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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: European Joint Master’s Programme in English and American Studies

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Językoznawstwo 52,6%

Literaturoznawstwo 36,6%

Nauki o kulturze i religii 10,0%

Nauki prawne 0,8%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Celem studiów na  kierunku  European  Joint  Master's  Programme in  English  and  American  Studies  jest  wykształcenie
dysponujących  pogłębioną  merytoryczną  i  praktyczną  wiedzą  specjalistów  w  zakresie  filologii  angielskiej,  posiadających
doświadczenie badawcze w placówkach europejskich. Są to stacjonarne studia drugiego stopnia, które trwają 4 semestry i
kończą  się  uzyskaniem tutułu  magistra.  Program studiów opracowany  jest  we  współpracy  z  przynajmniej  siedmioma
uniwersytetami europejskimi, zwanymi dalej uniwersytetami partnerskimi. W ramach studiów student zobowiązany jest do
zaliczenia  przynajmniej  jednego  (trzeciego)  semestru  (30  ECTS)  w  jednym  z  uniwersytetów  partnerskich.  Absolwent
otrzymuje podwójny dyplom ukończenia studiów (macierzystego uniwersytetu oraz uniwersytetu partnerskiego, w którym
odbył część programu studiów). Warunkiem zaliczenia studiów jest zgromadzenie 120 punktów ECTS oraz przedstawienie
pracy magisterskiej. Program studiów obejmuje około 1100 godzin. Absolwent studiów na kierunku Joint Master's Programme
in English and American Studies legitymuje się doskonałą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie (na poziomie
C2+). Posiada pogłębioną wiedzę o języku, literaturze i  kulturze krajów anglojęzycznych. Posiada także doświadczenie
badawcze  wypracowane w jednym z  partnerskich  uniwersytetów europejskich.  Ta  gruntowna wiedza  i  doświadczenie
zdobyte podczas studiów pozwalają mu na znalezienie pracy w charakterze tłumacza,  w wydawnictwach, instytucjach
kulturalnych, dyplomacji,  instytucjach badawczych, sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i
kultur. Nie istnieją podobne kierunki.

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku European Joint Master's Programme in English and American Studies jest zgodna z misją
oraz celami strategicznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego określonymi w Statucie UJ oraz w Strategii Rozwoju UJ na lata
2014-2020.  Dbając  o  najwyższą  jakość  nauczania,  powiązanie  dydaktyki  z  prowadzonymi  badaniami  naukowymi  oraz
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skuteczny wpływ na otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze, koncepcja kształcenia stawia sobie za cel przygotowanie
absolwenta  do  aktualnego  rynku  pracy  poprzez  przekazanie  mu  najnowszej  wiedzy,  wykształcenie  umiejętności  o
charakterze teoretycznym i praktycznym oraz kompetencji pozwalających na dostosowanie się do wymagań pracodawcy. Cel
ten realizowany jest poprzez następujące założenia: 1) sformułowane dla kierunku i przypisane wszystkim przedmiotom
efekty  uczenia  się  są  zgodne  z  dziedziną  kierunku,  jego  dyscyplinami  naukowymi,  profilem  i  poziomem.  2)  Dobór  metod
kształcenia  zharmonizowany  jest  z  celami  kształcenia,  treściami  programowymi  i  efektami  uczenia  się.  Umożliwia  to
realizację i weryfikację kształcenia w zakresie trzech kategorii: wiedzy, umiejętności i kompetencji. 3) Plan studiów zapewnia
studentowi możliwość wyboru części przedmiotów. Elastyczność programu pozwala mu też na realizowanie indywidualnego
toku studiów.  4)  Współpraca z  uniwersytetami partnerskimi,  gdzie  student  ma obowiązek zaliczyć przynajmniej  jeden
semestr studiów daje mu doświadczenie pracy badawczej w innej placówce europejskiej. 5) Plany rozwoju kierunku zakładają
doskonalenie oferty dydaktycznej i zorientowane są na potrzeby rynku pracy: uwzględniają zmieniający się stan wiedzy oraz
wnioski z monitorowania oferty dydaktycznej i badania losów absolwentów.

Cele kształcenia

Przekazanie pogłębionej wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru anglojęzycznego.
Przekazanie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
Wykształcenie  zaawansowanych  umiejętności  filologicznych  w  zakresie  języka  angielskiego,  w  szczególności  analizy  i
interpretacji  tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego oraz rozwiązywania problemów badawczych specyficznych dla
kierunku i dyscyplin wiedzy, które są mu przyporządkowane.
Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.
Wykształcenie pogłębionych umiejętności krytycznego myślenia, samodzielnego formułowania problemów, wiązania faktów
oraz wyciągania wniosków.
Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej, w tym potrzeby ciągłego kształcenia się.
Wykształcenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej, z zachowaniem zasad etyki.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Kontakty biznesowe z krajami europejskimi są dziś codzienną rzeczywistością. Proces globalizacji gospodarki przyspiesza,
coraz  więcej  firm  działa  w  środowisku  międzynarodowym,  a  rola  Europy  jako  partnera  gospodarczego  RP  systematycznie
rośnie. Absolwenci kierunku European Joint Master's Programme in English and American Studies łatwo znajdą pracę w
zawodzie nie tylko z powodu doskonałej znajomości języka i nie tylko na terenie RP. Dzięki szerokiej wiedzy będą też
ekspertami w dziedzinie kulturowych, historycznych i społecznych uwarunkowań obszaru krajów anglojęzycznych. Otwiera to
przed nimi wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej. Poza pracą w dużych korporacjach czy w charakterze tłumacza,
angliści chętnie zatrudniani są w instytucjach unijnych, organizacjach międzynarodowych, placówkach oświatowych, branży
turystycznej, w instytucjach zajmujących się propagowaniem kultury, a także w sektorze gospodarczym i politycznym. Dzięki
podwójnemu dyplomowi dla absolwentów kierunku European Joint Master's Programme in English and American Studies
możliwości te staną się także wyjątkowo łatwe do zrealizowania w innych krajach Europy i świata.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Pogłębiona i uporządkowana wiedza absolwentów kierunku European Joint Master's Programme in English and American
Studies dotycząca języka, literatury oraz nauk pomocniczych i pokrewnych czyni z nich ekspertów w dziedzinie kulturowych,
historycznych i społecznych uwarunkowań obszaru krajów anglojęzycznych. W połączeniu z uzyskanymi podczas studiów
umiejętnościami efektywnej organizacji pracy, także pracy w grupie międzynarodowej, ta ekspercka wiedza staje się atutem
dla absolwentów, którzy zechcą podjąć pracę w korporacjach, organizacjach międzynarodowych, instytucjach unijnych, czy
placówkach oświatowych. Zdobyte podczas studiów umiejętności analizy, interpretacji oraz tworzenia i przekładania tekstów
kultury umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w roli tłumacza oraz twórcy i krytyka tekstów kultury. Nacisk, jaki kładziony
jest podczas studiów na wyważoną i efektywną komunikację, odpowiedzialność w wypełnianiu zobowiązań społecznych oraz
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konieczność przestrzegania etyki zawodowej przekłada się na wyksztacenie w absolwencie zrozumienia potrzeby działania
na rzecz interesu publicznego.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne  kierunki  badań  naukowych  pracowników  Instytutu  Filologii  Angielskiej  UJ  obejmują  dyscypliny  naukowe
językoznawstwa i literaturoznawstwa. Pracownicy kierunku European Joint Master's Programme in English and American
Studies reprezentują dyscypliny naukowe: językoznawstwo i  literaturoznawstwo, prowadzą badania naukowe w sześciu
zespołach badawczych. Językoznawcze badania pracowników IFA dotyczą między innymi: odmian języka angielskiego w
dziedzinie  mediów  elektronicznych,  języka  angielskiego  jako  języka  międzynarodowego,  dyskursów  specjalistycznych,
stylistyki,  semantyki  literackiej  i  semiotyki  artystycznej,  wykorzystywania  technologii  komputerowych  w kształtowaniu
umiejętności  językowych studentów i  uczniów, relewancji  i  komunikacji  międzyludzkiej,  przekładu intersemiotycznego i
audiowizualnego, komunikacji  międzykulturowej, językoznawstwa kognitywnego. Literaturoznawcze badania w zespołach
badawczych w IFA dotyczą między innymi: zagadnień tożsamości i  pamięci we współczesnej literaturze anglojęzycznej,
historii  w  literaturze  i  powieści  historycznej,  autobiografii  i  życiopisaniu,  genologii  i  liberaturze,  ekologii  i  środowisku
naturalnemu w  literaturze  amerykańskiej,  literaturze  pokolenia  Beatu,  powieści  gotyckiej  we  współczesnej  literaturze
amerykańskiej, zimnej wojnie w literaturze i kulturze amerykańskiej, literackiej i teatralnej recepcji sztuk Szekspira w Polsce,
recepcji tradycji klasycznej w angielskiej literaturze średniowiecznej, romantyzmu angielskiego oraz jego recepcji w Polsce, a
także angielskiej powieści i dramatu osiemnastowiecznego. Instytut Filologii Angielskiej co trzy lata w kwietniu organizuje
międzynarodową konferencję anglistyczną - April Conference, która od kilkudziesięciu lat gromadzi stałe grono akademickich
przyjaciół IFA z całego świata oraz młodych naukowców, ponadto cyklicznie odbywają się konferencje organizowane przez
Zakład  Komparatystyki  Literackiej  i  Kulturowej  oraz  konferencje  niecykliczne  organizowane  przez  pozostałe  zakłady
literaturoznawcze  i  językoznawcze,  studenckie  warsztaty  tłumaczeniowe  i  konferencja  dotycząca  literatury  i  kultury
wczesnego średniowiecza - Old English Conference organizowana przez Koło Naukowe Anglistów, która przez lata urosła do
rangi  poważnej  konferencji  międzynarodowej.  Pracownicy  IFA  biorą  czynny  udział  w  pracach  zespołów  redakcyjnych
wysokopunktowanych  czasopism  językoznawczych:  Studies  in  Polish  Linguistics  oraz  Studia  Linguistica  Universitatis
Iagellonicae Cracoviensis.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Kształcenie oraz oferta dydaktyczna na kierunku European Joint Master’s Programme in English and American Studies
pozostają  w  ścisłym  związku  z  prowadzonymi  w  Instytucie  Filologii  Angielskiej  badaniami  naukowymi.  Badania  oraz
realizowane projekty naukowe są bezpośrednio powiązane z realizowanymi w ramach programu studiów efektami uczenia
się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.
Zakres  badań  zespołów  badawczych  działających  w  instytucie  obejmuje  wszystkie  ważne  zagadnienia  wykładane  na
kierunku European Joint Master’s Programme in English and American Studies: językoznawstwo angielskie, historię literatury
i kultury brytyjskiej, historię literatury i kultury amerykańskiej, komparatystykę językoznawczą i kulturową. W instytucie
działa  także  Pracownia  Praktycznej  Nauki  Języka  Angielskiego,  której  zadaniem  jest  koordynacja  i  optymalizacja
realizowanych w Instytutcie  zajęć  dydaktycznych związanych z  praktyczną nauką języka angielskiego,  opracowywanie
nowych  programów  dydaktycznych  w  tym  zakresie,  stymulacja  badań  naukowych  oraz  organizacja  różnego  rodzaju
wydarzeń dydaktycznych i naukowych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Filologii Angielskiej UJ w siedzibie przy Al. Mickiewicza dysponuje dobrą infrastrukturą dydaktyczną, dostosowaną do
potrzeb studentów niepełnosprawnych. Sale dydaktyczne są dobrze wyposażone, w większości sal znajdują się rzutniki
multimedialne, beamery i komputery, a w wybranych także tablice interaktywne. W nowym budynku Paderevianum instytut
może również korzystać z sali komputerowej, laboratorium językowego oraz dużej sali wykładowej. Pokoje pracowników, w
których są przeprowadzane konsultacje, są wyposażone prawidłowo. W siedzibie przy Al. Mickiewicza studenci i pracownicy
mają dobry dostęp do zalecanej literatury. Biblioteka Wydziału Filologicznego UJ (utworzona Zarządzeniem Rektora UJ z dnia
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21 października 2015 r.) mieści się w budynku Paderevianum II. Biblioteka zapewnia szeroki dostęp do aktualnych zasobów
odpowiadających  profilowi  kształcenia.  Zbiory  Biblioteki  tworzą  połączone  księgozbiory  bibliotek  instytutowych.  Oprócz
księgozbioru filologii angielskiej biblioteka oferuje także księgozbiory filologii, germańskiej, szwedzkiej, romańskiej (włoska,
hiszpańska, francuska, portugalska, katalońska, rumuńska) oraz językoznawstwa ogólnego i przekładoznawstwa. Biblioteka
Wydziału Filologicznego zapewnia użytkownikom dostęp do krajowych i światowych zasobów informacji – stanowi bowiem
nowoczesne centrum informacji dotyczące filologii obcych, historii literatury, językoznawstwa, metodyki nauczania, historii,
kultury, sztuki oraz przekładoznawstwa. Księgozbiór mieści się na 3000 metrach bieżących półek i zawiera ok. 150 tys.
woluminów. Zbiory biblioteczne są katalogowane na bieżąco w systemie VTLS/Virtua oraz wypożyczane komputerowo za
pomocą modułu circulation VTLS/Virtua. Siedziba Biblioteki to nowoczesny, klimatyzowany budynek, w pełni przystosowany
do obsługi czytelników niepełnosprawnych. Biblioteka oferuje wolny dostęp do księgozbioru, 50 miejsc w czytelni, dostęp do
komputerów, skanerów oraz internetu.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0231

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Program kierunku opracowany jest we współpracy z siedmioma uniwersytetami europejskimi, z których cztery zwane są
dalej  uniwersytetami partnerskimi  i  które zapewniają studentom kierunku semestr  mobilności  w ramach studiów oraz
wystawiają wspólnie z UJ podwójne dyplomy ukończenia studiów:
1. Karl-Franzens University of Graz
2. University of Bamberg
3. Universite Paris Diderot
4. Ca'Foscari University of Venice
oraz trzy uniwerytety,  które zapewniają semestr  mobilności,  lecz nie wystawiają podwójnych dyplomów: 5.  Universita
Autonoma di Barcelona
6. University of Pecs
7. University of New York.
W  ramach  studiów  student  zobowiązany  jest  do  zaliczenia  przynajmniej  jednego  semestru  (30  ECTS)  w  jednym  z
uniwersytetów partnerskich lub mobilności. Praca dyplomowa studenta jest recenzowana przez pracowników naukowych
uniwersytetu  partnerskiego  lub  uniwerstytetu  mobilności.  Absolwent  otrzymuje  podwójny  dyplom ukończenia  studiów
(macierzystego uniwersytetu oraz uniwersytetu partnerskiego, w którym odbył część programu studiów), jeśli odbył część
programu na uniwersytecie partnerskim. Jeśli  absolwent odbył obowiązkowy semestr mobilności na uczelni  mobilności,
otrzymuje dyplom ukończenia studiów wystawiany przez UJ. Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z dwóch
specjalizacji: językoznawstwo angielskie lub literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie. Każda z nich obejmuje około 1100
godzin.  Oferta  kursów  fakultatywnych  oraz  seminariów  w  ramach  określonych  specjalizacji  jest  ogłaszana  przed
rozpoczęciem danego roku akademickiego.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 120

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 16

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 65

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 1
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Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 960

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Warunkiem ukończenia studiów jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, w tym 30 punktów ECTS podczas semestru
studiów na jednym z uniwersytetów partnerskich lub uniwersytetów mobilności, oraz przedstawienie pracy magisterskiej i
zdanie egzaminu magisterskiego.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Nazwa PRK

EJM_K2_W01
Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii angielskiej.

