
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: PNJA Pisanie akademickie 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: Filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Ewa Wełnic 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: dr Ewa Wełnic 

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 

2,5  
(5 

sem.)  

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

  

. 

  

 

  

 

  

 

  

 5 
Niestacjonarne 

 
18 (5 sem.) 

 
45 18 (6 sem) 

 
45 

  
  

      

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 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

Udział w zajęciach 50/36 

Zadania domowe, przygotowanie prac pisemnych 30/30 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 20/25 

Samodzielne przygotowanie do testów 10/15 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i do egzaminu 14/18 

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 52/38 

 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: wiedza dot. pisania w języku angielskim z I i II roku studiów. 

 
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 pisemnych  

Ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna poprawne wykonanie ćwiczeń, 
zadań domowych, pisanie 
prac, terminowe wykonanie 
ćwiczeń 

 
 

Umiejętności 

K1P_U01  

Potrafi umiejętnie wykorzystywać oraz odwoływać 
się do materiałów i literatury źródłowej z 
poszanowaniem praw własności intelektual-
nej  

Ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna Analiza informacji na dany temat i 
w danej formie, poprawnie 
pisane prace, poprawnie wy-
pełnione ćwiczenia 
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K1P_U09 

Ma umiejętność merytorycznej argumentacji z 
 wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz 
 formułowania wniosków i samodzielnych sądów  
 

Ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna  
poprawne wykonanie ćwiczeń, 
zadań domowych, pisanie prac 

K1P_U11  

Poprawnie stosuje zaawansowane struktury gra-
matyczne i leksykalne w pracach pisemnych 

 
 

Ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna Analiza informacji na dany temat i 
w danej formie, poprawnie pisane  
 
prace, poprawnie wypełnione 
ćwiczenia, udział w dyskusji  

 

K1P_U12 

Posiada umiejętność przygotowywania prac pi-
semnych korzystając z 

 literatury przedmiotu oraz środków 
 multimedialnych 

Ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna poprawne wykonanie ćwiczeń, 
zadań domowych, pisanie 
prac, ocena koleżeńska 

K1P_U17  
Potrafi krytycznie analizować i interpretować 

teksty  
Ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna poprawne wykonanie ćwiczeń, 
zadań domowych, pisanie 
prac, wykonanie ćwiczeń  

K1P_U20  

Posiada umiejętności językowe na poziomie C1 wg 
Europejskiego Systemu Opisu 

 Kształcenia Językowego pozwalające na tworzenie 
prac w zakresie pisania akademickiego 

 

Ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna poprawne wykonanie ćwiczeń, 
zadań domowych, pisanie 
prac 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 

Dąży do podnoszenia swoich umiejętności w zakre-

sie pisania tekstów na poziomie akademic-

kim 
 

Ćwiczenia 

Ćwiczeniowo-praktyczna Samoocena i nauczycielska, 
obserwacja, prace pisemne 
pozytywny wynik egzaminu 
 

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

• Pisemne prace sprawdzające znajomość słownictwa i formę pracy 

• Kolokwia pisemne 

• Egzamin pisemny 

• Bieżąca aktywność na zajęciach – terminowe przekazywanie prac pisemnych – 80% 

• Kolokwium zaliczeniowe - 20% oceny końcowej  

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

ndst  
dst  
dst+  

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

db  
db+  
bdb  

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

• Omówienie zagadnień  

• Podstawowe wskazówki dot. formalnego języka angielskiego – Academic English 

• Pisanie zaawansowanych sprawozdań, streszczeń, artykułów, recenzji 

• Różnorodne formy eseju – ćwiczenie form zaawansowanych 

• Dane bibliograficzne i przypisy 

• Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej 

• APA style citation 

• MLA Style sheet 

 

11. Wymagane środki dydaktyczne 

praca z książką i materiałami internetowymi, ćwiczenia leksykalne,  autorskie ze-
stawiania materiałów dydaktycznych, materiały internetowe, odwołania do tema-
tów prac licencjackich 

 
12. Literatura przedmiotu: 

Literatura podstawowa: 
Jordan R. R., Academic Writing Course. Study skills in English, wyd. Longman, Harlow 2007 
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Literatura uzupełniająca: 

Bailey S., Academic writing : a handbook for international students, wyd. Routledge, London- New York 
2011 
Evans V., Successful Writing. Proficiency, Newbury, 2013. 
Leonhard B. H., Discoveries in academic writing, wyd. Heinle & Heinle Publishers, Boston 2002 
Nygaard L. P., Writing your master's thesis, wyd. SAGE Publications, Los Angeles 2017 
Taylor G., A student's writing guide : how to plan and write successful essays, wyd. Cambridge University 
Press, Cambridge 2009 
Materiały własne prowadzącej zajęcia 
 

 

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć - autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały internetowe, autorskie tematy prac pisemnych 

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 
http://www.oxforddictionaries.com  

 
14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1.Ćwiczenia dr Ewa Wełnic 
 
 
 
 
 

 

 


