, struktur gra-
matycznych i leksykalnych oraz odpowiednich reje-
strów językowych w ustnych sytuacjach komunikacyj-
nych w języku angielskim   

ćwiczenia 

Dyskusja okrągłego stołu, bu-
rza mózgów, 

Wypowiedzi ustne, testy leksy-
kalne, ustny egzamin końcowy 

K1P_U14 
Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ust-
nych korzystając z literatury przedmiotu środków mul-
timedialnych w zakresie poziomu B2 

ćwiczenia 
Dyskusja okrągłego stołu, bu-
rza mózgów, 

Wypowiedzi ustne, testy leksy-
kalne, ustny egzamin końcowy 
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K1P_U15 

Rozumie wypowiedzi większości rozmówców porozu-
miewających się w języku angielskim 

ćwiczenia 
Ćwiczeniowo-praktyczna Wypowiedzi ustne, praca w pa-

rach, grupach 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
Ma świadomość swojej umiejętności, rozumie po-
trzebę ciągłego samokształcenia w zakresie wypowie-
dzi ustnych   

ćwiczenia 
Dyskusja okrągłego stołu, bu-
rza mózgów, 

Wypowiedzi ustne, testy leksy-
kalne, ustny egzamin końcowy 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen 
Udział procentowy poszczególnych aktywności w ocenie końcowej: 
 Wypowiedź ustna w ramach zaliczenia końcowego 35% 
 Zadania realizowane na zajęciach – udział w zajęciach 35% 
 Zadania domowe – oceniane w formie testów leksykalnych 30% 

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

ndst 
dst 
dst+ 

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

db 
db+ 
bdb 

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

1. Umiejętności językowe; student: 

• Szczegółowo rozumie dłuższe wypowiedzi na znane tematy, formułowane w standardowej odmianie języka  

• Rozumie wypowiedzi na tematy nieznane, formułowane w standardowej odmianie języka 

•  Rozumie główne znaczenie wypowiedzi złożonych  

• Rozumie poglądy i nastawienie mówiących  

• Określa ton i nastrój mówiącego  

• Stosuje strategie prowadzące do zrozumienia wypowiedzi, takie jak słuchanie w celu wyszukania ważniejszych informacji i sprawdza-

nie zrozumienia 

• Przekazuje szczegółowe informacje  

• Bierze czynny udział w dyskusjach na znane tematy 

• Przedstawia i uzasadnia własne stanowisko 

• Broni własnych poglądów  

• Rozważa wady i zalety poszczególnych sposobów widzenia  

• Wskazuje problemy do rozwiązania  

• Rozważa sytuacje hipotetyczne  

• Bierze udział w dyskusjach nieformalnych 

• Umie dopasować wypowiedź do zmiany tematu, stylu i nastawienia  

• Formułuje przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na znajome tematy 

• Formułuje uporządkowane opisy na tematy ogólne 

• Formułuje logiczne ciągi argumentacji  

• Wyjaśnia swój punkt widzenia  

• Formułuje hipotezy  

• Ocenia alternatywne punkty widzenia na znajome tematy  

• Podaje argumenty za i przeciw wzgl. możliwych rozwiązań  

• Wykorzystuje złożone struktury zdaniowe  

• Utrzymuje równe tempo podczas wypowiedzi na tematy, z którymi jest zaznajomiony 

• Zabiera głos w odpowiednim momencie rozmowy  

• Łączy zdania w spójną całość, korzysta ze spójników, zwłaszcza o wysokim stopniu częstotliwości  

• Dokonuje korekcji własnych błędów  

• Używa typowych zwrotów (np. „to rzeczywiście trudne pytanie”)  

• Używa omówienia i parafrazy w celu pokrycia braków leksykalnych i strukturalnych  

2. Tematyka zajęć 

• Education, learning experiences 

• Mass media 

• Ecology 
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• Pets 

• Living together 

• Travelling and tourism 

• Shopping and services 

• Sports 

• Health 

• Celebrations 

• Music 

• Commiting offences 

• Raising money for charity 

• Leisure time 

11. Wymagane środki dydaktyczne 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa (wymienione pozycje muszą znajdować się w zasobach WSG): 

3. Evans, V., Milton, J. FCE Listening & Speaking Skills for the Cambridge FCE Examination 2. Express 

Publishing. Berkshire. 2006. 

4. MacAnew, R. Instant Discussions. Thomson-Heinle. London 2003. 

2. Literatura uzupełniająca:  

Gough, C. English Vocabulary Organiser. LTP. London, 2001. 
13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

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

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1. Ćwiczenia  Mgr Magdalena Brodziak 
 
 

 


