
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PNJA Konwersacje II 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 Graeme Frost 

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 25( sem.) 
38 (3 
sem.) 2,5 

(3 
sem.) 

25(4 sem.) 
  38(4 
sem.) 2,5 

(4 
sem.) 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 5 
Niestacjo-

narne 
18 (3 sem.) 

45 (3 
sem.) 

16 (4 sem.) 
47 (4 
sem.) 

  
  

      

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę 

 

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 50/34 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 40/56 

Wykonanie prezentacji oraz przygotowanie dyskusji 16/16 

Przygotowanie do zaliczenia / egzaminu 18/18 

Udział w egzaminie 2/2 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 126/126 

Punkty ECTS 5 ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 126/126 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 52/36 

 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: umiejętności językowe na poziomie B2 

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 

Metoda okrągłego stołu 

metoda projektów (prezenta- 
cja oraz dyskusja w formie 
okrągłego stołu)  

 

Wypowiedzi ustne, praca do-
mowa: różne przykłady komunika-
cji  ustne (vlog, recenzja, tyrada) 
ustny sprawdzian końcowy 

Umiejętności 

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

Ćwiczenia 

metoda symulacyjna (z wyko- 
rzystaniem odpowiedniego 
usytuowania rozmówców 
względem siebie)  

metoda okrągłego stołu (dys- 
kusja problemowa)  

Wypowiedzi ustne, praca do-
mowa: różne przykłady komunika-
cji  ustne (vlog, recenzja, tyrada) 
ustny sprawdzian końcowy 
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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 

metoda obserwacji  

 

Wypowiedzi ustne, praca do-
mowa: różne przykłady komunika-
cji  ustne (vlog, recenzja, tyrada) 
ustny sprawdzian końcowy 

 

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

Ćwiczenia 
metoda ćwiczeniowo- prak-
tyczna  

Panel prezentacyjny (student po-
trafi zaprezentować narzucone mu 
zdanie na wybrany temat)  

K1P_U15 
Rozumie wypowiedzi większości rozmówców porozu-
miewających się w języku angielskim  

Ćwiczenia 

metoda eksponująca Wypowiedzi ustne, praca do-
mowa: różne przykłady komunika-
cji  ustne (vlog, recenzja, tyrada) 
ustny sprawdzian końcowy 
 

Kompetencje społeczne 

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

Ćwiczenia 
Metoda obserwacji ćwiczenia nad sztuką autoprezen-

tacji w formie prezentacji 

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

Ustny sprawdzian końcowy 30 % 

Aktywność podczas zajęć 30 % 

Zadania domowe 30 % 

Obecność na zajęciach 10% 

 
0% - 59% 
60% - 69% 
70% - 74% 

ndst 
dst 
dst+ 

75% - 79% 
80% - 89% 
90% - 100% 

db 
db+ 
Bdb 
 

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

a. Umiejętności językowe 

• Szczegółowo rozumie dłuższe wypowiedzi na znane tematy  

• Rozumie wypowiedzi na tematy nieznane  

• Rozumie znaczenie wypowiedzi złożonych  

• Dokładnie rozumie poglądy i nastawienie mówiących  

• Sprawnie określa ton i nastrój mówiącego  

• Stosownie reaguje na wypowiedzi innych, nawiązuje do nich i rozważa je  

• Stosuje strategie prowadzące do zrozumienia wypowiedzi, takie jak słuchanie w celu wyszukania ważniej-

szych informacji i sprawdzanie zrozumienia  

• Aktywnie uczestniczy w rozwoju dyskusji  

• Odnosi się do wypowiedzi innych w sposób naturalny  

• Systematyczne rozwija omawiane kwestie przez podkreślanie najważniejszych tez i argumentów wspierają-

cych punkt widzenia uczestnika rozmowy  

• Przekazuje szczegółowe informacje oraz przekazuje informacje techniczne, jeśli temat jest mu znany 

• 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, wyjaśnia i opisuje je 
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• Rozważa sytuacje hipotetyczne i analizuje je w sposób szczegółowy 

• Bierze aktywny udział w dyskusjach nieformalnych  

• Z łatwością dopasowuje wypowiedź do zmiany tematu, stylu i nastawienia  

• Formułuje przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi  

• Formułuje uporządkowane opisy na tematy ogólne oraz tematy specjalistyczne, jeśli są mu one znane  

