
KARTA PRZEDMIOTU 

 

Kod przedmiotu MINF_01.1 

Nazwa przedmiotu w 

języku  

polskim Lektorat języka obcego B2 
angielskim Foreign language course B2 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 

1.1. Kierunek studiów informatyka 

1.2. Forma studiów studia stacjonarne/niestacjonarne 

1.3. Poziom studiów studia pierwszego stopnia inżynierskie 

1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 

1.5. Specjalność teleinformatyka, technologie informatyczne 

1.6. Jednostka prowadząca przedmiot SJO UJK Kielce 

1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu mgr Aleksandra Kasprzyk 

1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba wyznaczona przez SJO do prowadzenia zajęć z 

języka obcego 

1.9. Kontakt sjo@ujk.kielce.pl 

 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

2.1. Przynależność do modułu MINF_01 

2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 

2.3. Język wykładowy angielski/niemiecki/francuski/rosyjski 

2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot 1, 2, 3, 4 lub 2, 3, 4, 5 lub 1, 2, 3, 4, 5*  

(w zależności od planów studiów na 

poszczególnych kierunkach/wydziałach) 

2.5. Wymagania wstępne Wyniki procentowe pisemnego egzaminu 

maturalnego – kwalifikacja do grup zgodnie ze 

strategią nauczania języków obcych w UJK Kielce 

(zarządzenie nr 8/2008 Rektora UJK Kielce) 

 

3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 

 

3.1. Formy zajęć lektorat 

3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 

3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną po każdym semestrze nauki. Uczelniany egzamin 

certyfikacyjny po zakończeniu kursu językowego. 

3.4. Metody dydaktyczne Metody bazujące na podejściu komunikacyjnym, metoda bezpośrednia 

3.5. Wykaz 

literatury 

podstawowa Ogólnodostępne podręczniki dla poziomu B2 

uzupełniająca Inne niż literatura podstawowa podręczniki ogólnodostępne dla 

poziomu B2 oraz publikacje i materiały autorskie 

 
4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

4.1. Cele przedmiotu 

 

Student: 

C01- doskonali i rozwija w dalszym ciągu wszystkie sprawności językowe. 

C02- rozwija kompetencje komunikacyjne. 

C03- rozwija kompetencje językowe dla potrzeb akademickich i zawodowych. 

C04- poszerza świadomość aktualizowania kompetencji językowych ( przez całe życie). 

 

 

mailto:sjo@ujk.kielce.pl


4.2. Treści programowe 

Treści leksykalne 

 Elementy słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów 

 Uniwersytet, przedmiot studiów, rodzaje studiów, znaczenie wykształcenia 

 Pozostałe treści obejmują życie codzienne, kulturę, zjawiska społeczne oraz znane problemy współczesnego 

świata i są zgodne z  sylabusem obowiązujących podręczników dla poziomu B2. 

 

Treści gramatyczne: 

Zgodne z sylabusem podręczników przewidzianych dla poziomu B2 i zgodne z wymaganiami Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

 

Funkcje językowe: 

 Zgodne z sylabusem podręczników dla poziomu B2 i pozwalające studentom na płynne porozumiewanie się 

w języku obcym, branie czynnego udziału w dyskusjach, debatach, wyrażanie swoich opinii, przedstawianie 

swoich poglądów, argumentowanie i formułowanie swojego punktu widzenia, polemizowanie i 

wypracowywanie rozwiązań kompromisowych, wyrażanie emocji i rozmawianie o przeżyciach w różnych 

sytuacjach życiowych. 

 

 

 

4.3. Efekty kształcenia 

kod 

 

Student, który zaliczył przedmiot 

 

Odniesienie do efektów 

kształcenia  

 

w zakresie WIEDZY: dla kierunku dla obszaru 

W01 zna struktury gramatyczno-leksykalne, umożliwiające 

komunikację z użytkownikami języka w sposób zbliżony do 

naturalnego. 

 INF1A_W20 X1A_W01 

W02 ma wystarczającą wiedzę ogólną oraz z zakresu studiowanego 

kierunku, pozwalającą na porozumiewanie się w środowisku 

akademickim i zawodowym 

INF1A_W20 X1A_W01 

W03 rozróżnia język formalny i nieformalny, identyfikuje znaczenie 

głównych wątków w różnych komunikatach językowych. 

INF1A_W20 X1A_W01 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:   

U01 formułuje w szerokim zakresie tematów spójne i logiczne 

wypowiedzi ustne i pisemne. 

INF1A_U04,  

INF1A_U06 

X1A_U05-10 

U02 potrafi wyrazić swobodnie swoje stanowisko w sprawach 

będących przedmiotem dyskusji o tematyce ogólnej oraz 

związanych z tematyką studiów, uzasadnić je; dokonuje 

prezentacji na tematy zawodowe (kierunkowe) i ogólne. 

INF1A_U04,  

INF1A_U06 

X1A_U05-10 

U03 porozumiewa się płynnie z innymi użytkownikami języka, 

nawiązuje, prowadzi i podtrzymuje rozmowę; potrafi 

argumentować, wyrażać opinie w sytuacjach formalnych i 

nieformalnych.  

INF1A_U04,  

INF1A_U06 

X1A_U05-10 

U04 umie wychwycić sens zróżnicowanych komunikatów 

językowych i publikacji, dokonuje ich syntezy. 

INF1A_U04,  

INF1A_U06 

X1A_U05-10 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:   

K01 rozumie potrzebę uczenia się języka obcego przez całe życie i 

jest świadomy jego znaczenia jako narzędzia szeroko rozumianej 

komunikacji społecznej. 

INF1A_K01 X1A_K01 

K02 jest w stanie nawiązywać samodzielnie kontakty społeczne, 

pracować w grupie i porozumiewać się z nią. 

INF1A_K01-02 X1A_K02 

 



 
4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

a) 

51%-60% 

oceny ciągłej  

semestralnej 

 

61%-70% 

oceny ciągłej  

Semestralnej 

 

71%-80% 

oceny ciągłej  

Semestralnej 

 

81%-90% 

oceny ciągłej  

Semestralnej 

 

91%-100% 

oceny ciągłej  

semestralnej 

b) 

51%-60% 

Egzamin  

Certyfikacyjny 

 

61%-70% 

Egzamin  

Certyfikacyjny 

 

71%-80% 

Egzamin  

Certyfikacyjny 

 

81%-90% 

Egzamin  

Certyfikacyjny 

 

91%-100% 

Egzamin  

Certyfikacyjny 

 

 
4.5. Metody oceny 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 

Projekt Kolokwium Zadania 

domowe 

Referat  

Sprawozdania 

Dyskusje Inne 

X X X X X  X - bieżące przygotowanie do 

zajęć 

- praca własna studenta (np. 
lektura, portfolio, teczka z 

materiałami opracowanymi 

samodzielnie) 
- systematyczne uczęszczanie 

na zajęcia 

- aktywność na zajęciach 

 

 
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Kategoria Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Udział w zajęciach dydaktycznych określonych w planie studiów 120 90 
Samodzielne przygotowanie do zajęć (zadania domowe, lektura itp.) 80 110 
Udział w konsultacjach   
Przygotowanie do egzaminu/zdawanie egzaminu 25 25 

   

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 225 225 

   

   

PUNKTY ECTS za przedmiot 9 9 

* Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do karty. 

 

 