P7U_W, P7S_WG

EJM_K2_W02
Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka
angielskiego; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i
historycznej zmienności.

P7U_W, P7S_WG

EJM_K2_W03
Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i
najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w
naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii angielskiej.

P7U_W, P7S_WG

EJM_K2_W04 Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz i
interpretacji tekstów kultury. P7U_W, P7S_WG

EJM_K2_W05 Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z językoznawstwa i
literaturoznawstwa. P7U_W, P7S_WG

EJM_K2_W06
Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie kultury i
religii krajów anglojęzycznych; ma świadomość kompleksowej natury tej kultury oraz
jej historycznych uwarunkowań.

P7U_W, P7S_WG

EJM_K2_W07 Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii angielskiej z
dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych. P7U_W, P7S_WK

EJM_K2_W08 Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa
autorskiego. P7U_W, P7S_WK

EJM_K2_W09
Absolwent zna i rozumie /ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we
współczesnym życiu kulturalnym w Polsce i na świecie, w stopniu związanym z
literaturoznawstwem i językoznawstwem angielskim.

P7U_W, P7S_WK

EJM_K2_W10
Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu
językoznawstwa i literaturoznawstwa angielskiego w systemie nauk humanistycznych
oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

P7U_W, P7S_WK

Umiejętności

Kod Nazwa PRK

EJM_K2_U01
Absolwent potrafi przygotować w języku angielskim lub/i w języku polskim różne
prace pisemne o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszące się do różnych
dziedzin życia i kultury (w tym również prac mających znamiona tekstu naukowego).

P7U_U, P7S_UW

EJM_K2_U02
Absolwent potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o
charakterze ogólnym lub specjalistycznym z języka polskiego na język angielski;
dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym
lub specjalistycznym z języka angielskiego na język polski.

P7U_U, P7S_UW

EJM_K2_U03 Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy. P7U_U, P7S_UW

EJM_K2_U04
Absolwent potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich
pogłębioną analizę i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego.

P7U_U, P7S_UW
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Kod Nazwa PRK

EJM_K2_U05 Absolwent potrafi /posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z
wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. P7U_U, P7S_UW

EJM_K2_U06
Absolwent potrafi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie językoznawstwa,
literaturoznawstwa, oraz kultury integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych.

P7U_U, P7S_UW

EJM_K2_U07
Absolwent potrafi /wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia
praktyczną i teoretyczną znajomością języka angielskiego; posiada umiejętności
językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2 dla języka
angielskiego.

P7U_U, P7S_UK

EJM_K2_U08 Absolwent potrafi /posiada umiejętności językowe w zakresie dodatkowego języka
obcego. P7U_U, P7S_UK

EJM_K2_U09
Absolwent potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w
języku angielskim lub/i w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem
literatury przedmiotu.

P7U_U, P7S_UK

EJM_K2_U10 Absolwent potrafi porozumiewać się i dyskutować w gremiach międzynarodowych na
temat zagadnień studiowanych w ramach filologii angielskiej. P7U_U, P7S_UK

EJM_K2_U11

Absolwent potrafi formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze w
zakresie językoznawstwa oraz literaturoznawstwa angielskiego, oraz dobierać
adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; też
dokonać prezentacji opracowanych zagadnień w gremium międzynarodowym przy
wykorzystaniu różnych form i metod.

P7U_U, P7S_UO

EJM_K2_U12 Absolwent potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania. P7U_U, P7S_UO

EJM_K2_U13 Absolwent potrafi współdziałać w międzynarodowej grupie. P7U_U, P7S_UO

EJM_K2_U14
Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w
zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa angielskiego w instytucjach na terenie
kraju jak i w ośrodkach zagranicznych.

P7U_U, P7S_UU

EJM_K2_U15 Absolwent potrafi /rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego. P7U_U, P7S_UU

Kompetencje społeczne

Kod Nazwa PRK

EJM_K2_K01 Absolwent jest gotów do /potrafi oceniać i selekcjonować informacje. P7U_K, P7S_KK

EJM_K2_K02 Absolwent jest gotów do /ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności i działa na rzecz jego zachowania. P7U_K, P7S_KO

EJM_K2_K03
Absolwent jest gotów do /uczestniczy w życiu kulturalnym w kraju i zagranicą,
korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje się nowymi
zjawiskami w kulturze w kraju i na świecie.

P7U_K, P7S_KO

EJM_K2_K04 Absolwent jest gotów do /rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i
kieruje się jej zasadami. P7U_K, P7S_KR
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Plany studiów
Studenci  mają  możliwość  wyboru  kursów fakultatywnych  z  oferty  zajęć  ogłaszanej  przed  rozpoczęciem danego  roku
akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na
warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. Student ma obowiązek uzyskać przynajmniej 16 ECTS uczestnicząc w
zajęciach opcyjnych na uczelni partnerskiej.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka angielskiego 1 60 4,0 zaliczenie O

Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa 30 2,0 zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Lektorat języka nowożytnego 30 2,0 zaliczenie O

Starsza literatura angielska 30 3,0 zaliczenie O

Gramatyka historyczna 30 3,0 zaliczenie O

Pragmatyka 30 3,0 zaliczenie O

Grupa A: Opcje F

Student realizuje opcje zgodnie z wymogami określonymi w programie

Jane Austen 30 4,0 zaliczenie F

Themes and conventions in English literature 30 4,0 zaliczenie F

Romantic literature 30 4,0 zaliczenie F

Shakespeare in translation 30 4,0 zaliczenie F

Staging Shakespeare 30 4,0 zaliczenie F

Anglophone literatures and cultures today 30 4,0 zaliczenie F

Postmodernism in practice: an introduction 30 4,0 zaliczenie F

Continuity and change in modern anglophone literatures 30 4,0 zaliczenie F

New trends in anglophone literatures 30 4,0 zaliczenie F

The fe(male) tradition: gay and lesbian writing in the twentieth
century 30 4,0 zaliczenie F

Memory in contemporary anglophone literatures 30 4,0 zaliczenie F

Reading texts in intellectual context 30 4,0 zaliczenie F

Philosophy in contemporary English literature 30 4,0 zaliczenie F

The contemporary American drama 30 4,0 zaliczenie F

American Southern Gothic fiction 30 4,0 zaliczenie F

Race and violence in southern American fiction 30 4,0 zaliczenie F

The conflicted world of Tennessee Williams 30 4,0 zaliczenie F

The narratives of the American South 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Literature of the Beat Generation 30 4,0 zaliczenie F

The Cold War in American literature and culture 30 4,0 zaliczenie F

Creoles, pidgins, and mixed languages: an introduction 30 4,0 zaliczenie F

Exploring professional communication 30 4,0 zaliczenie F

Understanding pragmatic markers 30 4,0 zaliczenie F

Language and law 30 4,0 zaliczenie F

Language and mind 30 4,0 zaliczenie F

Text studies 30 4,0 zaliczenie F

Phonetic data analysis 30 4,0 zaliczenie F

Phraseology and paremiology 30 4,0 zaliczenie F

Sign languages: an introduction 30 4,0 zaliczenie F

The magic wand: technology and 21st century teaching 30 4,0 zaliczenie F

When to use the grammar hammer and other important
questions in ELT 30 4,0 zaliczenie F

Hard and soft skills for teachers in foreign language education 30 4,0 zaliczenie F

Computer assisted language learning 30 4,0 zaliczenie F

Are you a good leader - leadership in the classroom 30 4,0 zaliczenie F

Travel writing 30 4,0 zaliczenie F

Humour studies 30 4,0 zaliczenie F

Digital editing 30 4,0 zaliczenie F

Desktop publishing 30 4,0 zaliczenie F

Critical skills for studying languages and cultures 30 4,0 zaliczenie F

Introduction to technical writing 30 4,0 zaliczenie F

Technical writing 30 4,0 zaliczenie F

Opcja językoznawcza 30 4,0 zaliczenie F

Ścieżka: językoznawstwo angielskie

Student realizuje 65 ECTS z grupy zajęć specjalizacyjnych. Wybiera konkretne zajęcia opcyjne i seminaria z puli dostępnych
na dany rok akademicki.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Metodologia badań językoznawczych 30 3,0 zaliczenie O

Projektowanie stylistyczne: język jako sztuka 30 3,0 zaliczenie O

Opcja specjalizacyjna: językoznawstwo 30 4,0 zaliczenie F

Grupa: Seminarium magisterskie O

językoznawstwo

Seminarium magisterskie: językoznawstwo 1 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Seminarium magisterskie: językoznawstwo 2 30 3,0 zaliczenie F

Seminarium magisterskie: językoznawstwo 3 30 3,0 zaliczenie F

Ścieżka: literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Student realizuje 65 ECTS z grupy zajęć specjalizacyjnych. Wybiera konkretne zajęcia opcyjne i seminaria z puli dostępnych
na dany rok akademicki.

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Metodologia badań literaturoznawczych 30 3,0 zaliczenie O

Opcja specjalizacyjna: literaturoznawstwo 30 4,0 zaliczenie F

Grupa: Seminarium magisterskie O

literaturoznawstwo

Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 1 30 4,0 zaliczenie F

Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 2 30 4,0 zaliczenie F

Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 3 30 4,0 zaliczenie F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka angielskiego 2 60 4,0 egzamin O

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa 30 2,0 zaliczenie O

Lektorat języka nowożytnego 30 2,0 zaliczenie O

Nowsza literatura angielska 30 3,0 zaliczenie O

Literatura amerykańska 30 3,0 zaliczenie O

Język i społeczeństwo 30 3,0 zaliczenie O

Grupa A: Opcje F

Student realizuje opcje zgodnie z wymogami określonymi w programie

Jane Austen 30 4,0 zaliczenie F

Themes and conventions in English literature 30 4,0 zaliczenie F

Romantic literature 30 4,0 zaliczenie F

Shakespeare in translation 30 4,0 zaliczenie F

Staging Shakespeare 30 4,0 zaliczenie F

Anglophone literatures and cultures today 30 4,0 zaliczenie F

Postmodernism in practice: an introduction 30 4,0 zaliczenie F

Continuity and change in modern anglophone literatures 30 4,0 zaliczenie F

New trends in anglophone literatures 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

The fe(male) tradition: gay and lesbian writing in the twentieth
century 30 4,0 zaliczenie F

Memory in contemporary anglophone literatures 30 4,0 zaliczenie F

Reading texts in intellectual context 30 4,0 zaliczenie F

Philosophy in contemporary English literature 30 4,0 zaliczenie F

The contemporary American drama 30 4,0 zaliczenie F

American Southern Gothic fiction 30 4,0 zaliczenie F

Race and violence in southern American fiction 30 4,0 zaliczenie F

The conflicted world of Tennessee Williams 30 4,0 zaliczenie F

The narratives of the American South 30 4,0 zaliczenie F

Literature of the Beat Generation 30 4,0 zaliczenie F

The Cold War in American literature and culture 30 4,0 zaliczenie F

Creoles, pidgins, and mixed languages: an introduction 30 4,0 zaliczenie F

Exploring professional communication 30 4,0 zaliczenie F

Understanding pragmatic markers 30 4,0 zaliczenie F

Language and law 30 4,0 zaliczenie F

Language and mind 30 4,0 zaliczenie F

Text studies 30 4,0 zaliczenie F

Phonetic data analysis 30 4,0 zaliczenie F

Phraseology and paremiology 30 4,0 zaliczenie F

Sign languages: an introduction 30 4,0 zaliczenie F

The magic wand: technology and 21st century teaching 30 4,0 zaliczenie F

When to use the grammar hammer and other important
questions in ELT 30 4,0 zaliczenie F

Hard and soft skills for teachers in foreign language education 30 4,0 zaliczenie F

Computer assisted language learning 30 4,0 zaliczenie F

Are you a good leader - leadership in the classroom 30 4,0 zaliczenie F

Travel writing 30 4,0 zaliczenie F

Humour studies 30 4,0 zaliczenie F

Digital editing 30 4,0 zaliczenie F

Desktop publishing 30 4,0 zaliczenie F

Critical skills for studying languages and cultures 30 4,0 zaliczenie F

Introduction to technical writing 30 4,0 zaliczenie F

Technical writing 30 4,0 zaliczenie F

Opcja językoznawcza 30 4,0 zaliczenie F
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Ścieżka: językoznawstwo angielskie

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Opcja specjalizacyjna: językoznawstwo 30 4,0 zaliczenie F

Grupa: Seminarium magisterskie O

językoznawstwo

Seminarium magisterskie: językoznawstwo 1 30 5,0 zaliczenie F

Seminarium magisterskie: językoznawstwo 2 30 5,0 zaliczenie F

Seminarium magisterskie: językoznawstwo 3 30 5,0 zaliczenie F

Ścieżka: literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Opcja specjalizacyjna: literaturoznawstwo 30 4,0 zaliczenie F

Literatura – wybrane zagadnienia 30 3,0 zaliczenie O

Grupa: Seminarium magisterskie O

literaturoznawstwo

Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 1 30 5,0 zaliczenie F

Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 2 30 5,0 zaliczenie F

Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 3 30 5,0 zaliczenie F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Obowiązkowe zajęcia kulturoznawcze realizowane na uczelni
partnerskiej 120 12,0 zaliczenie O

