Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Kierunek studiów: Wszystkie kierunki

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku:

Stopień studiów: 1
Specjalności: Nie dotyczy
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Komunikacja i słownictwo ogólne

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

xxx
przedmiot ogólny

Liczba punktów ECTS
12

Semestry

2

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

3

1

180

0

0

0

0

0

2

150

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przygotowanie studenta do posługiwania się językiem polskim w typowych sytuacjach życia codziennego,
z użyciem oficjalnej i nieoficjalnej odmiany języka polskiego stosownie do okoliczności.
Cel 2 Przygotowanie studenta do porozumiewania się: brania udziału w rozmowach na znane tematy prywatne lub
dotyczące codziennych doświadczeń życiowych.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Przygotowanie studenta do wypowiadania się: tworzenia i łączenia wyrażeń w prosty sposób, by opisać
przeżycia, wydarzenia, zainteresowania czy plany oraz własne reakcje i wrażenia, a także prezentowania,
uzasadniania i wyjaśniania własnych poglądów.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Brak.

5

Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności Student potrafi używać funkcji i pojęć językowych zawartych w treściach programowych,
posługując się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka polskiego w typowych sytuacjach życia codziennego
z uwzględnieniem głównych konwencji socjokulturowych używanych w języku polskim.
EK2 Umiejętności Student potrafi używać zasobu leksykalnego opisanego w treściach programowych, zna synonimy, antonimy oraz kolokacje słów i posługuje się nimi w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
EK3 Umiejętności Student potrafi pisać teksty oraz wypowiadać się na interesujące go tematy ogólne, opowiadać
o wydarzeniach z przeszłości, życiowych doświadczeniach, uczestniczyć w dyskusji, wyrażając i uzasadniając
własne zdanie, a także prowadzić rozmowę telefoniczną.
EK4 Umiejętności Student rozumie oraz formułuje wypowiedzi w następujących rolach: kolega, członek rodziny,
klient, podróżny, uczeń, pacjent i in.

6

Treści programowe

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

1

Kontakty społeczne (przedstawianie się, stereotypy powitalne i pożegnalne,
składanie życzeń, komplementowanie, dziękowanie, przepraszanie, prośba,
zapraszanie i in.).

60

2

Wyrażanie czasu i relacji czasowych oraz przestrzennych.

10

3

Człowiek i jego bliższe i dalsze otoczenie (przedstawianie siebie i rodziny, dom,
miasto, kraj, przyroda, klimat).

60

4

Dyskusja, wyrażanie zdania, argumentowanie, wyrażanie zgody i sprzeciwu,
pytanie o opinię.

10

5

Stan zdrowia i opieka lekarska (części ciała, wizyta u lekarza, diagnostyka, apteka,
nagłe wypadki).

20

6

Czas wolny: kultura, rozrywki, sport. Zainteresowania i hobby.

20

7

Internet i inne wynalazki oraz osiągnięcia cywilizacyjne.

10

8

Praca (zawody, poszukiwanie pracy, kwalifikacje i wymagania, prawa pracownika).

10

9

Rada, czasownik "powinien", zakazy oraz nakazy.

10
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

10

Życie codzienne (jedzenie i picie, ubrania, zakupy, sklepy, usługi, gastronomia,
przedmioty codziennego użytku, miary, ilości, transport).

60

11

Polskie święta i inne tradycje.

10

12

Rozmowa telefoniczna z użyciem telefonu stacjonarnego oraz komórkowego.

10

13

Wyrażanie uczuć i nastrojów (zadowolenia, sympatii, upodobania, zmartwienia
i in.).

20

14

Podróże i środki transportu.

10

15

Tematy ogólnego zainteresowania.

10

Narzędzia dydaktyczne

N1 Dyskusja
N2 Konsultacje
N3 Praca w grupach
N4 Prezentacje multimedialne

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

0

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
Strona 3/6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Test
F2 Odpowiedź ustna
F3 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
P2 Egzamin pisemny
P3 Egzamin ustny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1

Na ocenę 3.0

Student potrafi w stopniu dostatecznym używać funkcji i pojęć językowych
zawartych w treściach programowych, posługując się oficjalną i nieoficjalną
odmianą języka polskiego w typowych sytuacjach życia codziennego
z uwzględnieniem głównych konwencji socjokulturowych używanych w języku
polskim.

Na ocenę 3.5

Student potrafi dość dobrze używać funkcji i pojęć językowych zawartych
w treściach programowych, posługując się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka
polskiego w typowych sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem głównych
konwencji socjokulturowych używanych w języku polskim.

Na ocenę 4.0

Student potrafi dobrze używać funkcji i pojęć językowych zawartych w treściach
programowych, posługując się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka polskiego
w typowych sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem głównych konwencji
socjokulturowych używanych w języku polskim.

Na ocenę 4.5

Student potrafi bardzo dobrze używać funkcji i pojęć językowych zawartych
w treściach programowych, posługując się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka
polskiego w typowych sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem głównych
konwencji socjokulturowych używanych w języku polskim.