• Formułuje logiczne ciągi argumentacji  

• Szczegółowo wyjaśnia swój punkt widzenia  

• Formułuje i szczegółowo wyjaśnia hipotezy  

• Ocenia alternatywne punkty widzenia  

• Podaje argumenty za i przeciw wzgl. możliwych rozwiązań  

• Wykorzystuje złożone struktury zdaniowe z wysokim poziomem poprawności  

• Utrzymuje równe tempo wypowiedzi, zakłócane w przypadku tematów nieznanych  

• Zabiera głos w odpowiednim momencie rozmowy  

• Łączy zdania w spójną całość, korzysta ze spójników  

• Zaznacza relację między poszczególnymi fragmentami wypowiedzi 

• Dokonuje szybkiej korekcji własnych błędów w trakcie wypowiedzi 

• Używa typowych znaczników dyskursu  

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

• Przeformułowuje trudniejsze fragmenty wypowiedzi  

 
b. Tematyka zajęć 

• Students’ own questions for each other in individual conversations; Needs analysis in plenary 

• Education systems in Finland compared with students’ countries and UK 

• Is democracy the best form of government? (Debate 

• Future predictions for the world (research, report, opinions) 

• Assassination of John F. Kennedy and associated conspiracy theories (research, report, opinions) 

• Dangerous situations and self-defence (anecdotes, opinions) 

• Christmas and New Year in students’ countries, UK, USA (anecdotes, report, opinions) 

• Vaccinations (research, opinions) 

• Speaking test; Predictions for Oscar winners in 2021 (research, opinions) 

• Last meeting: Students’ own topics for individual conversations (interview, discussion); Game - ‘Trial by 
Trolley’ - (debate on which characters should die / live) 

• Valentine’s Day and romance - romantic songs, films and literature (research, report, opinions) 

• Islam’s public image - What does the Koran say, and what does it mean (research, analysis of lan-

guage, report, opinions) 

• Lent, Easter, Ramadan and less popular religous festivals, the value of fasting / self-restraint (anec-

dotes, report, opinions) 

• Social Justice Warriors - a force for good? Which social issues are the most important? How are 

they presented? (research, report, opinions) 
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• TED lectures - Pick a topic, pick a lecture, summarise and present (research, report, field ques-

tions) 

• Transhumanism / Post-human / H+ - how seriously should we take it? (research, report, opinions) 

• Two films: ‘The Game Changers’ and ‘The Magic Pill’ - Vegan diet vs. Keto diet - which argument is 

more convincing? (analysis, report, opinions) 

• Comedy - best comedies / jokes from students’ countries; comedy films; how might comedy of-

fend? Should we take offence? (research, report, opinions) 

• Best movie scenes as a language learning tool - imitation of actors - presenting scenes (research, 

rehearsal, presenting, opinions) 

• Last meeting: Which topics went well, Progress made, improvements. Plans for summer, next aca-

demic year. Life calendar in weeks as a motivation tool (analysis, report, opinions). Game: ‘The Re-

sistance’ - (social deduction) 

 

11. Wymagane środki dydaktyczne: rzutnik 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa  
Vince Michael, Sunderland Peter, Advanced Language Practice, Oxford 2003. 
Sellnow Deanna D., Confident Public Speaking, London 2005 ] https://books.google.pl/ 
Artykuły z prasy anglojęzycznej w otwartym dostępie 
 

b. Literatura uzupełniająca: 
 

Baker Joanna, Westrup Heather, Essential Speaking Skills, Londyn 2003. 
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/ 
O’Dell Felicity, McCarthy Michael, English Collocations in Use, Cambridge 2008.  
Oxford Collocations Dictionary for students of English, Oxford 2008. 
Zwiers Jeff, Crawford Marie, Academic Conversations: Classroom Talk that Fosters Critical Thinking and Content Un-
derstanding, Portland 2011. 
 

c. Netografia:   
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-

nych, materiały e-learningowe, itp.) 
 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Ćwiczenia mgr Graeme Frost 
 
 

 

https://books.google.pl/books?id=TAaDaezB__8C&pg=PA45&dq=speaking&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjVzpf8ubrqAhXwmIsKHbWTBmIQ6AEwAnoECAIQAg#v=onepage&q=speaking&f=false
https://books.google.pl/books?id=D5HxtvaRzdwC&printsec=frontcover&dq=conversations&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwj9ve6z9cLqAhWvl4sKHfBBCmIQ6AEwAXoECAYQAg#v=onepage&q=conversations&f=false
https://www.bbc.com/
https://www.theguardian.com/international
https://www.independent.co.uk/
https://edition.cnn.com/