Ścieżka: językoznawstwo angielskie

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Seminarium magisterskie realizowane na uczelni partnerskiej 30 10,0 zaliczenie O

Opcja językoznawcza realizowana na uczelni parnterksiej 30 4,0 zaliczenie F

Ścieżka: literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Seminarium magisterskie realizowane na uczelni partnerskiej 30 11,0 zaliczenie O

Opcja literaturoznawcza realizowana na uczelni partnerskiej 30 4,0 zaliczenie F
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Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Ochrona własności intelektualnej 6 1,0 zaliczenie O

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 30 1,0 egzamin O

Lektorat języka nowożytnego 30 2,0 egzamin O

Grupa A: Opcje F

Student realizuje opcje zgodnie z wymogami określonymi w programie

Jane Austen 30 4,0 zaliczenie F

Themes and conventions in English literature 30 4,0 zaliczenie F

Romantic literature 30 4,0 zaliczenie F

Shakespeare in translation 30 4,0 zaliczenie F

Staging Shakespeare 30 4,0 zaliczenie F

Anglophone literatures and cultures today 30 4,0 zaliczenie F

Postmodernism in practice: an introduction 30 4,0 zaliczenie F

Continuity and change in modern anglophone literatures 30 4,0 zaliczenie F

New trends in anglophone literatures 30 4,0 zaliczenie F

The fe(male) tradition: gay and lesbian writing in the twentieth
century 30 4,0 zaliczenie F

Memory in contemporary anglophone literatures 30 4,0 zaliczenie F

Reading texts in intellectual context 30 4,0 zaliczenie F

Philosophy in contemporary English literature 30 4,0 zaliczenie F

The contemporary American drama 30 4,0 zaliczenie F

American Southern Gothic fiction 30 4,0 zaliczenie F

Race and violence in southern American fiction 30 4,0 zaliczenie F

The conflicted world of Tennessee Williams 30 4,0 zaliczenie F

The narratives of the American South 30 4,0 zaliczenie F

Literature of the Beat Generation 30 4,0 zaliczenie F

The Cold War in American literature and culture 30 4,0 zaliczenie F

Creoles, pidgins, and mixed languages: an introduction 30 4,0 zaliczenie F

Exploring professional communication 30 4,0 zaliczenie F

Understanding pragmatic markers 30 4,0 zaliczenie F

Language and law 30 4,0 zaliczenie F

Language and mind 30 4,0 zaliczenie F

Text studies 30 4,0 zaliczenie F

Phonetic data analysis 30 4,0 zaliczenie F

Phraseology and paremiology 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Sign languages: an introduction 30 4,0 zaliczenie F

The magic wand: technology and 21st century teaching 30 4,0 zaliczenie F

When to use the grammar hammer and other important
questions in ELT 30 4,0 zaliczenie F

Hard and soft skills for teachers in foreign language education 30 4,0 zaliczenie F

Computer assisted language learning 30 4,0 zaliczenie F

Are you a good leader - leadership in the classroom 30 4,0 zaliczenie F

Travel writing 30 4,0 zaliczenie F

Humour studies 30 4,0 zaliczenie F

Digital editing 30 4,0 zaliczenie F

Desktop publishing 30 4,0 zaliczenie F

Critical skills for studying languages and cultures 30 4,0 zaliczenie F

Introduction to technical writing 30 4,0 zaliczenie F

Technical writing 30 4,0 zaliczenie F

Opcja językoznawcza 30 4,0 zaliczenie F

Ścieżka: językoznawstwo angielskie

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Opcja specjalizacyjna: językoznawstwo 30 4,0 zaliczenie F

Grupa: Seminarium magisterskie O

językoznawstwo

Seminarium magisterskie: językoznawstwo 1 30 26,0 zaliczenie F

Seminarium magisterskie: językoznawstwo 2 30 26,0 zaliczenie F

Seminarium magisterskie: językoznawstwo 3 30 26,0 zaliczenie F

Ścieżka: literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Opcja specjalizacyjna: literaturoznawstwo 30 4,0 zaliczenie F

Grupa: Seminarium magisterskie O

literaturoznawstwo

Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 1 30 26,0 zaliczenie F

Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 2 30 26,0 zaliczenie F

Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 3 30 26,0 zaliczenie F
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O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Metodologia badań językoznawczych

Nazwa przedmiotu
Metodologia badań językoznawczych

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Metodologia badań językoznawczych

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
językoznawstwo angielskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Absolwent ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach filologii angielskiej.

EJM_K2_W01

W2
Absolwent ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach w językoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
filologii angielskiej.

EJM_K2_W03

W3 Absolwent ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz i interpretacji tekstów
kultury. EJM_K2_W04

W4 Absolwent ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z językoznawstwa. EJM_K2_W05

W5 Absolwent ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii angielskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych. EJM_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Absolwent potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku
angielskim lub/i w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu. EJM_K2_U09

U2 Absolwent potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania. EJM_K2_U12

U3 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze
w zakresie filologii angielskiej. EJM_K2_U14
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Absolwent potrafi oceniać i selekcjonować informacje. EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konwersatorium poświęcone rozmaitym metodom opisu języka. Język
a językoznawstwo. Przednaukowe podejście do opisu języka. Naukowe podejście
do opisu języka. Główne teorie językoznawcze: językoznawstwo historyczno-
porównawcze, rozmaite warianty strukturalizmu, funkcjonalizm, gramatyka
generatywna, pragmatyka,gramatyka tekstu, kognitywizm.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Obecność na zajęciach, aktywny udział w dyskusjach, przedstawienie
jednej prezentacji

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

W5 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium magisterskie:
językoznawstwo 1

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie: językoznawstwo 1

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Seminarium magisterskie: językoznawstwo 1

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Ścieżka
językoznawstwo angielskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.00

ćwiczenia 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o  znaczeniu językoznawstwa
porównawczego w badaniach językoznawczych, specyfice przedmiotowej
i metodologicznej językoznawstwa kontrastywnego angielsko-polskiego, zna pojęcia
terminologiczne używane w językoznawstwie porównawczym, a także ma pogłębioną
i uporządkowaną wiedzę na temat zagadnień stanowiących przedmiot badań
kontrastywnych angielsko-polskich w ujęciu fukcjonalno-strukturalnym.

EJM_K2_W01,
EJM_K2_W02,
EJM_K2_W03,
EJM_K2_W05
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy
badawcze w zakresie językoznawstwa kontrastywnego angielsko-polskiego i/lub
kontrastów w obrębie języka angielskiego, argumentować merytorycznie oraz dobierać
metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie problemów badawczych oraz planować
wykonanie zadań; potrafi też dokonać prezentacji syntetycznie opracowanych zagadnień
oraz ustosunkować się do pytań i komentarzy w dyskusji, jak również porozumiewać się
i dyskutować na różne tematy związane z tematyką seminarium na forum grupy
i w innych gremiach.

EJM_K2_U01,
EJM_K2_U03,
EJM_K2_U05,
EJM_K2_U09,
EJM_K2_U10,
EJM_K2_U11,
EJM_K2_U12,
EJM_K2_U13,
EJM_K2_U14,
EJM_K2_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student potrafi oceniać i selekcjonować informacje. EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu wariancji językowej i językoznawstwa
kontrastywnego angielsko polskiego i przygotowuje studenta do przygotowania
projektu pracy magisterskiej w oparciu o źródła bibliograficzne oraz napisania pracy
magisterskiej zgodnie z zaplanowanym i zaakceptowanym projektem. Główne
zagadnienia: struktura i wymagania stawiane projektowi pracy magisterskiej (cele
i hipotezy badawcze projektu, znaczenie projektu dla językoznawstwa
kontrastywnego angielsko-polskiego i/lub językoznawstwa angielskiego, związek
pomiędzy wybranym tematem i dotychczasowymi badaniami, wstępne wyniki badań,
szczegółowy plan pracy (semestralny), przewidywane trudności w wykonaniu
projektu, opis metodologii, literatura tematu, stylesheet); wariancja i uniwersalia
językowe w historii badań językoznawczych; klasyfikacja języków: funkcjonalna
typologia językowa a typologia formalna (parametry zróżnicowania
międzyjęzykowego); języki germańskie i słowiańskie; mikrowariancja językowa:
dialekty, style i rejestry, język pisany i mówiony; kontakt językowy: zapożyczenia,
internacjonalizacja słownika, przełączanie kodów, kody językowe; język mediów
elektronicznych; kolokwializacja/wulgaryzacja języka; etykieta językowa; wybrane
zagadnienia gramatyki kontrastywnej angielsko-polskiej (m.in. kontrasty fonetyczno-
fonologiczne; słownictwo i słowotwórstwo angielskie i polskie, w tym ekspresyjne;
angielskie i polskie zaimki (bezosobowe); angielskie i polskie rzeczowniki partytywne
i liczebniki, aspekt leksykalny i gramatyczny, wybrane konstrukcje: struktury
bezosobowe, konstrukcje z celownikiem, alternacje składniowe).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia prezentacja,
zaliczenie

warunkiem zaliczenia I semestru jest aktywny udział w zajęciach,
przygotowanie 1 prezentacji multimedialnej na zadany temat, wstępny
wybór tematu pracy magisterskiej i zbieranie potrzebnej bibliografii
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Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
projekt, wyniki
badań,
prezentacja,
zaliczenie

warunkiem zaliczenia II semestru jest prezentacja na forum grupy na zadany
temat, zatwierdzenie wyboru tematu pracy magisterskiej, zbieranie
bibliografii, przedstawienie wstępnych wyników badań w formie prezentacji
oraz złożenie do końca semestru pełnego projektu pracy i jego akceptacja
przez prowadzącego

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

analiza problemu 20

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 90

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt wyniki badań prezentacja zaliczenie

W1 x x x x

U1 x x x x

K1 x x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Projektowanie stylistyczne: język jako
sztuka

Nazwa przedmiotu
Projektowanie stylistyczne: język jako sztuka

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
językoznawstwo angielskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Dostarczenie uczestnikom seminariów magisterskich z językoznawstwa podstawowej wiedzy ze stylistyki
językoznawczej i porównawczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu terminologicznego
stosowanego w stylistyce językoznawczej i poetyce. EJM_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przygotować w języku angielskim pisemną pogłębioną analizę dowolnie wybranych
tekstów (proza, poezja) pod kątem ich wartości stylistycznej EJM_K2_U01

U2 student rozwiązując problemy z zakresu stylistyki angielskiej potrafi integrować wiedzę
z innych dyscyplin (literaturoznawstwo, poetyka, retoryka) EJM_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 selekcji i oceny informacji nt. wartości stylistycznej tekstów, szczególnie artystycznych. EJM_K2_K01
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konwersatorium dla SM1 (językoznawstwo) ma na celu ukazanie potencjału
artystycznego języka angielskiego i pośrednio innych języków narodowych. Studenci
zapoznają się z taksonomią figur stylistycznych (składniowych, semantycznych,
fonetycznych, graficznych), co pozwoli im na analizę tekstów literackich
i nieliterackich pod kątem ich konstrukcji stylistycznej i retorycznej. Konwersatorium
porusza też problemy ze stylistyki kontrastywnej czyli porównanie oryginalnych
tekstów angielskich z ich przekładami na jęz. polski i ew. inne języki narodowe
z uwzględnieniem technik tłumaczeniowych zastosowanych do środków artystycznych
w danym tekście.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
pisemne

Ocenianie ciągłe na podstawie aktywności studenta na zajęciach podczas analizy
tekstów. Zaliczenie na ocenę na podstawie jednej końcowej pracy pisemnej z
bibliografią - analizy szczegółowej wybranego tekstu/tekstów lub porównania
tekstu angielskiego i jego tłumaczenia na inny język z perspektywy projektowania
stylistycznego.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium magisterskie:
językoznawstwo 2

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie: językoznawstwo 2

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Seminarium magisterskie: językoznawstwo 2

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Ścieżka
językoznawstwo angielskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.00

ćwiczenia 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest omówienie oraz analiza odmian języka angielskiego i warunkujących je czynników oraz
przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunko
we efekty
uczenia

się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

[EJM_K2_W01] Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii angielskiej. [EJM_K2_W02] Absolwent zna i rozumie
/ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka angielskiego; ma świadomość
kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności. [EJM_K2_W04] Absolwent
zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz i interpretacji tekstów kultury.
[EJM_K2_W05] Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z językoznawstwa
i literaturoznawstwa. [EJM_K2_W08] Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

EJM_K2_W0
1,
EJM_K2_W0
2,
EJM_K2_W0
4,
EJM_K2_W0
5,
EJM_K2_W0
8

Umiejętności – Student potrafi:

U1

[EJM_K2_U01] Absolwent potrafi przygotować w języku angielskim lub/i w języku polskim różne
prace pisemne o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin życia
i kultury (w tym również prac mających znamiona tekstu naukowego). [EJM_K2_U03] Absolwent
potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie
i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy. [EJM_K2_U04] Absolwent potrafi rozpoznać różne
rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację z zastosowaniem
zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
i oddziaływania społecznego. [EJM_K2_U05] Absolwent potrafi /posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków.
[EJM_K2_U06] Absolwent potrafi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie językoznawstwa,
literaturoznawstwa, oraz kultury integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin naukowych
w dziedzinie nauk humanistycznych. [EJM_K2_U09] Absolwent potrafi samodzielnie przygotować
i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim lub/i w języku polskim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu. [EJM_K2_U11] Absolwent potrafi formułować, analizować
i syntetyzować problemy badawcze w zakresie językoznawstwa oraz literaturoznawstwa
angielskiego, oraz dobierać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów; też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień w gremium międzynarodowym przy
wykorzystaniu różnych form i metod. [EJM_K2_U14] Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać
wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa
angielskiego w instytucjach na terenie kraju jak i w ośrodkach zagranicznych.

EJM_K2_U0
1,
EJM_K2_U0
3,
EJM_K2_U0
4,
EJM_K2_U0
5,
EJM_K2_U0
6,
EJM_K2_U0
9,
EJM_K2_U1
1,
EJM_K2_U1
4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
[EJM_K2_K01] Absolwent jest gotów do /potrafi oceniać i selekcjonować informacje. [EJM_K2_K04]
Absolwent jest gotów do /rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej
zasadami.

