
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Projekt Dyplomowy 
2. Język wykładowy: język 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: Giersz Marta, dr/Goncharova Tamara, prof. UKW dr/ Cap Piotr prof. 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu:  

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

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma 
zajęć 
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Zajęcia 
projek-
towe 

 

PWS ECTS 
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PWS ECTS 
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PWS ECTS 
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PWS ECTS 
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dydaktyczne 

 
PWS ECTS 
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PWS ECTS 
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PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 16 (VI sem.) 76 
4 (VI 
sem.) 
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 4 
Niestacjo-

narne 
16 (VI sem.) 76     

  
8      

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

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) 

Zajęcia projektowe 16h/16h 

Udział w konsultacjach  8h/8h 

Samodzielne studiowanie tematyki projektu 26h/26h 

Samodzielne opracowywanie projektu 50h/50h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 16h+8h+26h+50h=100h 

Punkty ECTS 4 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 24h/24h 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 24h/24h 

 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania 1 semestr, rekomendowane wymagania wstępne, relacje 
pomiędzy formami zajęć: brak wymagań wstępnych 

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_W01 
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie językoznawstwa 
zorientowaną na jej zastosowania praktyczne 

Zajęcia pro-
jektowe/Kon-
sultacje dy-
daktyczne 

metody ćwiczeniowo-prak-
tyczne - projekt 

praca pisemna, udział w dyskusji, 
prezentacja 

K1P_W03 

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą kształtowania się 
oraz funkcjonowania kultury i mediów danego ob-
szaru kulturowego zorientowane na ich zastosowania 
w sferze działalności zawodowej 

Zajęcia pro-
jektowe/Kon-
sultacje dy-
daktyczne 

metody ćwiczeniowo-prak-
tyczne - projekt 

praca pisemna, udział w dyskusji, 
prezentacja 

K1P_W05 

Zna terminologię stosowaną do analizy i opisu zjawisk 
językowych, literackich, historycznych i kulturowych 
właściwych dla danego obszaru kulturowego związaną 
ze sferą działalności zawodowej 

Zajęcia pro-
jektowe/Kon-
sultacje dy-
daktyczne 

metody ćwiczeniowo-prak-
tyczne - projekt 

praca pisemna, udział w dyskusji, 
prezentacja 

Umiejętności 

K1P_U01 

Potrafi zdobywać wiedzę z zakresu problematyki języ-
koznawczej, literaturoznawczej i kulturoznawczej po-
przez wyszukiwanie, analizowanie, wartościowanie i 
kategoryzowanie informacji z wykorzystaniem źródeł 
tradycyjnych i elektronicznych 

Zajęcia pro-
jektowe/Kon-
sultacje dy-
daktyczne 

metody ćwiczeniowo-prak-
tyczne - projekt 

praca pisemna, udział w dyskusji, 
prezentacja 



Program przedmiotu  

K1P_U03 

Posiada podstawowe umiejętności organizacyjne po-
zwalające na właściwe określenie priorytetów, plano-
wanie i realizację zadań związanych ze swoją specjali-
zacją zawodową 

Zajęcia pro-
jektowe/Kon-
sultacje dy-
daktyczne 

metody ćwiczeniowo-prak-
tyczne - projekt 

praca pisemna, udział w dyskusji, 
prezentacja 

K1P_U07 

Potrafi zaplanować i zrealizować typowe zadania za 
pomocą znanych sobie metod i procedur postępowa-
nia oraz wybrać najbardziej odpowiednie do wykona-
nia zadań właściwych dla wybranej działalności zawo-
dowej 

Zajęcia pro-
jektowe/Kon-
sultacje dy-
daktyczne 

metody ćwiczeniowo-prak-
tyczne - projekt 

praca pisemna, udział w dyskusji, 
prezentacja 

K1P_U08 
Potrafi pracować zgodnie z celami i wskazówkami for-
mułowanymi w procesie dyplomowania 

Zajęcia pro-
jektowe/Kon-
sultacje dy-
daktyczne 

metody ćwiczeniowo-prak-
tyczne - projekt 

praca pisemna, udział w dyskusji, 
prezentacja 

K1P_U09 
Ma umiejętność merytorycznej argumentacji z wyko-
rzystaniem poglądów innych autorów oraz formuło-
wania wniosków i samodzielnych sądów 

Zajęcia pro-
jektowe/Kon-
sultacje dy-
daktyczne 

metody ćwiczeniowo-prak-
tyczne - projekt 

praca pisemna, udział w dyskusji, 
prezentacja 

K1P_U16 
Potrafi analizować wybrane zjawiska językowe, kultu-
rowe, historyczne i literackie krajów danego obszaru 
kulturowego dla potrzeb działalności zawodowej 

Zajęcia pro-
jektowe/Kon-
sultacje dy-
daktyczne 

metody ćwiczeniowo-prak-
tyczne - projekt 

praca pisemna, udział w dyskusji, 
prezentacja 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego samokształcenia i dokształcania za-
wodowego 

Zajęcia pro-
jektowe/Kon-
sultacje dy-
daktyczne 

metody ćwiczeniowo-prak-
tyczne - projekt 

praca pisemna, udział w dyskusji, 
prezentacja 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen: 
Ocena przedstawionych prac pisemnych i prezentacji:70% 
Ocena aktywnego udziału w dyskusji:20% 
Obecności:10% 
10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane 

Rodzaje projektów badawczych, 
Metody prowadzenia projektów badawczych, 
Metodologia badań  
Zasady redagowania i przygotowania projektu dyplomowego 
Omówienie zakresu oraz tematyki projektu dyplomowego. 
Omówienie literatury podstawowej i uzupełniającej 

11. Wymagane środki dydaktyczne: brak specjalnych wymagań 
12. Literatura przedmiotu: 

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

• Brown, J.D, Rodgers, T.S. 2002. Doing Second Language Research. Oxford: Oxford University Press 

• Litosseliti, L. (red.). 2018. Research Methods in Linguistics. London: Bloomsbury Academic 

• Wilczyńska, W. i Michońska-Stadnik, A.2010. Metodologia badań w glottodydaktyce. Wrocław: Avalon 
b. Literatura uzupełniająca: zapis j.w. 

• Brown, J.D. 2001. Using surveys in Language Programs. Cambridge: Cambridge University Press 

• Gabryś-Barker, D. (red.). 2011. Action research in teacher development: an overview of research methodol-
ogy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 

• Nunan, D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press 

• Richards, J.C. i Ch. Lockhart. 1996. Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge: Cam-
bridge University Press 

c. Netografia: adres strony, stan z dnia:  
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.Zajęcia projektowe/Konsulta-
cje 

Cap Piotr prof. 

2.Zajęcia projektowe/Konsulta-
cje 

Giersz Marta, dr 

3.Zajęcia projektowe/Konsulta-
cje 

Goncharova Tamara, prof. UKW dr 

 


