Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Kierunek studiów: Wszystkie kierunki

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku:

Stopień studiów:
Specjalności: Wszystkie specjalności
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Lektorat języka polskiego (poziom B)

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

XXX
przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS
12

Semestry

2

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

3

1

30

0

0

0

0

0

2

30

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych oraz rozwijanie umiejętności udziału w dyskusji na
tematy techniczne
Cel 2 Rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem tekstów technicznych
Cel 3 Przygotowanie studentów do wykorzystania języka obcego jako narzędzia poznania

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 Przygotowanie studentów do samodzielnej pracy z tekstami technicznymi związanymi z jego specjalnością

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość języka polskiego na poziomie B1

5

Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student potrafi: zrozumieć ogólny sens wypowiedzi
oraz logiczną strukturę, określić styl języka komunikatu, wysłuchać ze zrozumieniem wykładu na tematy ogólne
oraz związane ze swoja specjalnością
EK2 Umiejętności W zakresie doskonalenia umiejętności mówienia student potrafi: wyrażać się w sposób jasny
i przekonywujący, adekwatnie do sytuacji, potrafi dobrać poprawne sformułowania, zwroty, potrafi wypowiedzieć się na tematy ogólne oraz techniczne związane ze swoją specjalnością
EK3 Umiejętności W zakresie kształtowania i doskonalenia umiejętności związanych z rozumieniem tekstu czytanego student potrafi: wyodrębnić myśl przewodnią komunikatu, żądaną informację, czytać ze zrozumieniem
teksty specjalistyczne ze swojej specjalności
EK4 Umiejętności Student potrafi posługiwać się słownictwem oraz funkcjami językowymi zawartymi w treściach
programowych

6

Treści programowe

Lp

7

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

1

CZYTANIE I SŁUCHANIE: teksty użytkowe, literackie, prasowe, reportaże,
dokumenty, utwory muzyczne, teksty telewizyjne i radiowe

15

2

SŁOWNICTWO - KRĘGI TEMATYCZNE: relacje międzyludzkie, edukacja,
praca, czas wolny, zdrowie, jedzenie, mieszkanie, nauka i technika, środowisko
naturalne, tradycje, obrzędy, zwyczaje, frazeologizmy, tematy związane ze
specjalizacjami studentów

15

3

MÓWIENIE: wyrażanie własnej opinii, przytaczanie opinii cudzej
i ustosunkowanie się do niej, referowanie, dialogi sytuacyjne, dyskusja, perswazja,
asertywność

15

4

GRAMATYKA I PISANIE: czasownik (koniugacje, tryby, aspekt, czasy,
prefiksy), rzeczownik, przymiotnik (deklinacja, liczba mnoga- r.
męskoosobowy), imiesłowy, forma bezosobowa, zdrobnienia, zgrubienia, nazwy
cech abstrakcyjnych, formy rodzaju żeńskiego nazw wykonawców czynności,
zawodów, tytułów, mieszkańców, imiesłowy, przyimki, liczebniki

15

Narzędzia dydaktyczne

N1 Dyskusja
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N2 Konsultacje
N3 Praca w grupach
N4 Prezentacje multimedialne
N5 Inne

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

60

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
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 ćwiczenia praktyczne
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
P2 Średnia ważona ocen formujących
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Test
B2 Inne

Kryteria oceny
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Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: potrafi w stopniu ograniczonym
zrozumieć ogólny sens wypowiedzi, w bardzo słabym stopniu rozumie wykład
natematy związane ze swoją specjalnością.

Na ocenę 4.0

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: zazwyczaj potrafi
zrozumiećogólny sens wypowiedzi, zazwyczaj rozumie wykład na tematy
związane ze swoją specjalnością.

Na ocenę 5.0

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: z łatwością potrafi zrozumieć
sens wypowiedzi, z łatwością rozumie wykład na tematy związane ze swoją
specjalnością.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

W zakresie umiejętności mówienia student potrafi: w stopniu ograniczonym
wyraża się odpowiednio do sytuacji i rozmówcy, w stopniu ograniczonym
wypowiada się na tematy techniczne związane ze swoją specjalnością.

Na ocenę 4.0

W zakresie umiejętności mówienia student potrafi: na ogół wyraża się
odpowiednio do sytuacji i rozmówcy, w umiarkowanie swobodny sposób się na
tematy techniczne związane ze swoją specjalnością.

Na ocenę 5.0

W zakresie umiejętności mówienia student potrafi: w jasny i przekonujący sposób
wyraża się odpowiednio do sytuacji i rozmówcy, swobodnie wypowiada się na
tematy techniczne związane ze swoją specjalnością.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

W zakresie umiejętności związanych z rozumieniem tekstu czytanego student
potrafi: sporadycznie wyodrębnia myśl przewodnią całego komunikaty, w stopniu
ograniczonym posługuje się słownikiem sporadycznie jest w stanie przeczytać ze
zrozumieniem teksty specjalistyczne i opinie ze specjalistycznych źródeł
związanych ze swoją specjalnością. .

Na ocenę 4.0

W zakresie umiejętności związanych z rozumieniem tekstu czytanego student
potrafi: zazwyczaj wyodrębnia myśl przewodnią całego komunikaty, sprawnie
posługuje się słownikiem zazwyczaj jest w stanie przeczytać ze zrozumieniem
teksty specjalistyczne i opinie ze specjalistycznych źródeł związanych ze swoją
specjalnością.

Na ocenę 5.0

W zakresie umiejętności związanych z rozumieniem tekstu czytanego student
potrafi: z łatwością wyodrębnia myśl przewodnią całego komunikaty, biegle
posługuje się słownikiem, z łatwością czyta ze zrozumieniem teksty
specjalistyczne i opinie ze specjalistycznych źródeł związanych ze swoją
specjalnością.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student w stopniu ograniczonym potrafi posługiwać się podstawowymi
elementami zasobu leksykalnego zawartymi w treściach programowych.

Na ocenę 4.0

Student potrafi posługiwać się większością zasobu leksykalnego zawartymi
w treściach programowych.
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Student dobrze potrafi posługiwać się całością zasobu leksykalnego zawartymi
w treściach programowych.

Na ocenę 5.0
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

xxx

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4

1234

N1 N2 N3 N4 N5

F1 P1 P2

EK2

xxx

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4

1234

N1 N2 N3 N4 N5

F1 P1 P2

EK3

xxx

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4

1234

N1 N2 N3 N4 N5

F1 P1 P2

EK4

xxx

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4

1234

N1 N2 N3 N4 N5

F1 P1 P2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] E. Lipińska — Kiedyś wrócisz tu..., Kraków, 2013, Universitas
[2 ] E. Lipińska — Umiesz? Zdasz!, Kraków, 2009, Universitas
[3 ] A. Ruszer — Oswoić tekst, Kraków, 2013, Universitas
[4 ] A. Madeja, B. Morcinek — Polski mniej obcy, Katowice, 2007, Śląsk
[5 ] J. Pyzik — Przygoda z gramatyką, Kraków, 2011, Universitas

Literatura dodatkowa
[1 ] Materiały własne — Tytuł, Miejscowość, 2014, Wydawnictwo
[2 ] Materiały autentyczne i multimedialne — Tytuł, Miejscowość, 2014, Wydawnictwo
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr Monika Szymaniak (kontakt: monika.glonek@gmail.com)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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