EJM_K2_K0
1,
EJM_K2_K0
4

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Zasady pisania pracy magisterskiej i metodologia badań • Pojęcie odmiany języka,
przykłady odmian • Percepcja i nastawienie do języka • Język standardowy
i niestandardowy • Historyczne odmiany języka angielskiego • Narodowe odmiany
języka angielskiego • Odmiany regionalne (dialekty i akcenty) • Etnolekty (African-
American Vernacular English) • Język angielski jako język międzynarodowy, • Język
angielski dla celów specjalnych • Język angielski jako język globalny • Kontakt języka
angielskiego z innymi językami: pidżiny i kreole • Nowe odmiany języka angielskiego
(New Englishes) • Zjawisko przełączania kodów • Socjolekty, style i rejestry; • Język
angielski a zmienna wieku; • kody językowe • Style konwersacyjne mężczyzn i kobiet
• Seksizm językowy w języku angielskim i poprawność polityczna • Język angielski
mówiony i pisany; Plain English • angielski w mediach elektronicznych • Rejestr i styl,
slang • Etykieta językowa

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na podstawie prezentacji oraz złożenia kolejnego rozdziału pracy

Semestr 2

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia prezentacja, zaliczenie zaliczenie na podstawie prezentacji i złożenia całości pracy

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 60

przygotowanie pracy dyplomowej 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 60
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

prezentacja zaliczenie

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja specjalizacyjna: językoznawstwo

Nazwa przedmiotu
Opcja specjalizacyjna: językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 4

Ścieżka
językoznawstwo angielskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie EJM_K2_W01

W2 Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka
angielskiego EJM_K2_W02

W3 Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju
i najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie EJM_K2_W03

W4 Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z językoznawstwa EJM_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne
źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy. EJM_K2_U03

U2 Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne
źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy. EJM_K2_U05

U3 Absolwent potrafi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie językoznawstwa integrować
wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych EJM_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Absolwent jest gotów do /potrafi oceniać i selekcjonować informacje EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kurs obejmuję wiedzę z zakresu fonologii, składni, semantyki oraz morfologii języka
angielskiego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium magisterskie:
językoznawstwo 3

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie: językoznawstwo 3

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Seminarium magisterskie: językoznawstwo 3

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Ścieżka
językoznawstwo angielskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.00

ćwiczenia 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie EJM_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy. EJM_K2_U03

U2 potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim
na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu. EJM_K2_U09
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi oceniać i selekcjonować informacje EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu cyberpragmatyki, czyli badania
komunikacji międzyludzkiej za pośrednictwem Internetu z perspektywy pragmatyki.
Główne tematy omawiane na seminarium to: pisanie pracy magisterskiej na wybrane
tematy dotyczące cyberpragmatyki; przygotowanie indywidualnego projektu
badawczego; zakres badań cyberpragmatycznych; komunikacja twarzą w twarz
a komunikacja za pośrednictwem komputera - analiza porównawcza; komunikowanie
i interpretowanie komunikatów werbalnych w ujęciu teorii relewancji; tworzenie
tożsamości fizycznej a tożsamości wirtualnej w podejściu pragmalinwistycznym;
interpretowanie tekstów stron internetowych: przetwarzanie drukowanych tekstów
prasowych i tekstów gazet online-analiza relewancyjna; pragmatyczna analizy
wiadomości e-mail w podejściu relewancyjnym.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w seminarium, przygotowanie do
dyskusji poprzez czytanie zadanych tekstów i przygotowanie wstępnej
bibliografii dotyczącej wybranego tematu.

Semestr 2

Metody nauczania:

seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia prezentacj
a

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w seminarium, przygotowanie do
dyskusji poprzez czytanie zadanych tekstów, przygotowanie prezentacji
multimedialnej na wybrany przez studenta temat z zakresu cyberpragmatyki oraz
napisanie wstępnej wersji jednego rozdziału pracy.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 8

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do zajęć 40

przygotowanie pracy dyplomowej 40

konsultacje 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
131

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

prezentacja zaliczenie

W1 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium magisterskie:
literaturoznawstwo 1

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 1

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 1

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Ścieżka
literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.00

ćwiczenia 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnych badań naukowych prowadzących
do napisania pracy magisterskiej i wyposarzenie ich w poszerzoną wiedzę o angielskim dramacie renesansowym,
a szczególnie o zawartej w nim wizji kobiety.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę konwencji gatunku dramatycznego i teatru angielskiego
renesansu

EJM_K2_W01, EJM_K2_W03,
EJM_K2_W04

W2 powiązania między historią, historiografią i literaturą EJM_K2_W01, EJM_K2_W06,
EJM_K2_W07

W3 społeczne i historycznne uwarunkowania sposobu przedstawiania kobiet
w literaturze i dramacie renasansu EJM_K2_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać poprawnej analizy tekstu dramatycznego w kontekście gatunku
oraz okresu literackiego i historycznego, do którego należy

EJM_K2_U03, EJM_K2_U04,
EJM_K2_U06

U2 przygotować pracę magisterską badającą anglojęzyczne utwory literackie,
szczególnie utwory dramatyczne

EJM_K2_U01, EJM_K2_U03,
EJM_K2_U05, EJM_K2_U06,
EJM_K2_U07

U3 wygłosić spójną prezentację w języku angielskim o charakterze naukowym
opartą na badaniach prowadzących do napisania pracy magisteskiej

EJM_K2_U07, EJM_K2_U09,
EJM_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w grupie, respektowania opinii innych oraz otwartej dyskusji
z zachowaniem norm społecznych EJM_K2_K01, EJM_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Geneza i rozwój dramatu i teatru angielskiego renesansu W1, W2, U1

2. Społeczne i historyczne uwarunkowania struktury społecznej renesansowej Anglii W2

3. Rola i pozycja kobiet w społeczeństwie XVI-wiecznej Anglii W2

4. Obraz kobiety w angielskim dramacie renesansowym w oparciu o wybrane sztuki
Williama Shakespearea, Thomasa Dekkera, Thomasa Kyda, Thomasa Heywooda W1, W2, W3, U1, U3, K1

5. Struktura i strategia pracy magisterskiej o literaturze U2

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia prezentacja Udział w zajęciach + dwie prezentacje ustne w semestrze

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, udział w badaniach
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia prezentacja Udział w w zajeciach + dwie prezentacje w semestrze

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przeprowadzenie badań literaturowych 15

przygotowanie raportu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie raportu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie referatu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

prezentacja

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium magisterskie:
literaturoznawstwo 2

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 2

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 2

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Ścieżka
literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.00

ćwiczenia 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Oferta dla słuchaczy studiów magisterskich Znajomość języka angielskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego dotyczącego współczesnej literatury brytyjskiej EJM_K2_W02
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W2 student ma wiedzę z zakresu gatunków i przykładów współczesnej literatury brytyjskiej; zna
podstawowe terminy, tematykę, zjawiska, kategorie, metody i techniki EJM_K2_W04

W3 student ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach współczesnej literatury brytyjskiej z innymi
dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych EJM_K2_W07

W4 student ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju w zakresie studiów
na współczesną literaturą brytyjską EJM_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze EJM_K2_U14

U2
- Student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstu oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

EJM_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze EJM_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs poświęcony współczesnemu pamiętnikowi rozumianemu jako szczególne
osiągnięcie XX i XXI-wiecznej literatury dokumentu osobistego. Szczególna uwaga
poświęcona zostanie róznego rodzaju mikro-gatunkom w zakresie pamiętnika, takim
jak pamiętnik dzieciństwa, pamiętnik dorastania, pamiętnik odchodzenia/starości,
patriografia, matriografia, pamiętnik rodzicielstwa, wspomnienia/sceny z życia,
autrepamiętnik, pamiętnik o zwierzęciu, (auto)patografia, (auto)tanatografia,
trawelog, pamiętnik periegetyczny, pamiętnik ekfrastyczny, bibliopamiętnik. Podczas
kursu studenci przygotowują i prezentują swoje indywidualne badania nad wybranymi
zjawiskami dotyczącymi XX i XXI wiecznej literatury anglojęzycznej, stanowiące
podstawę do napisania pracy magisterskiej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie
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Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przeprowadzenie badań literaturowych 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium magisterskie:
literaturoznawstwo 3

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 3

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 3

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Ścieżka
literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.00

ćwiczenia 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkow
e efekty

uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w literaturoznawstwie w ramach filologii angielskiej. EJM_K2_W01

W2 absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach w literaturoznawstwie w ramach filologii angielskiej. EJM_K2_W03
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W3 absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz i interpretacji
tekstów kultury. EJM_K2_W04

W4 absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa. EJM_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi przygotować w języku angielskim różne prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym, z zakresu literaturoznawstwa (w tym również prac mających znamiona tekstu
naukowego).

EJM_K2_U01

U2 absolwent potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy. EJM_K2_U03

U3
absolwent potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną
analizę i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

EJM_K2_U04

U4 absolwent potrafi /posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. EJM_K2_U05

U5 absolwent potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim
lub/i w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu. EJM_K2_U09

U6
absolwent potrafi formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze w zakresie filologii
angielskiej oraz dobierać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów; też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form
i metod.

EJM_K2_U11

U7 absolwent potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania. EJM_K2_U12

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z prozą amerykańską drugiej połowy
XX wieku. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się: innowacyjne techniki
narracyjne w powieści, epistemologia i poetyka postmodernizmu, oraz
eksperymentalne sposoby przedstawiania wydarzeń historycznych w powieści.
Seminarium rozwija również umiejętność formułowania niezależnych opinii
krytycznych na temat tekstów literackich. W trakcie seminarium uczestnicy zapoznają
się z technikami badań naukowych z zakresu literaturoznawstwa, oraz
z wymaganiami dotyczącymi pisania prac magisterskich. W celu doskonalenia
warsztatu pracy, poruszane są miedzy innymi następujące zagadnienia: praca
z tekstami źródłowymi, analiza tekstów literackich i krytycznych, struktura pracy
magisterskiej, formułowanie tezy, edycja tekstu, dokumentowanie źródeł i tworzenie
bibliografii.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje, referaty studentów, dyskusja związana z
referatem

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie Zaliczenie odbywa się na podstawie: 1. uczestnictwa w zajęciach 2.prac
pisemnych
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Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje, referaty studentów, dyskusja związana z
referatem

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie Zaliczenie odbywa się na podstawie: 1. uczestnictwa w zajęciach 2.prac
pisemnych

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie referatu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

U2 x

U3 x

U4 x

U5 x

U6 x

U7 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Metodologia badań literaturoznawczych

Nazwa przedmiotu
Metodologia badań literaturoznawczych

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Metodologia badań literaturoznawczych

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach filologii języka wiodącego

EJM_K2_W01

W2
absolwent ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach w literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
filologii języka wiodącego

EJM_K2_W03

W3 absolwent ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analizy i interpretacji tekstów kultury EJM_K2_W04

W4 absolwent ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii wybranego języka obcego
w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej EJM_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną
analizę i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

EJM_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent jest gotów do /ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności i działa na rzecz jego zachowania EJM_K2_K02
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K2 absolwent jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy
w tym procesie EJM_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
przegląd wybranych teorii literackich wybrane zagadnienia z narratologii i analiza
przykładowych tekstów przygotowanie do pisania pracy magisterskiej (dobór
bibliografii, praca ze źródłami krytycznymi, konstrukcja rozprawy)

W1, W2, W3, W4, U1, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę,
esej, prezentacja

zaliczenie na ocenę regularna obecność na zajęciach i aktywne w nich
uczestnictwo prace pisemne i prezentacje ustne ocena na podstawie
testu pisemnego oraz eseju

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 50

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę esej prezentacja

W1 x x x

W2 x x x

W3 x x x

W4 x x x

U1 x x x

K1 x x x

K2 x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Opcja specjalizacyjna: literaturoznawstwo

Nazwa przedmiotu
Opcja specjalizacyjna: literaturoznawstwo

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Opcja specjalizacyjna: literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 4

Ścieżka
literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student(ka) ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz i interpretacji tekstów kultury.
FAG_K2_W04 Student(ka) ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach filologii angielskiej. FAG_K2_W01 Student(ka) ma pogłębioną wiedzę
o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii angielskiej. FAG_K2_W03 Student(ka)
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z literaturoznawstwa i badań nad kulturą. FAG_K2_W05
Student(ka) ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii angielskiej z dyscyplinami naukowymi
w dziedzinie nauk humanistycznych. FAG_K2_W07

EJM_K2_W01,
EJM_K2_W03,
EJM_K2_W04,
EJM_K2_W05,
EJM_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student(ka) potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną
analizę i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego. FAG_K2_U04
Student(ka) potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku
angielskim lub/i w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu.
FAG_K2_U09 Student(ka) potrafi porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat
zagadnień studiowanych w ramach filologii angielskiej. FAG_K2_U10

EJM_K2_U04,
EJM_K2_U08,
EJM_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student(ka) ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i działa
na rzecz jego zachowania. FAG_K2_K02 EJM_K2_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kurs stanowi przegląd wybranych zjawisk w dziedzinie anglojęzycznych kultur
i literatur w wybranym okresie historycznym i/lub w czasach współczesnych. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność, przygotowanie do zajęć
i zdanie testu kończącego kurs.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Jane Austen

Nazwa przedmiotu
Jane Austen

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Jane Austen

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie uczestników z twórczością Jane Austen.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat twórczości Jane Austen. EJM_K2_W05

W2
student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w  literaturoznawstwie, szczególnie w badaniach nad
powieścią.

EJM_K2_W01

W3 wybrane metody analizy i interpretacji powieści. EJM_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wyszukiwać, analizować i użytkować informacje dotyczące twórczości i recepcji Jane
Austen, wykorzystując różne źródła krytyczne oraz formułować krytyczne sądy. Potrafi
przeprowadzić pogłębioną analizę i interpretację powieści z zastosowaniem wybranych
metod krytycznych w kontekście historyczno-kulturowym Anglii okresu Regencji.

