
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PNJA Konwersacje III 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 (5 sem.) 
38(5 
sem.) 2,5 

(5 
sem.) 

25(6 sem.) 
  38(6 
sem.) 2,5 

(6 
sem.) 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 5 
Niestacjo-

narne 
18 (5 sem.) 

45 (5 
sem.) 

18 (6 sem.) 
45 (6 
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* 50/36 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń* 38/52 

Wykonanie prezentacji oraz przygotowanie dyskusji* 16/16 

Przygotowanie do zaliczenia na ocenę * 18/18 

Udział w zaliczeniu/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 52/38 

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

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 zaawansowaną wiedzę na temat struktur 
leksykalno-gramatycznych oraz ich zastosowania w 
wypowiedziach ustnych oraz realizowanych przez nie 
funkcji językowych na poziomie C1 

Ćwiczenia 

dyskusja kierowana z burzą 
mózgów  

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

 

Prezentacja własnych pomysłów w 
czasie dyskusji, używając popraw- 
nych struktur leksykalno- grama-
tycznych. (Student zna słownictwo 
niezbędne do zakomu- nikowania 
swojego stanowiska w stawianych 
dyskusjach problemo- wych).  

Krótka forma prezentacji wybra-
nego problemu z aktualnej prasy 
anglojęzycznej oraz moderowanie 
dyskusji w sali. (Student prawidło- 
wo formułuje wypowiedzi w języku 
angielskim, dzięki interdyscyplinar- 
nej wiedzy z zakresu leksykalno- 
gramatycznego wykorzystania 
języka).  
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Umiejętności 

K1P_U09 

Ma umiejętność merytorycznej argumentacji z wyko-
rzystaniem poglądów innych autorów i formułowa-
nia wniosków oraz samodzielnych sądów i potrafi 
wykorzystać je w debacie lub dyskusji kierowanej 

Ćwiczenia 

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

metoda okrągłego stołu (dys- 
kusja problemowa)  

udział w dyskusji i debacie na po-
dane tematy oraz w symulacji i in-
scenizacji w trakcie której student 
komunikuje swoje poglądy lub na-
rzucone zachowanie. (Student po-
trafi prezentować swoje stanowi-
sko).  

K1P_U13 

Posiada umiejętność poprawnej wymowy, odpo-
wiedniego stosowania cech prozodycznych, struktur 
gramatycznych i leksykalnych oraz odpowiednich re-
jestrów językowych w sytuacjach komunikacyjnych 
ustnych w języku angielskim  

Ćwiczenia 

metoda obserwacji  

 

prezentacja (Student umie wybrać i 
zaprezentować problem używając 
poprawnej wymowy i struktur lek-
sykalno- gramatycznych.)  

K1P_U14 

Posiada rozwiniętą umiejętność komunikowania się z 
wykorzystaniem specjalistycznej terminologii oraz 
wykorzystywać do tego celu literaturę przedmiotu 
oraz środki multimedialne 

Ćwiczenia 

metoda ćwiczeniowo- prak-
tyczna  

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

K1P_U15 

Rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na tematy 
związane z angielskim obszarem językowym i kultu-
rowym oraz prawidłowo interpretuje przekaz roz-
mówców porozumiewających się w języku danego 
obszaru kulturowego 

Ćwiczenia 

metoda eksponująca pokaz na podstawie wystąpień 
konferencji Ted Talk, dyskusja nad 
zaprezentowanymi założeniami, 
quiz dotyczący użytych struktur 
oraz słownictwa 

K1P_U20 

Posiada umiejętności językowe w zakresie znajomo-
ści języka angielskiego zgodnie z wymaganiami okre-
ślonymi dla poziomu C1 wg Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

Ćwiczenia 

metoda sprawdzająca quiz sprawdzający umiejętności ję-
zykowe na platformie ONTE 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 

Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozu-
mie potrzebę ciągłego samokształcenia i dokształca-
nia w zakresie wykorzystania języka angielskiego w 
wypowiedziach ustnych 

Ćwiczenia 

portfolio utworzenie autoprezentacji oraz 
samoprezentacja przed grupą. 
(Student potrafi wykorzystać zdo-
bytą wiedzę, aby przygotować ma-
teriały niezbędne do prezentowa-
nia swojej osoby w kręgach bizne-
sowych oraz prywatnych).  

 

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

• Zaliczenie ustne (5 sem)/egzamin ustny (6 sem) 55% 

• Udział w dyskusjach, quizy językowe, śródsemestralne ‘mock’ testy 35% 

• Obecność na zajęciach 10% 

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

a. 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  
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• 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  

• 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  
 

a. Tematyka zajęć 

• jak mówić by inni chcieli słuchać (5 sem) 

• nauczanie zdalne – plusy i minusy; na przykładzie e-kursów z (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 (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 dydaktyczne 

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://www.bbc.com  
https://www.theguardian.com/international  
https://www.independent.co.uk 
https://edition.cnn.com  
 

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
https://www.bbc.com/
https://www.theguardian.com/international
https://www.independent.co.uk/
https://edition.cnn.com/
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13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

nych, 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 mgr Ewelina Gdaniec 
 
 

 