Na ocenę 5.0

Student potrafi doskonale używać funkcji i pojęć językowych zawartych
w treściach programowych, posługując się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka
polskiego w typowych sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem głównych
konwencji socjokulturowych używanych w języku polskim.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student potrafi w stopniu dostatecznym używać zasobu leksykalnego opisanego
w treściach programowych, zna synonimy, antonimy oraz kolokacje słów
i posługuje się nimi w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

Na ocenę 3.5

Student potrafi dość dobrze używać zasobu leksykalnego opisanego w treściach
programowych, zna synonimy, antonimy oraz kolokacje słów i posługuje się nimi
w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
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Na ocenę 4.0

Student potrafi dobrze używać zasobu leksykalnego opisanego w treściach
programowych, zna synonimy, antonimy oraz kolokacje słów i posługuje się nimi
w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

Na ocenę 4.5

Student potrafi bardzo dobrze używać zasobu leksykalnego opisanego w treściach
programowych, zna synonimy, antonimy oraz kolokacje słów i posługuje się nimi
w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

Na ocenę 5.0

Student potrafi doskonale używać zasobu leksykalnego opisanego w treściach
programowych, zna synonimy, antonimy oraz kolokacje słów i posługuje się nimi
w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student potrafi w stopniu dostatecznym pisać teksty oraz wypowiadać się na
interesujące go tematy ogólne, opowiadać o wydarzeniach z przeszłości,
życiowych doświadczeniach, uczestniczyć w dyskusji, wyrażając i uzasadniając
własne zdanie, a także prowadzić rozmowę telefoniczną.

Na ocenę 3.5

Student potrafi dość dobrze pisać teksty oraz wypowiadać się na interesujące go
tematy ogólne, opowiadać o wydarzeniach z przeszłości, życiowych
doświadczeniach, uczestniczyć w dyskusji, wyrażając i uzasadniając własne
zdanie, a także prowadzić rozmowę telefoniczną.

Na ocenę 4.0

Student potrafi dobrze pisać teksty oraz wypowiadać się na interesujące go
tematy ogólne, opowiadać o wydarzeniach z przeszłości, życiowych
doświadczeniach, uczestniczyć w dyskusji, wyrażając i uzasadniając własne
zdanie, a także prowadzić rozmowę telefoniczną.

Na ocenę 4.5

Student potrafi bardzo dobrze pisać teksty oraz wypowiadać się na interesujące
go tematy ogólne, opowiadać o wydarzeniach z przeszłości, życiowych
doświadczeniach, uczestniczyć w dyskusji, wyrażając i uzasadniając własne
zdanie, a także prowadzić rozmowę telefoniczną.

Na ocenę 5.0

Student potrafi doskonale pisać teksty oraz wypowiadać się na interesujące go
tematy ogólne, opowiadać o wydarzeniach z przeszłości, życiowych
doświadczeniach, uczestniczyć w dyskusji, wyrażając i uzasadniając własne
zdanie, a także prowadzić rozmowę telefoniczną.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student w dostatecznym stopniu rozumie oraz formułuje wypowiedzi
w następujących rolach: kolega, członek rodziny, klient, podróżny, uczeń, pacjent
i in.

Na ocenę 3.5

Student dość dobrze rozumie oraz formułuje wypowiedzi w następujących rolach:
kolega, członek rodziny, klient, podróżny, uczeń, pacjent i in.

Na ocenę 4.0

Student dobrze rozumie oraz formułuje wypowiedzi w następujących rolach:
kolega, członek rodziny, klient, podróżny, uczeń, pacjent i in.

Na ocenę 4.5

Student bardzo dobrze rozumie oraz formułuje wypowiedzi w następujących
rolach: kolega, członek rodziny, klient, podróżny, uczeń, pacjent i in.

Na ocenę 5.0

Student doskonale rozumie oraz formułuje wypowiedzi w następujących rolach:
kolega, członek rodziny, klient, podróżny, uczeń, pacjent i in.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

EK1

Array

EK2

11

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

Cel 1 Cel 2
Cel 3

N1 N2 N3 N4

F1 F2 F3 P2 P3

Array

Cel 1 Cel 2
Cel 3

N2 N3 N4

F1 F2 F3 P2 P3

EK3

Array

Cel 1 Cel 2
Cel 3

N1 N2 N3 N4

F1 F2 F3 P2 P3

EK4

Array

Cel 1 Cel 2
Cel 3

N1 N2 N3 N4

F1 F2 F3 P2 P3

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Iwona Stempek, Anna Stelmach, Sylwia Dawidek, Aneta Szymkiewicz — Polski Krok po kroku 1,
Kraków, 2010, polish-courses.com
[2 ] Iwona Stempek, Anna Stelmach — Polski, krok po kroku 2, Kraków, 2012, polish-courses.com

Literatura uzupełniająca
[1 ] Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz — Hurra! Po polsku 1, Kraków, 2006, Prolog
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr Izabela Kugiel-Abuhasna (kontakt: izakugiel@op.pl)

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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