EJM_K2_U03,
EJM_K2_U04

U2 samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne oraz pracę pisemną na temat
twórczości Austen z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

EJM_K2_U01,
EJM_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 samodzielnie oceniać i wybierać informacje. EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Tematyka kursu obejmuje główne powieści Jane Austen oraz wybrane juwenilia
w kontekście historyczno-literackim. Omawiane są również wybrane aspekty recepcji
Austen w kulturze XX i XXI wieku.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia esej, prezentacja Uzyskanie oceny pozytywnej z eseju i z prezentacji. Zaliczenie quizów z
powieści.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie eseju 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Themes and conventions in English
literature

Nazwa przedmiotu
Themes and conventions in English literature

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Themes and conventions in English literature

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wybranymi tematami i konwencjami w literaturze angielskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat wybranych tematów
i konwencji w literaturze angielskiej oraz o wybranych kierunkach rozwoju
w literaturoznawstwie. Zna i rozumie terminologię używaną w literaturoznawstwie.

EJM_K2_W01,
EJM_K2_W03,
EJM_K2_W05

W2 student ma pogłębioną wiedzę o metodach analizy i interpretacji utworów literackich. EJM_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przeprowadzić pogłębioną analizę i interpretację utworów literackich z zastosowaniem
różnych metod krytycznych. Potrafi argumentować z wykorzystaniem poglądów innych
autorów i formułować wnioski.

EJM_K2_U04,
EJM_K2_U05

U2 potrafi przygotować prace pisemne o charakterze akademickim. EJM_K2_U01

U3 potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła oraz
formułować krytyczne sądy. EJM_K2_U03



Sylabusy 63 / 219

U4 potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim
na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu. EJM_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi oceniać i selekcjonować informacje. EJM_K2_K01

K2 ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego literatury angielskiej. EJM_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Program kursu obejmuje wybrane tematy i konwencje w literaturze angielskiej
w kontekście historycznym.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia esej, prezentacja Regularna obecność i aktywność na zajęciach. Przygotowanie prac
domowych. Pozytywna ocena z prezentacji i eseju.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie eseju 15

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do zajęć 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 64 / 219

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja

W1 x x

W2 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

U4 x x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka angielskiego 1

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka angielskiego 1

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Praktyczna nauka języka angielskiego 1

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania zgodne z tokiem studiów. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka
angielskiego; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej
zmienności.

EJM_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1

absolwent potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy. Absolwent potrafi rozpoznać różne
rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego. Absolwent potrafi /posiada umiejętność
merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz
formułowania wniosków. Absolwent potrafi /wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka angielskiego; posiada
umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2 dla języka
angielskiego.

EJM_K2_U03,
EJM_K2_U04,
EJM_K2_U05,
EJM_K2_U07
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent jest gotów do /potrafi oceniać i selekcjonować informacje. EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia obejmują analizę wybranych tekstów o tematyce humanistycznej z publikacji
akademickich oraz z bieżącej prasy brytyjskiej i amerykańskiej. Kurs doskonali
umiejętność analizy tekstu na poziomie kompetencji rodzimych użytkowników języka
angielskiego, a także pogłębia znajomość realiów kulturowych krajów
anglojęzycznych. Zajęcia mają formę praktyczną i poświęcone są czytaniu
i omawianiu odpowiednio dobranych tekstów. Podstawowe zagadnienia uwzględniane
w dyskusji to: - rozumienie głównych myśli zawartych w tekście - rozumienie
związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu - dedukowanie znaczenia
wyrazów i związków wyrazowych z kontekstu - identyfikowanie punktów widzenia -
ocena strategii stosowanych przez autora tekstu - ocena środków leksykalnych
i stylistycznych wykorzystywanych przez autora tekstu - analiza zasad kompozycji
stosowanych przez autora tekstu (spójność tekstu: słowa kluczowe, zdania
określające temat, budowa akapitu, łączniki) - analiza wariantów stylistycznych (styl
formalny a styl potoczny).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja

Rodzaj zajęć
Form

y
zalic
zenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zalicz
enie

Kurs obejmuje dwa semestry (I i II) i kończy się zaliczeniem bez oceny po semestrze II.
Uzyskanie zaliczenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego z
Praktycznej nauki języka angielskiego (pisemnego i ustnego), przeprowadzanego po
semestrze II. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Zaliczenie części
pisemnej jest warunkiem dopuszczenia do części ustnej. Warunki uzyskania zaliczenia
dotyczą pracy w obu semestrach i obejmują: - regularne uczestnictwo i aktywny udział
w zajęciach - przygotowanie i zaliczenie zadanych prac pisemnych - zaliczenie
wszystkich testów cząstkowych przeprowadzanych w trakcie trwania kursu

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

przygotowanie do egzaminu 10

Przygotowanie prac pisemnych 10

przygotowanie do sprawdzianu 10
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przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wybrane zagadnienia z

literaturoznawstwa

Nazwa przedmiotu
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa,
w tym o głównych trendach i kierunkach rozwoju literatury, zna także
terminologię właściwą do opisywania zjawisk literackich

EJM_K2_W01, EJM_K2_W03,
EJM_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi analizować, syntetyzować i użytkować różne informacje dotyczące
zagadnień literatury angielskiej oraz dostrzegać i formułować problemy
badawcze

EJM_K2_U03, EJM_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi oceniać i selekcjonować infromacje EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Przegląd głównych trendów i tematów w literaturze angielskiej XX wieku,
z elementami podstawowych koncepcji i narzędzi stosowanych w krytyce literackiej.
Specyfika powieści modernistycznej w zestawieniu z koncepcjami tradycyjnego
dziewiętnastowiecznego realizmu charakteryzującego powieść wiktoriańską.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę uczestnictwo w wykładach i pozytywny wynik testu zaliczeniowego

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Romantic literature

Nazwa przedmiotu
Romantic literature

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Romantic literature

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie uczestników z literaturą brytyjskiego romantyzmu w kontekście historyczno-
kulturowym epoki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma pogłębioną i uporządkowaną znajomość wybranych zagadnień brytyjskiego
romantyzmu i wiedzę na temat rozwoju badań na temat literatury tego okresu.

EJM_K2_W03,
EJM_K2_W05

W2 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę terminologii stosowanej
w literaturoznawstwie. EJM_K2_W01

W3 student ma pogłębioną wiedzę na temat analizy i interpretacji tekstów literackich
i kulturowych okresu angielskiego romantyzmu. EJM_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeprowadzić pogłębioną analizę i interpretację tekstów literackich w kontekście
historyczno-literackim epoki. EJM_K2_U04
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U2 samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu. EJM_K2_U09

U3
student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. Potrafi przygotować pracę
pisemną o charakterze akademickim z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

EJM_K2_U01,
EJM_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 oceniać i selekcjonować informacje. EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Program kursu obejmuje wybrane zagadnienia literatury brytyjskiego romantyzmu.
Główny nacisk położony jest na analizę i interpretację utworów w kontekście
historyczno-kulturowym. Omawiane są również główne kierunki i metody badań nad
literaturą tego okresu.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia esej, prezentacja Pozytywna ocena z prezentacji i z eseju.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie eseju 10

przygotowanie referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x

U3 x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Shakespeare in translation

Nazwa przedmiotu
Shakespeare in translation

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Shakespeare in translation

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs "Shakespeare in Translation" ma na celu zaznajomienie studentów studiów drugiego stopnia z problematyką
przekładu twórczości Williama Shakespearea na język polski oraz recepcji tej twórczości w kulturze polskiej. Kurs
wprowadza podstawy wiedzy teoretycznej na temat przekładu tekstu dramatycznego, nakreśla główne tendencje
przekładowe i zjawiska recepcyjne w kontekście historycznym oraz oferuje ćwiczeniach z analizy porównawczej
przekładów i oryginałów na podstawie wybranych sztuk oraz sonetów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące przekładu tekstu
dramatycznego w kontekście twórczości Szekspira

EJM_K2_W01,
EJM_K2_W04

W2 Student zna tendencje przekładowe w kontekście historycznym w odniesieniu
do polskich tłumaczeń twórczości Szekspira. EJM_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi rozpoznać rodzaj i typ przekładu sztuki Szekspira na podstawie
analizy cech tekstowych tłumaczenia. EJM_K2_U04, EJM_K2_U14



Sylabusy 74 / 219

U2 Student potrafi przeanalizować tekst przekładu oraz określić zastosowane przez
tłumacza podejście na podstawie wyznaczników językowych EJM_K2_U04, EJM_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student posiada kompetencje w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego
w kontekście przekładu. EJM_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Introductory remarks. 2. Shakespeare in Polish. An overview of reception history. 3.
Drama translation. 4. Translating Shakespeare for page and stage. 5. Polish
Shakespeare in the 19th century. 6. Polish translations of Shakespeare's sonnets 1 7.
Polish translations of Shakespeare's sonnets 2 8. Polish translations of Shakespeare's
sonnets 3 9. Shakespeare's plays in Polish translations of the 20th and 21st centuries.
Introduction 10. Shakespeare's plays in Polish 1 12. Shakespeare's plays in Polish 2
13. Shakespeare's plays in Polish 3 14. Shakespeare's plays in Polish 4 15. Revision

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Obecność na zajęciach. Pisemna analiza wybranego fragmentu
przekładu.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie eseju 60

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Staging Shakespeare

Nazwa przedmiotu
Staging Shakespeare

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Staging Shakespeare

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę gatunku dramatycznego w renesansie EJM_K2_W01, EJM_K2_W03, EJM_K2_W04, EJM_K2_W05

W2 renesansowe konwencje teatralne EJM_K2_W01, EJM_K2_W03, EJM_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeprowadzić filologiczną analizę tekstu dramatycznego EJM_K2_U03, EJM_K2_U04, EJM_K2_U05, EJM_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 udziału w duskusji i respektowania opinii innych EJM_K2_K01, EJM_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza wybranej sztuki Williama Shakespearea pod kątem tradycji i konwencji
teatralnych: Romeo and Juliette W1, W2, U1, K1
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2. Warsztaty teatralne w oparciu o tekst wybranej sztuki prowadzące do prezentacji
efektów pracy na scenie: Romeo and Juliette W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt udział w zajęciach + udział w przedstawieniu

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 60

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Starsza literatura angielska

Nazwa przedmiotu
Starsza literatura angielska

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Starsza literatura angielska

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs "Intertextuality. Influence. Interpretation", skierowany do studentów pierwszego roku drugiego stopnia
specjalizacji literackiej, ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami intertekstualności
oraz, za pomocą analizy śladów intertekstualnych w szeregu tekstów źródłowych, stworzenie płaszczyzny
praktycznej, na której studenci rozwiną swoje umiejętności interpretacyjno-krytyczne w kontekście relacji
międzytekstowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna pojęcie intertekstualności oraz ma wiedzę na temat interpretacji
i wartościowania tekstu pod kątem związków międzytekstowych w aspekcie
diachronicznym

EJM_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać różne rodzaje intertekstualności oraz przeprowadzić pogłębioną analizę
i interpretację tekstu z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

EJM_K2_U04,
EJM_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
student ma świadomość bogactwa odniesień intertekstualnych oraz ich znaczenia
w literaturoznawstwie oraz jest gotowy do działań o charakterze kulturotwórczym w celu
ochrony dziedzictwa kulturowego w dziedzinie literatury

EJM_K2_K02,
EJM_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Introduction 2. Session on theory: intertextuality 3. John Donne in Margaret Edson’s
Wit 4. John Donne in Margaret Edson’s Wit 5. John Donne in Margaret Edson’s Wit 6.
Romeo and Juliet in Keats’ “The Eve of St. Agnes” 7. Romeo and Juliet in Keats’ “The
Eve of St. Agnes” 8. Romeo and Juliet in Keats’ “The Eve of St. Agnes” 9. The Tempest
in Margaret Atwood’s Hag-Seed 10. The Tempest in Margaret Atwood’s Hag-Seed 11.
The Tempest in Margaret Atwood’s Hag-Seed 12. The Rhyme of the Ancient Mariner in
M. Shelley’s Frankenstein 13. The Rhyme of the Ancient Mariner in M. Shelley’s
Frankenstein 14. Miscellaneous examples 15. Miscellaneous examples

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Zaliczenie na podstawie eseju analizującego wybrany przykład
intertekstualności.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie eseju 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Anglophone literatures and cultures today

Nazwa przedmiotu
Anglophone literatures and cultures today

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Anglophone literatures and cultures today

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student(ka) ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz i interpretacji tekstów kultury.
FAG_K2_W04 Student(ka) ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach filologii angielskiej. FAG_K2_W01 Student(ka) ma pogłębioną wiedzę
o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii angielskiej. FAG_K2_W03 Student(ka)
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z literaturoznawstwa i badań nad kulturą. FAG_K2_W05
Student(ka) ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii angielskiej z dyscyplinami naukowymi
w dziedzinie nauk humanistycznych. FAG_K2_W07

EJM_K2_W01,
EJM_K2_W03,
EJM_K2_W04,
EJM_K2_W05,
EJM_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student(ka) potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną
analizę i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego. FAG_K2_U04
Student(ka) potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku
angielskim lub/i w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu.
FAG_K2_U09 Student(ka) potrafi porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat
zagadnień studiowanych w ramach filologii angielskiej. FAG_K2_U10

EJM_K2_U04,
EJM_K2_U08,
EJM_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student(ka) ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i działa
na rzecz jego zachowania. FAG_K2_K02 EJM_K2_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kurs stanowi przegląd wybranych zjawisk w dziedzinie anglojęzycznych kultur
i literatur w czasach współczesnych. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność, przygotowanie do zajęć
i zdanie testu kończącego kurs.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Gramatyka historyczna

Nazwa przedmiotu
Gramatyka historyczna

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Gramatyka historyczna

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zaznajomienie studentów ze szczegółami systemu gramatycznego języka staro-, średnio- i nowoangielskiego
(typologia i odmiana rzeczownika, czasownika, przymiotnika i zaimków) w oparciu o autentyczne teksty
z odpowiednich okresów historycznych, a także omówienie zmian następujących równolegle w systemie
fonologicznym oraz w składni rozwijającego się języka

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkow
e efekty

uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

[EJM_K2_W01] Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii angielskiej. [EJM_K2_W02] Absolwent
zna i rozumie /ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka angielskiego; ma
świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności. [EJM_K2_W04]
Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz i interpretacji
tekstów kultury. [EJM_K2_W10] Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o miejscu
i znaczeniu językoznawstwa i literaturoznawstwa angielskiego w systemie nauk humanistycznych
oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

EJM_K2_W0
1,
EJM_K2_W0
2,
EJM_K2_W0
4,
EJM_K2_W1
0

Umiejętności – Student potrafi:



Sylabusy 84 / 219

U1

[EJM_K2_U02] Absolwent potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego
o charakterze ogólnym lub specjalistycznym z języka polskiego na język angielski; dokonać
poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym lub specjalistycznym
z języka angielskiego na język polski. [EJM_K2_U03] Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować
i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować
krytyczne sądy. [EJM_K2_U04] Absolwent potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod,
w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego.

