
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PNJA Pisanie II ROK 

1. Język wykładowy: angielski 
2. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów:  

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia  

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

3. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Ewa Wełnic 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: mgr Katarzyna Wakarecy 

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

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

 Ćwiczenia PWS ECTS Ćwiczenia PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS Puste   Puste   ...   ECTS 

Stacjonarne 29 (3 sem.) 46 3 (3 
sem. 

29(4 sem.) 46 3(4 
sem.) 

  
 

  

 
  

 
  

 
  

 6 
Niestacjonarne 22(3 sem.) 53 20 (4 sem.) 55           

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę Egzamin           

5. 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 

(stacjonarne/niestacjonarne) 

Udział w zajęciach 58/42 

Zadania domowe, przygotowanie prac pisemnych 32/35 
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 35/35 

Samodzielne przygotowanie do testów 10/14 
Samodzielne przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i do egzaminu 13/22 
Udział w egzaminie 2/2 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 150/150 
Punkty ECTS 5/5 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 150/150 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 60/44 

 

6. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (2 semestry), rekomendowane wymagania wstępne, 
relacje pomiędzy formami zajęć - wiedza i umiejętności z I roku 

7. 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 struktur   
leksykalno-gramatycznych, ich zastosowania w 
różnego typu esejach 
 

Ćwiczenia 

Klasyczna metoda problemo-
wa,  
burza mózgów.  

 
Prace pisemne, terminowy udział 
w zajęciach, pozytywny wynik 
egzaminu, indywidualna ocena  

Umiejętności 
 

 
K1P_U11 

 
 
 
 
 

 Potrafi zdobywać wiedzę poprzez wyszukiwanie, 
 analizowanie, wartościowanie i kategoryzowanie 
 informacji z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych 
 elektronicznych takich jak różnego rodzaju 
słowniki, tezaurusy) 

Ćwiczenia 

 
 
Ćwiczeniowo-praktyczna 

 
Analiza informacji na zadany 
temat, poprawne wykonywanie 
zadań, prace pisemne. 

K1P_U09  Ma umiejętność merytorycznej argumentacji z 
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz 

Ćwiczenia 
 
 

Analiza informacji na zadany 
temat, udział w dyskusji z prowa-



Program przedmiotu  
formułowania wniosków i samodzielnych sądów  Ćwiczeniowo-praktyczna dzącym zajęcia, poprawne wyko-

nywanie zadań, prace 
 pisemne, pozytywny wynik egza-
minu. 
 

K1P_U12  

Posiada umiejętność przygotowywania esejów na 
zadany temat 

korzystając z literatury przedmiotu oraz środków 
multimedialnych  

Ćwiczenia 

 
 
Ćwiczeniowo-praktyczna 

 
Analiza informacji na zadany 
temat, poprawne wykony-
wanie zadań, prace pisemne.  

 
Kompetencje społeczne 

K1P_K01  

 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia 
umiejętności związanych z tworzeniem różnych 
form wypowiedzi pisemnych 
 
 

Ćwiczenia 

 
 
Ćwiczeniowo-praktyczna 

 
Samoocena, ocena  nauczy-
cielska, obserwacja postę-
pów, prace pisemne.  

 

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

• Pisemne prace sprawdzające znajomość słownictwa i formę pracy 

• Indywidualny komentarz oceniający 

• Systematyczna obserwacja 

• Aktywność w dyskusjach - 20% oceny końcowej  

• pisemne prace zaliczeniowe - 80% oceny końcowej  

• Egzamin pisemny 

 
0% - 59%  
60% - 69%  
70% - 79%  

ndst  
dst  
dst+  

80% - 89%  
90% - 94%  
95% -100%  

db  
db+  
bdb  

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

a. Omówienie programu przedmiotu  

b. Eseje – wprowadzenie  
• Typy esejów – descriptive essay; narrative essay 

•  Analiza struktury na podstawie wzoru  

• Rodzaje wstępu i zakończenia  
c. For and against essay  

• Analiza struktury na podstawie wzoru  

•  Gromadzenie przydatnego słownictwa  

•  Ćwiczenia w redagowaniu eseju typu I  
d. Opinion essay  

•  Analiza struktury na podstawie wzoru  

• Gromadzenie przydatnego słownictwa  

• Ćwiczenia w redagowaniu eseju typu II  
e.  Essay suggesting solutions to problems  

• Analiza struktury na podstawie wzoru  

•  Gromadzenie przydatnego słownictwa  

•  Ćwiczenia w redagowaniu eseju typu III  
 

 

 
10. Literatura przedmiotu: 
a. Literatura podstawowa 

 
Boyle M., Warwick L., Skillful reading & writing 4: student's book, Macmillan Education, Oxford 2013  

 

b. Literatura uzupełniająca:  
 
Cory H., Formal Letters [W:] H. Cory, Advanced Writing with English in Use, Oxford – New York, 2005, s. 87-101.  

Evans V., Successful Writing. Proficiency, Newbury, 2013.  
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Powell D., Common Mistakes at CEA, Cambridge, 2005.  
Tuck A., Dictionary of Business English, Oxford, 2000.  
 

c. Netografia:  
 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english http://www.businessdictionary.com 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/how-to-prepare  

http://www.cambridgeenglish.org/exams/business-certificates/business-higher/how-to-prepare 

http://www.oxforddictionaries.com  
 

 
11. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć - autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-

nych, materiały internetowe 
 

12. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Ćwiczenia dr Ewa Wełnic 

 
 
 
 
 

 

 


