Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

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

Słownictwo specjalistyczne - historia (poziom B)

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

1

Kategoria przedmiotu

1

Liczba punktów ECTS
12

Semestry

2

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

3

1

15

0

0

0

0

0

2

15

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przygotowanie studentów do samodzielnej pracy z tekstami specjalistycznymi zwiazanymi z wybraną przez
nich specjalnością.
Cel 2 Przygotowanie studentów do wykorzystania języka jako narzędzia poznania.
Cel 3 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych oraz rozwijanie umiejętności udziału w dyskusji na
tematy związane z wybraną przez studentów specjalnością.
Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

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
dotyczącej tematyki historycznej -wysłuchać ze zrozumieniem wykładu o tematyce historycznej.
EK2 Umiejętności W zakresie doskonalenia umiejętności mówienia student potrafi: - wyrażać się w sposób jasny
i przekonujący, stosując odpowiednia terminologię historyczną - włączyć się do dyskusji, w której poruszane
są zagadnienia związane z jego specjalnością - swobodnie prowadzić rozmowę dotyczącą zagadnień związanych
z wybrana przez niego specjalnością - wygłosić, po uprzednim przygotowaniu, referat dotyczący zagadnień
związanych ze specjalnością, którą wybrał.
EK3 Umiejętności Student zna i potrafi posługiwać się zasobem leksykalnym obejmującym słownictwo historyczne.
EK4 Wiedza Student posiada wiedzę z zakresu historii Polski oraz historii powszechnej.

6

Treści programowe

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

1

Wprowadzenie do historii. Definicja, obszar i metodologia pracy historyka.
Periodyzacja. Nauki pokrewne i pomocnicze historii.

2

2

Historyczne i legendarne początki państwa polskiego. Dynastia Piastów.

2

3

Polska Jagiellonów. Feudalizm. Warstwy społeczne. Formacje wojskowe i oręż.

5

4

Droga do upadku. Powstanie Chmielnickiego. Potop Szwedzki.

2

5

Okres rozbiorów i powstań narodowowyzwoleńczych. Tadeusz Kościuszko.

2

6

Pierwsza wojna światowa w Polsce i na świecie. Józef Piłsudski. Odzyskanie
niepodległości.

2

7

Dwudziestolecie międzywojenne. Reformy.

1

8

II wojna światowa w Polsce i na świecie. Przyczyny, przebieg i skutki,

4

9

Sytuacja geopolityczna po II wojnie światowej. Komunizm. Solidarność. Okrągły
stół. Lech Wałęsa i 1989 r.

2

10

Polska w Unii Europejskiej. Współczesność.

1

11

Historia powszechna. Francja. Anglia. Rosja, Niemcy. Stany Zjednoczone. Chiny
i Japonia.

6

12

Historia Kościoła.

1
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Dyskusja
N3 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

30

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

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

8

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

2

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Odpowiedź ustna
F2 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
P2 Średnia ważona z ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Uzyskanie poztywnej oceny podsumowującej. Aktywna obecność na zajęciach.
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Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1

Na ocenę 3.0

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: - w stopniu ograniczonym potra
zrozumieć ogólny sens wypowiedzi dotyczących tematyki historycznej - w bardzo
słabym stopniu potra wysłuchać ze zrozumieniem wykładu o tematyce
historycznej.

Na ocenę 4.0

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: - zazwyczaj potra zrozumieć
ogólny sens wypowiedzi dotyczacych tematyki historycznej - dość dobrze rozumie
wykłady o tematyce historycznej.

Na ocenę 5.0

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: - z łatwością potra zrozumieć
ogólny sens wypowiedzi dotyczących tematyki historycznej - bez żadnych
problemów rozumie wykłady o tematyce historycznej.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

W zakresie doskonalenia umiejętności mówienia student: - w stopniu
ograniczonym potra wyrażać się w sposób jasny i przekonujący - tylko od czasu
do czasu poprawnie stosuje odpowiednia terminologię historyczną - sporadycznie
umie włączyć się do dyskusji, w której poruszane są zagadnienia związane z jego
specjalnością - sporadycznie potra prowadzić rozmowę dotycząca zagadnień
związanych z wybraną przez niego specjalnością - w stopniu ograniczonym potra
wygłosić, po uprzednim przygotowaniu, referat dotyczący wybranego zagadnienia
związanego z jego specjalnością.

Na ocenę 4.0

W zakresie doskonalenia umiejętności mówienia student: - na ogół potra wyrażać
się w sposób jasny i przekonujący - zazwyczaj poprawnie stosuje odpowiednia
terminologię historyczną - na ogół umie włączyć się do dyskusji, w której
poruszane są zagadnienia związane z jego specjalnością - potra prowadzić
rozmowę dotycząca zagadnień związanych z wybraną przez niego specjalnością
- dość dobrze potra wygłosić, po uprzednim przygotowaniu, referat dotyczący
wybranego zagadnienia związanego z jego specjalnością.

Na ocenę 5.0

W zakresie doskonalenia umiejętności mówienia student: - z łatwością potra
wyrażać się w sposób jasny i przekonujący - bezbłędnie stosuje odpowiednią
terminologię historyczną - często umie włączyć się do dyskusji, w której
poruszane są zagadnienia związane z jego specjalnością - z łatwością potra
prowadzić rozmowę dotycząca zagadnień związanych z wybraną przez niego
specjalnością - bardzo dobrze radzi sobie z przygotowywaniem i wygłaszaniem
referatów dotyczących wybranych zagadnień związanych z jego specjalnością.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student w stopniu ograniczonym zna podstawowy zasób leksykalny obejmujący
słownictwo historyczne i w sposób ograniczony potra posługiwać się nim.

Na ocenę 4.0

Student zna większość zasobu leksykalnego obejmującego słownictwo historyczne
i z reguły poprawnie potra posługiwać się nim.
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Student bardzo dobrze zna cały materiał leksykalny obejmujący słownictwo
historyczne pojawiające się na lekcjach i z łatwością potra posługiwać się nim.

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4
Na ocenę 3.0

Student posiada ograniczoną wiedzę na tematy historyczne.

Na ocenę 4.0

Student dobrze zna zagadnienia historyczne.

Na ocenę 5.0

Student posiada bardzo dobrą i wnikliwą wiedzę na temat historii Polski i historii
powszechnej.
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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

x

Cel 1 Cel 2
Cel 3

123456789
10 11 12

N1 N2

F1 F2 P1 P2

EK2

x

Cel 1 Cel 2
Cel 3

123456789
10 11 12

N1 N2 N3

F1 F2 P1 P2

EK3

x

Cel 1 Cel 2
Cel 3

123456789
10 11 12

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK4

x

Cel 1 Cel 2
Cel 3

123456789
10 11 12

N1 N2 N3

F1 F2 P1 P2

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Witold Pronobis — Polska i świat w XX w., Warszawa, 1991,
[2 ] Robert Śnigocki, Agnieszka Zielińska — Wczoraj i dziś. Historia Polski, Warszawa, 2017, Nowa Era
[3 ] Jerzy Topolski — Historia Poski. Od czasów najdawniejszych do 1990 r., , 0,

Literatura uzupełniająca
[1 ] Autor — Tytuł, Miejscowość, 2018, Wydawnictwo
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr Agnieszka Kamińska (kontakt: agnieszkazieba@o2.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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