EJM_K2_U02
,
EJM_K2_U03
,
EJM_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 [EJM_K2_K02] Absolwent jest gotów do /ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności i działa na rzecz jego zachowania. EJM_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• pojęcie zmiany językowej, pochodzenie jęz. angielskiego, okresy historyczne,
dialekty w staro- i średnioangielskim • fonologia – przypomnienie pojęć, typologia,
indoeuropejski system dźwięków, główne prawa i zmiany językowe między
indoeuropejskim a staroangielskim • runy, alfabet i dźwięki staro angielskie
(zachodniosaksoński), diakrytyki, cechy suprasegmentalne, modyfikacje
średnioangielskie • gramatyka j. staroangielskiego - składnia i szyk zdania •
gramatyka – rzeczownik w staro-, średnio i nowoangielskim • gramatyka – zaimek
w staro-, średnio- i nowoangielskim • gramatyka – przymiotnik w staro-, średnio-
i nowoangielskim • gramatyka – czasownik w staro-, średnio- i nowoangielskim •
przykłady tekstów w staro- i średnioangielskim • tłumaczenie tekstów historycznych
na angielski współczesny i ich analiza

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na
zajęciach, zaliczenie testu końcowego na ocenę pozytywną oraz
pozytywna ocena z tłumaczenia tekstu staroangielskiego

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie opisu i interpretacji okazów 5
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przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Postmodernism in practice: an
introduction

Nazwa przedmiotu
Postmodernism in practice: an introduction

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Postmodernism in practice: an introduction

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student(ka) ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz i interpretacji tekstów kultury.
FAG_K2_W04 Student(ka) ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach filologii angielskiej. FAG_K2_W01 Student(ka) ma pogłębioną wiedzę
o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii angielskiej. FAG_K2_W03 Student(ka)
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z literaturoznawstwa i badań nad kulturą. FAG_K2_W05
Student(ka) ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii angielskiej z dyscyplinami naukowymi
w dziedzinie nauk humanistycznych. FAG_K2_W07

EJM_K2_W01,
EJM_K2_W03,
EJM_K2_W04,
EJM_K2_W05,
EJM_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student(ka) potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną
analizę i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego. FAG_K2_U04
Student(ka) potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku
angielskim lub/i w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu.
FAG_K2_U09 Student(ka) potrafi porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat
zagadnień studiowanych w ramach filologii angielskiej. FAG_K2_U10

EJM_K2_U04,
EJM_K2_U08,
EJM_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student(ka) ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i działa
na rzecz jego zachowania. FAG_K2_K02 EJM_K2_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach kursu przyjrzymy się zjawisku postmodernizmu: czym jest, czym różni się
od modernizmu i poststrukturalizmu (etc.) i jak go rozpoznać w otaczającej nas
kulturze. Wybór kilku kluczowych tekstów teoretycznych posłuży do interpretacji
licznych przykładów produktów kultury od dzieł literackich, przez film, telewizję
i nowe media, po sztuki wizualne, architekturę, muzykę, modę i design.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na
ocenę

Obecność i aktywny udział w zajęciach. Przygotowanie do każdych zajęć.
Zadanie domowe: prezentacja grupowa (analiza filmu). Test końcowy na
ocenę (na ostatnich zajęciach).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Pragmatyka

Nazwa przedmiotu
Pragmatyka

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Pragmatyka

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie EJM_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne języku angielskim
na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu. EJM_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi oceniać i selekcjonować informacje. EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kurs poświęcony kluczowym zagadnieniom z zakresu badań pragmalingwistycznych.
Centralnym wątkiem wokół którego jest zorganizowany jest problem, jak to się dzieje,
że w przekazie werbalnym nadawca komunikuje znacznie więcej niż tylko to, co
wyraża użyte przez niego zdanie. Omawiane tematy to: miejsce pragmatyki
w obszarze badań językoznawczych, deiksa i wyrażenia okazjonalne, wynikanie
logiczne i presupozycja, struktura informacyjna dyskursu, modele pragmatyczne
(Austin, Searle, Grice, Levinson, Sperber and Wilson), wzajemne związki pomiędzy
językiem, poznaniem i kulturą oraz pragmatyka cross- i interkulturowa.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie eseju 5

rozwiązywanie zadań problemowych 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

pozyskanie danych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

prezentacja

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Continuity and change in modern
anglophone literatures

Nazwa przedmiotu
Continuity and change in modern anglophone literatures

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Continuity and change in modern anglophone literatures

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze współczesną literaturą anglojęzyczną, w szczególności wskazanie jej
związków z tradycja literacką i zbadanie innowacyjnych trendów w literaturze współczesnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie

Kierunko
we

efekty
uczenia

się

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 92 / 219

W1

[EJM_K2_W01] Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii angielskiej. [EJM_K2_W02] Absolwent zna i rozumie
/ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka angielskiego; ma świadomość
kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności. [EJM_K2_W03] Absolwent zna
i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach
w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
filologii angielskiej. [EJM_K2_W04] Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o wybranych
metodach analiz i interpretacji tekstów kultury. [EJM_K2_W05] Absolwent zna i rozumie /ma
pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z językoznawstwa i literaturoznawstwa. [EJM_K2_W06]
Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie kultury i religii krajów
anglojęzycznych; ma świadomość kompleksowej natury tej kultury oraz jej historycznych
uwarunkowań. [EJM_K2_W07] Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach
filologii angielskiej z dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych. [EJM_K2_W08]
Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.
[EJM_K2_W09] Absolwent zna i rozumie /ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację
we współczesnym życiu kulturalnym w Polsce i na świecie, w stopniu związanym
z literaturoznawstwem i językoznawstwem angielskim. [EJM_K2_W10] Absolwent zna i rozumie /ma
pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa i literaturoznawstwa angielskiego
w systemie nauk humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

EJM_K2_W
01,
EJM_K2_W
02,
EJM_K2_W
03,
EJM_K2_W
04,
EJM_K2_W
05,
EJM_K2_W
06,
EJM_K2_W
07,
EJM_K2_W
08,
EJM_K2_W
09,
EJM_K2_W
10

Umiejętności – Student potrafi:

U1

[EJM_K2_U01] Absolwent potrafi przygotować w języku angielskim lub/i w języku polskim różne prace
pisemne o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury
(w tym również prac mających znamiona tekstu naukowego). [EJM_K2_U03] Absolwent potrafi
wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne
oraz formułować krytyczne sądy. [EJM_K2_U04] Absolwent potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego. [EJM_K2_U05] Absolwent potrafi /posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków.
[EJM_K2_U06] Absolwent potrafi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie językoznawstwa,
literaturoznawstwa, oraz kultury integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin naukowych
w dziedzinie nauk humanistycznych. [EJM_K2_U07] Absolwent potrafi /wykazuje się odpowiednią
do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka angielskiego;
posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2 dla
języka angielskiego. [EJM_K2_U09] Absolwent potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić
wystąpienie ustne w języku angielskim lub/i w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem
literatury przedmiotu. [EJM_K2_U11] Absolwent potrafi formułować, analizować i syntetyzować
problemy badawcze w zakresie językoznawstwa oraz literaturoznawstwa angielskiego, oraz dobierać
adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; też dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień w gremium międzynarodowym przy wykorzystaniu różnych form i metod.
[EJM_K2_U12] Absolwent potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania. [EJM_K2_U14]
Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
językoznawstwa i literaturoznawstwa angielskiego w instytucjach na terenie kraju jak i w ośrodkach
zagranicznych. [EJM_K2_U15] Absolwent potrafi /rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego.

EJM_K2_U
01,
EJM_K2_U
03,
EJM_K2_U
04,
EJM_K2_U
05,
EJM_K2_U
06,
EJM_K2_U
07,
EJM_K2_U
09,
EJM_K2_U
11,
EJM_K2_U
12,
EJM_K2_U
14,
EJM_K2_U
15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[EJM_K2_K01] Absolwent jest gotów do /potrafi oceniać i selekcjonować informacje. [EJM_K2_K02]
Absolwent jest gotów do /ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności
i działa na rzecz jego zachowania. [EJM_K2_K03] Absolwent jest gotów do /uczestniczy w życiu
kulturalnym w kraju i zagranicą, korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje
się nowymi zjawiskami w kulturze w kraju i na świecie. [EJM_K2_K04] Absolwent jest gotów
do /rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami.

EJM_K2_K
01,
EJM_K2_K
02,
EJM_K2_K
03,
EJM_K2_K
04

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. XX i XXI-wieczna proza angielskiego obszaru językowego W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe, wideoklip

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę, esej, prezentacja esej i/lub prezentacja

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do zajęć 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę esej prezentacja

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

New trends in anglophone literatures

Nazwa przedmiotu
New trends in anglophone literatures

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
New trends in anglophone literatures

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Oferta dla słuchaczy studiów magisterskich Znajomość języka angielskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego dotyczącego najnowszych trendów w literaturze angielskojęzycznej EJM_K2_W01

W2
student ma wiedzę z zakresu gatunków i form obecnych w najnowszej literaturze
angielskojęzycznej; zna podstawowe terminy, tematykę, zjawiska, kategorie, metody
i techniki

EJM_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze
w zakresie przedmiotu EJM_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego
form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze EJM_K2_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kurs poświęcony jest najnowszym trendom w globalnej literaturze angielskojęzycznej W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

The fe(male) tradition: gay and lesbian
writing in the twentieth century

Nazwa przedmiotu
The fe(male) tradition: gay and lesbian writing in the twentieth century

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
The fe(male) tradition: gay and lesbian writing in the twentieth century

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego dotyczącego literatury gejowskiej/lesbijskiej EJM_K2_W01

W2 student ma wiedzę z zakresu historii literatury gejowskiej/lesbijskiej; zna podstawowe
terminy, zjawiska, kategorie, metody i techniki w zakresie ww. studiów

EJM_K2_W03,
EJM_K2_W04

W3 student ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju w zakresie
współczesnych studiów literaturoznawczych w zakresie tzw. gay and lesbian studies

EJM_K2_W07,
EJM_K2_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1 w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze
w zakresie przedmiotu EJM_K2_U11

U2 rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod EJM_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego
form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze EJM_K2_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs stanowi wprowadzenie do angielskojęzycznej literatury gejowskiej i lesbijskiej.
Szczególna uwaga zostanie poświęcona wybranym XX i XXI-wiecznym tekstom
stanowiącym dziś kanon angielskojęzycznej literatury gejowskiej i lesbijskiej. Lekturze
towarzyszyć będzie refleksja teoretyczna nad takimi pojęciami jak literatura
gejowska/lesbijska, homotekstualizm, queer.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na
ocenę

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdanie zdanie egzaminu pisemnego,
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), oraz aktywny
udział (dyskusja oraz omawianie lektur)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Memory in contemporary anglophone
literatures

Nazwa przedmiotu
Memory in contemporary anglophone literatures

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Memory in contemporary anglophone literatures

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość głównych nurtów literackich XX wieku, obecność i aktywny udział w zajęciach

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest omówienie podstawowych problemów związanych z tak zwanym zwrotem pamięciowym jaki
miał miejsce w ostatniej dekadzie XX wieku na przykładzie wybranych utworów prozatorskich (literatura brytyjska
i irlandzka)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego literaturoznawstwie EJM_K2_W01

W2
ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w 
literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii
angielskiej.

EJM_K2_W03
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W3 ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz i interpretacji tekstów kultury. EJM_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie
i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy. EJM_K2_U03

U2
rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

EJM_K2_U04

U3 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
literaturoznawstwa angielskiego. EJM_K2_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi oceniać i selekcjonować informacje. EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się ze zjawiskiem, które w krytyce anglosaskiej
nazwano zwrotem pamięciowym i na podstawie wybranych powieści i opowiadań
będą omawiali różne formy pamięci i upamiętnienia, oraz ich wpływ na kształt
współczesnej prozy historycznej i psychologicznej. Tematem zajęć będą między
innymi: pamięć traumatyczna, realizm traumatyczny, kręgi żałoby, pamięć zbiorowa
i kulturowa, powieść konfesyjna.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na
ocenę, esej

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czytanie wskazanych tekstów,
obecność na zajęciach i czynny w nich udział oraz przygotowanie pracy
pisemnej na temat uzgodniony z prowadzącym

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę esej

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Reading texts in intellectual context

Nazwa przedmiotu
Reading texts in intellectual context

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Reading texts in intellectual context

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs rozwija umiejętność krytycznego czytania, z naciskiem na poznanie kontekstu, w jakim tekst był tworzony. Oprócz
skupienia się na zrozumieniu przekazu, będziemy gromadzić informacje na temat rozmaitych koncepcji filozoficznych, teorii
psychologicznych i społecznych, ważnych postaci historycznych, do których dany tekst nawiązuje. Postaramy się również
zadawać pytania o funkcję danego tekstu i promowaną w nim wizję rzeczywistości. Czasami będziemy komparatystycznie
zestawiać różne teksty odnoszące się do tego samego zjawiska.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs rozwija umiejętność czytania ze zrozumieniem i krytycznej analizy tekstu pod względem kontekstu, w jakim
był tworzony.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz i interpretacji tekstów kultury EJM_K2_W04

W2
student ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii angielskiej z innymi dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych, szczególnie socjologią
i kulturoznawstwem

EJM_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 przygotować w języku angielskim pracę pisemną, odnoszącą się do różnych dziedzin życia
i kultury EJM_K2_U01

U2 wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła obcojęzyczne
oraz formułować krytyczne sądy EJM_K2_U03

U3 student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków EJM_K2_U05

U4 przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim na wybrany temat z wykorzystaniem
literatury przedmiotu EJM_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 oceniać i selekcjonować informacje EJM_K2_K01

K2 student ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i działa
na rzecz jego zachowania EJM_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe zależą od doboru tekstów, ale mogą uwzględniać teorie
socjalizacji, społeczeństwa kapitalistycznego, rozmaite problemy kulturoznawcze,
zagadnienia związane z konstruowaniem argumentacji, technik retorycznych,
postprawdy, fake-newsów itp. Teksty zawsze analizowane będą w kontekście
historycznym, w jakim powstały.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie
pisemne

Zaliczenie na podstawie regularnego uczestnictwa w kursie, aktywnego
udziału w dyskusjach, prezentacji, pisemnej pracy lub testu końcowego.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie pracy semestralnej 20
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przygotowanie projektu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

U3 x

U4 x

K1 x

K2 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Philosophy in contemporary English
literature

Nazwa przedmiotu
Philosophy in contemporary English literature

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Philosophy in contemporary English literature

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs ma na celu zaznajomić studentów ze związkami między współczesną literaturą anglojęzyczną a problemami
analizowanymi w filozofii w XX i XXI wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 analizę, interpretację i klasyfikację wybranej współczesnej literatury
anglojęzycznej w odniesieniu do wybranych nurtów w teorii literatury i filozofii.

EJM_K2_W01, EJM_K2_W03,
EJM_K2_W04, EJM_K2_W05,
EJM_K2_W07, EJM_K2_W10

W2 problemy przedstawione w wybranych utworach współczesnych pisarzy
anglojęzycznych sformułowane przy zastosowaniu terminologii filozoficznej

EJM_K2_W01, EJM_K2_W03,
EJM_K2_W04, EJM_K2_W05,
EJM_K2_W07, EJM_K2_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wyszukiwać, selekcjonować, użytkować, opracować, oceniać i krytycznie
ewaluować informacje dotyczące teorii literatury i teorii filozoficznych dostępne
w anglojęzycznych bazach bibliotecznych.

EJM_K2_U03
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U2

zaproponować samodzielne rozwiązania dotyczące możliwych rekonstrukcji
głównych hipotez istotnych pod względem ustosunkowania się do problemów
filozoficznych, które wywnioskuje z lektury wybranych dzieł współczesnych
pisarzy anglojęzycznych, oraz prognozować możliwe konsekwencje filozoficzne
wybranych utworów

EJM_K2_U04, EJM_K2_U05,
EJM_K2_U06, EJM_K2_U07,
EJM_K2_U10, EJM_K2_U11

U3
dobrać różnorodne techniki komunikacyjne w celu przedstawienia i uzasadnienia
własnego stanowiska w problemach filozoficznych oraz w celu dyskutowania nad
innymi stanowiskami przedstawianymi w wybranych współczesnych utworach
anglojęzycznych.

EJM_K2_U04, EJM_K2_U05,
EJM_K2_U06, EJM_K2_U07,
EJM_K2_U10, EJM_K2_U11,
EJM_K2_U13

U4 pracować nad swoim rozwojem, wyrabiając w sobie nawyk regularnego
dokształcania się, korzystając ze źródeł i baz bibliotecznych. EJM_K2_U14, EJM_K2_U15

U5
współdziałać w grupie studentów w celu uzgodnienia stanowiska dotyczącego
klasyfikacji współczesnych utworów anglojęzycznych w świetle teorii
filozoficznych.

EJM_K2_U03, EJM_K2_U04,
EJM_K2_U05, EJM_K2_U06,
EJM_K2_U10, EJM_K2_U11,
EJM_K2_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przestrzegania etyki swojego zawodu i kierowania się zasadą cytowania
wszystkich prac, z których korzysta przy prezentacji swoich wyników analizy. EJM_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza i interpretacja powieści "Brave New World" Aldousa Huxleya w odniesieniu
do filozoficznych teorii umowy społecznej. W1, W2, U2, U3, U5

2.
Prezentacje studentów dotyczące filozoficznych teorii umowy społecznej (Thomas
Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Rawls). Dyskusja na temat literackich
i filozoficznych form przedstawiania teorii umowy społecznej.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

3. Analiza i interpretacja opowiadania Samuela Becketta "Company" w odniesieniu
do problemu psychofizycznego i egzystencjalizmu. W1, W2, U2, U3, U5

4. Analiza i interpretacja powieści Johna Fowlesa "The Magus" w odniesieniu
do egzystencjalizmu. W1, W2, U2, U3, U5

5. Dyskusja na temat literackich i filozoficznych form przedstawiania egzystencjalizmu. W1, W2, U2, U3, U5

6. Analiza i interpretacja powieści Angeli Carter "The Infernal Desire Machines of Doctor
Hoffman" w odniesieniu do sceptycyzmu kartezjańskiego i problemu qualiów. W1, W2, U2, U3, U5

7. Dyskusja na temat literackich i filozoficznych form przedstawiania sceptycyzmu
kartezjańskiego i problemu qualiów. W1, W2, U2, U3, U5

8.
Analiza i interpretacja wykładów J. M. Coetzee'go "The Lives of Animals. The Tanner
Lectures on Human Values" w odniesieniu do problemu psychofizycznego, problemu
qualiów i badań nad zwierzętami.

W1, W2, U2, U3, U5

9.
Prezentacje studentów na temat filozoficznych teorii dotyczących problemu
psychofizycznego: dualizmu substancjalnego, dualizmu własności, fizykalizmu,
naturalizmu i funkcjonalizmu.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

10.
Analiza i interpretacja powieści J. M. Coetzee'go ("Disgrace" lub "Life & Times of
Michael K" lub "In the Heart of the Country") w odniesieniu do filozoficznego problemu
psychofizycznego.

W1, W2, U2, U3, U5

11. Analiza i interpretacja powieści Iana McEwana ("Black Dogs" lub "Saturday")
w odniesieniu do filozoficznego problemu psychofizycznego. W1, W2, U2, U3, U5
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12. Dyskusja na temat literackich i filozoficznych form przedstawiania problemu
psychofizycznego, problemu qualiów i badań nad zwierzętami. W1, W2, U2, U3, U5

13. Test końcowy. W1, W2, U1, U2, U4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę, prezentacja

czytanie obowiązujących tekstów, aktywne uczestnictwo w
zajęciach, udział w dyskusjach i przygotowanie prezentacji,
zaliczenie testu dotyczącego analizowanych tekstów (zaliczenie
kursu na ocenę)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie ustne zaliczenie na ocenę prezentacja

W1 x x x

W2 x x x

U1 x x

U2 x x x

U3 x x

U4 x x x

U5 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

The contemporary American drama

Nazwa przedmiotu
The contemporary American drama

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
The contemporary American drama

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi tekstami amerykańskiego dramatu XX i XXI w.

C2 Kurs ma na celu omówienie najważniejszch tematów, konwencji i trendów we współczesnym dramacie
amerykańskich, jak też zwrócenie uwagi na sposób w jaki teatr wpływa na tożsamość amerykańską.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu
współczesnego dramatu amerykańskiego.

EJM_K2_W01, EJM_K2_W04, EJM_K2_W05,
EJM_K2_W06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do współczesnego dramatu amerykańskiego W1

2. Arthur Miller i "Death of a Salesman" W1

3. Tennessee Williams i "Glass Menagerie" oraz "Hello from Bertha" W1
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4. Amiri Barka "Dutchman & the Slave" W1

5. Anna Deavere Smith "Fires in the Mirrors" W1

6. Tony Kushner "Angels in America" W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne Esej.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie eseju 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

American Southern Gothic fiction

Nazwa przedmiotu
American Southern Gothic fiction

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
American Southern Gothic fiction

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie uczestników z utworami amerykańskiego gotyku obszaru Południa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu
amerykańskiego gotyku. EJM_K2_W01, EJM_K2_W05, EJM_K2_W06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do amerykańskiego gotyku oraz kultury obszaru amerykańskiego
Południa. W1

2. E. A. Poe i amerykański gotyk. W1

3. Flannery O'Connor i południowa groteska W1
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4. Eudora Welty i południowy gotyk W1

5. Duchy przeszłości: William Faulkner's "A Rose for Emily" oraz "Light in August" W1

6. Carson McCullers oraz nostalgiczny gotyk: "The Heart is a Lonely Hunter" W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne Esej.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie eseju 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Race and violence in southern American
fiction

Nazwa przedmiotu
Race and violence in southern American fiction

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Race and violence in southern American fiction

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest obeznany z kwestiami problemów rasowych w literaturze amerykańskiego Południa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu kwestii rasowych
w literaturze amerykańskiego Południa. EJM_K2_W01, EJM_K2_W05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do obszaru amerykańskiego Południa i regionalnych kwestii rasowych. W1

2. Slave narratives - dokumenty i listy. W1

3. Wojna secesyjna i "Rekonstrukcja" W1
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4. Ameryka rządzona przez Jim Crow W1

5. Problematyka rasowa u Williama Faulknera W1

6. Motyw linczu w literaturze Południa W1

7. Lillian Smith's "Killers of the Dream" W1

8. Rytuały przemocy rasowej na Południu W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia esej Esej zaliczeniowy

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

analiza źródeł historycznych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej

W1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

The conflicted world of Tennessee
Williams

Nazwa przedmiotu
The conflicted world of Tennessee Williams

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
The conflicted world of Tennessee Williams

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z twórczością Tennessee'yego Williamsa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu
dramatów napisanych przez Tennessee Williamsa.

EJM_K2_W01, EJM_K2_W02, EJM_K2_W04,
EJM_K2_W06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wczesne krótkie dramaty Williamsa: "Hello from Bertha", "Portrait of a Madonna" W1

2. Opowiadania Williamsa: "One Arm", "In Memory of an Aristocrat" W1

3. Wybrane wiersze Williamsa W1

4. "Glass Menagerie" W1

5. "Summer and Smoke" W1
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6. "Cat on a Hot Tin Roof" W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne Esesj.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

The narratives of the American South

Nazwa przedmiotu
The narratives of the American South

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
The narratives of the American South

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zaznajomienie studentów z tekstami literackimi związanymi z amerykańskim Południem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu kultury
i literatury amerykańskiego Południa. EJM_K2_W01, EJM_K2_W04, EJM_K2_W05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do amerykańskiego Południa: geografia, kultura i historia. W1

2. J. W. Cash's "The Mind of the American South", Tracy Thomson's "The New Mind of
the American South" [fragmenty] W1
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3. Southern autobiographies: Lillian Smith's "Killers of the Dream" & Katherine du pre
Lumpkin "The Making of a Southerner" [fragmenty] W1

4. Kim jest Atticus Finch? Harper Lee's "To Kill a Mickingbird" oraz "Go Set a Watchman" W1

5. Południe Williama Faulknera: "Dry September" oraz "Absalom, Absalom" W1

6. Damy Południa: Tennessee Williams i "Glass Menagerie" W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne Esej

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie eseju 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literature of the Beat Generation

Nazwa przedmiotu
Literature of the Beat Generation

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Literature of the Beat Generation

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przybliżenie twórczości szeroko rozumianego pokolenia beatu, ze szczególnym uwzględnieniem
jej kulturowo-społecznej specyfiki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 FAG_K2_W04 EJM_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 FAG_K2_U05 EJM_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 EJM_K2_K04 EJM_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Introduction. 2. What was the Beat Generation (John Clleon Holmes’s “This is the
Beat Genearation,” Norman Mailer’s “The White Negro,”) 3. The Beat Generation and
French existentialism: Jean Genet’s The Thief’s Journal 4. Allen Ginsberg’s “Howl“ 5.
Allen Ginsberg and rock’n’roll. 6. The Reception of Ginsberg in Poland (Czesław
Miłosz’s “To Allen Ginsberg”) 7. Jack Kerouac’s On the Road 8. Kerouac and jazz. 9.
William Burroughs Yage Letters (excerpts) 10. William Burroughs Junkie 11. Gregory
Corso’s poetry.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 60

przygotowanie eseju 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

The Cold War in American literature and
culture

Nazwa przedmiotu
The Cold War in American literature and culture

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
The Cold War in American literature and culture

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
filologii angielskiej.

EJM_K2_W01

W2 Student ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii angielskiej z dyscyplinami naukowymi
w dziedzinie nauk humanistycznych. EJM_K2_W07

W3 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z literaturoznawstwa. EJM_K2_W05

W4 Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz i interpretacji tekstów kultury. EJM_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi przygotować w języku angielskim prace pisemne o charakterze
specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury (w tym również prac
mających znamiona tekstu naukowego).

EJM_K2_U01

U2 Student potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy. EJM_K2_U03
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U3
Student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną
analizę i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

EJM_K2_U04

U4
Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną
i teoretyczną znajomością języka angielskiego; posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2 dla języka angielskiego.

EJM_K2_U07

U5 Student potrafi współdziałać w grupie. EJM_K2_U13

U6 Przy rozwiązywaniu problemów w zakresie filologii angielskiej student potrafi integrować wiedzę
właściwą dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych. EJM_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student potrafi oceniać i selekcjonować informacje. EJM_K2_K01

K2 Student uczestniczy w życiu kulturalnym w kraju i zagranicą, korzystając z różnych mediów
i różnych jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze w kraju i na świecie. EJM_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest przedstawienie interrelacji współczesnej literatury amerykańskiej
i zimnowojennej polityki. Punktem wyjścia do interpretacji wybranych utworów J.
Steinbecka, J. Hellera, S. Plath, N. Mailera, R. Bradbury'ego, K. Keseya, T. O'Briena, T.
Kushnera oraz twórców XX-wiecznej poezji amerykańskiej będzie chronologiczne
i tematyczne uszeregowanie problematyki zimnowojennej. Związki literatury, historii,
polityki i kultury zostaną ukazaną w kontekście kontrowersji atomowej dekady,
maccartyzmu, realiów przemysłu filmowego i zbrojeniowego, głośnych praktyk
palenia książek, polityki lustracyjnej a także represji grup środowiskowych:
uniwersyteckich, mniejszości seksualnych oraz grup kontrkultury. Założeniem kursu
jest ugruntowanie wiedzy studentów na temat historii USA drugiego półwiecza XX
wieku oraz udoskonalenie ich umiejętności interpretacyjnych. Wykorzystanie
interdyscyplinarnej formuły badań nad tekstem literackim pozwoli słuchaczom
wyróżnić kluczowe aspekty zimnej wojny, zaprezentować ich analogię w zwierciadle
literatury amerykańskiej oraz ukazać skalę i wpływ antykomunizmu i działań
pokrewnych na tożsamość narodową, środowiskową a także na sytucję w powojennej
powieści, poezji i dramacie amerykańskim.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe,
ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, prezentacja grupowa, esej
zaliczeniowy

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

U2 x

U3 x

U4 x

U5 x

U6 x

K1 x

K2 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Creoles, pidgins, and mixed languages: an
introduction

Nazwa przedmiotu
Creoles, pidgins, and mixed languages: an introduction

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Posiadanie podstawowej wiedzy na temat powstania i kształtowania języków kreolskich oraz pidżynowych.
Rozszerzenie pojęć: „różnorodność językowa” i „pochodzenie języków”. Umiejętność rozpoznania i określenia
najważniejszych cech charakteryzujących struktury i tendencje rozwojowe języków kreolskich i pidżynowych.
Znajomość podstawowych pozycji bibliograficznych dotyczących języków kreolskich i pidżynowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawy powstania i kształtowania języków kreolskich oraz
pidżynowych.

EJM_K2_W01, EJM_K2_W04, EJM_K2_W05,
EJM_K2_W06, EJM_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać i określić najważniejszych cech charakteryzujących
struktury i tendencje rozwojowe języków kreolskich
i pidżynowych.

EJM_K2_U01, EJM_K2_U03, EJM_K2_U05,
EJM_K2_U08, EJM_K2_U09, EJM_K2_U10,
EJM_K2_U11, EJM_K2_U12, EJM_K2_U13,
EJM_K2_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusji o różnych teoriach o pochodzeniu języków kreolskich
i pidżynowych i ich roli w językoznawstwie współczesnym. EJM_K2_K01, EJM_K2_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Na zajęciach będą omawiane następujące tematy: 1. Historia dyskusji wokół pojęcia
„języka pidżynowego” 2. Historia dyskusji wokół pojęcia „języka kreolskiego” 3.
Historia dyskusji wokół pojęcia „języka mieszanego” 4. Warunki historyczne
i socjologiczne: aspekty synchroniczne i diachroniczne 5. Wybrane zagadnienia
z pochodzenia i powstania języków kreolskich i pidżynowych 6. Różnorodność języków
kreolskich i pidżynowych: typologia

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie Obecność na zajęciach i aktywny udział w nich. Prezentacja. Test
zaliczeniowy na koniec semestru opcjonalny.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Exploring professional communication

Nazwa przedmiotu
Exploring professional communication

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Exploring professional communication

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii angielskiej.

EJM_K2_W01

W2 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka angielskiego; ma
świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności. EJM_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

EJM_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 oceniać i selekcjonować informacje. EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kurs stanowi wprowadzenie do analizy komunikacji w wybranych kontekstach
zawodowych. Tematyka zajęć obejmuje m.in. następujące zagadnienia oraz konteksty
komunikacyjne: 1/ Wybrane zjawiska występujące w komunikacji zawodowej
(workplace culture, culture and politeness, gender issues, power and leadership) 2/
Komunikacja w kontekście korporacyjnym (communication within and outside the
corporate world: corporate identity, job advertisements, sponsorship, business
negotiations, company websites, corporate blogs) 3/ Komunikacja w kontekstach
medycznych i farmaceutycznych (communication in medical, pharmaceutical and
healthcare contexts: doctor-patient interaction, pharmaceutical advertising, hospital
websites) 4/ Komunikacja w kontekstach prawniczych (communication in the legal
context: police interviews, courtroom hearings, online legal communication) 5/
Komunikacja w kontekstach turystycznych (communication in food and hospitality
contexts: food discourse, customer reviews, complaints and apologies, travel blogs
and websites)

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie
pisemne,
zaliczenie
ustne, esej

Zaliczenie na podstawie: 1/ obecności i aktywności na zajęciach 2/ przygotowania
do dyskusji na zajęciach 3/ jednej krótkiej wypowiedzi pisemnej (2-3 str.) będącej
komentarzem do artykułu naukowego dotyczącego komunikacji w kontekstach
zawodowych (25% oceny) 4/ jednej krótkiej wypowiedzi ustnej na temat artykułu
naukowego dotyczącego komunikacji w kontekstach zawodowych (25% oceny) 5/
pisemnego testu końcowego (zawierającego pytania otwarte i zamknięte) (50%
oceny)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie eseju 15

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie ustne esej

W1 x x x

W2 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Understanding pragmatic markers

Nazwa przedmiotu
Understanding pragmatic markers

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Understanding pragmatic markers

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach filologii angielskiej.

EJM_K2_W01

W2 podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury. EJM_K2_W04

W3 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka angielskiego; ma
świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności. EJM_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację
z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

EJM_K2_U04

U2 Student potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy. EJM_K2_U03

U3
Student potrafi przygotować w języku angielskim lub/i w języku polskim różne prace pisemne
o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury (w
tym również prac mających znamiona tekstu naukowego).

EJM_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi oceniać i selekcjonować informacje. EJM_K2_K01
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs stanowi wprowadzenie do analizy znaczników pragmatycznych ('pragmatic
markers'). Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia: 1. Defining comment
clauses, parentheticals and pragmatic markers 2. The pragmatic marker 'well' 3. 'I
mean' and 'you know' 4. Markers with 'say' 5. Patterns with 'like' 6. Markers with
'think' 7. Markers with 'look' and 'see' 8. Adversative/concessive markers: 'in fact' and
'actually'; 'I/you admit' and 'admittedly' 9. General extenders ('and'- and 'or'-
extenders)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie
pisemne,
zaliczenie
ustne, esej

Zaliczenie na podstawie: 1/ obecności i aktywności na zajęciach 2/ przygotowania
do dyskusji na zajęciach 3/ jednej krótkiej wypowiedzi pisemnej (2-3 str.) będącej
komentarzem do artykułu naukowego dotyczącego wybranych znaczników
pragmatycznych (25% oceny) 4/ jednej krótkiej wypowiedzi ustnej na temat
artykułu naukowego dotyczącego wybranych znaczników pragmatycznych (25%
oceny) 5/ pisemnego testu końcowego (zawierającego pytania otwarte i
zamknięte) (50% oceny)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie ustne esej

W1 x x x

W2 x x x

W3 x x x

U1 x x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Language and law

Nazwa przedmiotu
Language and law

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Language and law

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach filologii angielskiej.

EJM_K2_W01

W2 ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz i interpretacji tekstów kultury. EJM_K2_W04

W3 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka angielskiego; ma świadomość
kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności. EJM_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich
pogłębioną analizę i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego.

EJM_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi oceniać i selekcjonować informacje. EJM_K2_K01

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka kursu obejmuje elementy językoznawstwa sądowego ('forensic linguistics'),
w tym m.in. zagadnienia związane z identyfikacją tożsamości rozmówcy, mową
nienawiści, zachowaniami językowymi związanymi z napastowaniem, identyfikacją
kłamstw oraz zjawiskiem 'fake news'. Program zajęć obejmuje ponadto analizę
wybranych aspektów użycia języka podczas przesłuchań sądowych i policyjnych.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie
pisemne,
zaliczenie
ustne, esej

Zaliczenie na podstawie: 1/ obecności i aktywności na zajęciach 2/
przygotowania do dyskusji na zajęciach 3/ jednej krótkiej wypowiedzi pisemnej
(2-3 str.) będącej komentarzem do artykułu naukowego dotyczącego relacji
języka i prawa (25% oceny) 4/ jednej krótkiej wypowiedzi ustnej na temat
artykułu naukowego dotyczącego relacji języka i prawa (25% oceny) 5/
pisemnego testu końcowego (zawierającego pytania otwarte i zamknięte) (50%
oceny)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 15

konsultacje 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie ustne esej

W1 x x x

W2 x x x

W3 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Language and mind

Nazwa przedmiotu
Language and mind

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Language and mind

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i w naukach pokrewnych w ramach
filologii angielskiej.

EJM_K2_W01

W2 absolwent ma świadomość kompleksowej natury języka i jego złożoności. EJM_K2_W02

W3 absolwent ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach w językoznawstwie. EJM_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 absolwent posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. EJM_K2_U05

U2 absolwent potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku
angielskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu. EJM_K2_U09

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

The course is devoted to the science of language and it focuses on the status of
language in the human mind. Assuming the perspective of the cognitive
(neuro)science, we will discuss the objective facts about the human language and see
what they can tell us about the properties of the human mind. We will focus on trying
to understand the scope and goals of the mentalistic study of language and the
reasoning behind linking scientific observations and experimental findings to
conclusions about mechanisms governing language and its use. The topics which
we will cover include: - an introduction to the research questions of biolinguistics, an
approach that takes language to be a part of human biology and psychology - the
mental mechanisms of language comprehension and production - language disorders
- the neurological foundations of language - how all of the above is affected when
we have multiple linguistic systems in our minds/brains - the relation between
progress in neuroscience and progress in linguistics.

W1, W2, W3, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie
na ocenę,
prezentacja

Pisemny test końcowy (75%), prezentacja (25%) Warunki dopuszczenia do testu
końcowego: obecność i aktywny udział w zajęciach, lektura tekstów,
przygotowywanie prac domowych. Dopuszczalne są dwie nieobecności bez
usprawiedliwienia. W wypadku większej liczby takich nieobecności wymagane
jest przygotowanie odpowiedzi do dodatkowego zestawu ćwiczeń.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 8

przygotowanie do zajęć 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 3

rozwiązywanie zadań 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 24

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x

U1 x x

U2 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Text studies

Nazwa przedmiotu
Text studies

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Text studies

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Dostarczenie studentom SM podstawowej wiedzy z tekstologii oraz z podstawowych sposobów badania tekstu,
szczególnie artystycznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student ma pogłębioną wiedzę z zakresu tekstologii dotyczącą budowy i funkcjonowania
tekstów językowych, zwłaszcza artystycznych, oraz rozpoznawania ich cech gatunkowych,
stylistycznych i retorycznych.

EJM_K2_W04

W2 student posiada wiedzę o powiązaniach tekstologii z innymi dyscyplinami naukowymi takimi
jak: semiotyka, filozofia języka, poetyka i retoryka, psychologia. EJM_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student posiada umiejętność przygotowania w jęz. angielskim pracy pisemnej o charakterze
specjalistycznym, z wykorzystaniem literatury przedmiotu z różnych dziedzin.

EJM_K2_U01,
EJM_K2_U03

U2 tekstologia jako nauka interdyscyplinarna poszerza horyzonty intelektualne studenta,
zachęcając go do zdobywania wiedzy w dziedzinach pokrewnych.

EJM_K2_U06,
EJM_K2_U15
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student rozumie potrzebę selekcji informacji i jest gotów ocenić jej przydatność do celów
specjalistycznych, czyli do opisu funkcjonowania tekstów artystycznych w przestrzeni
społecznej i kulturowej.

EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Dostarczenie studentom 1-go i 2-go roku studiów magisterskich, szczególnie
specjalizacji językoznawczej, podstawowej wiedzy z tekstologii. Skupiamy się
na tekście jako jednostce analizy ponad-zdaniowej. Główne zagadnienia to: 1)
mechanizmy językowe odpowiedzialne za spójność tekstu (kohezja i koherencja); 2)
główne założenia semantyki światów możliwych oraz teorii światów tekstu/dyskursu;
3) makro- i metatekstowe poziomy organizacji językowej; 4) teoria wielkich figur
(megatropów) jako mechanizmów organizujących teksty; 5) teoria gier językowych
mających miejsce na poziomie semantycznym (gry autora) i pragmatycznym (gry
odbiorcy). Zajęcia odwołują się do różnych metodologii: semantyki/stylistyki post-
strukturalnej i kognitywnej, a także elementów filozofii języka.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie
pisemne

Udział w zajęciach, bez którego niemożliwe jest zapoznanie się z treściami
programowymi. Zaliczenie na podstawie krótkiego eseju końcowego z
bibliografią na dowolnie przez studenta wybrany temat wiążący się z
zajęciami.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie projektu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Phonetic data analysis

Nazwa przedmiotu
Phonetic data analysis

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Phonetic data analysis

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw fonetyki artykulacyjnej i Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego (IPA)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w fonetyce ze szczególnym uwzględnieniem fonetyki
akustycznej i badań nad wariantywnością fonetyczną w języku angielskim.

EJM_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi przeprowadzić analizę i interpretację wybranych typów danych
fonetycznych z wykorzystaniem oprogramowania do analizy akustycznej oraz określić ich
znaczenie w kontekście badań nad wariantywnością fonetyczną w języku angielskim.

EJM_K2_U04

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zagadnienia poruszane podczas kursu: - podstawy fonetyki artykulacyjnej i fonetyki
akustycznej - narzędzia komputerowe do analizy akustycznej mowy - wariantywność
fonetyczna ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego - korpusy nagrań
w badaniach fonetycznych i socjofonetycznych

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

analiza problemu 10

przygotowanie do zajęć 20

wykonanie ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Phraseology and paremiology

Nazwa przedmiotu
Phraseology and paremiology

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Phraseology and paremiology

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Status studenta II stopnia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach filologii angielskiej.FAG_K2_W01 Student ma pogłębioną
i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka angielskiego; ma świadomość kompleksowej
natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności.FAG_K2_W02 Student ma pogłębioną
i uporządkowaną wiedzę z językoznawstwa.FAG_K2_W05

EJM_K2_W01,
EJM_K2_W02,
EJM_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1

przygotować w języku angielskim lub/i w języku polskim różne prace pisemne o charakterze
ogólnym i specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury (w tym również
prac mających znamiona tekstu naukowego).FAG_K2_U01 Student potrafi wyszukiwać,
analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz
formułować krytyczne sądy.FAG_K2_U03

EJM_K2_U01,
EJM_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 oceniać i selekcjonować informacje.FAG_K2_K01 EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Definicje: frazeologizm, przysłowie, kategoryzacja jednostek frazeologicznych
i paremicznych, historia badań frazeologicznych i paremiologicznych, frazeologia
i paremiologia interlingwalna, frazeologia, paremiologia a pragmatyka, modyfikacje
frazeologizmów i przysłów

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie eseju 60

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

The magic wand: technology and 21st
century teaching

Nazwa przedmiotu
The magic wand: technology and 21st century teaching

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
The magic wand: technology and 21st century teaching

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 The course aims to familiarize participants with the challenges and opportunities present in contemporary ELT,
especially those connected with technology

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 a selection of the most important issues and opportunities in contemporary
ELT EJM_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 to demonstrate the ability to think critically in relation to their subject EJM_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 discuss and determine a course of action in a number of ethical situations
related to teaching EJM_K2_K04

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. The Magic Wand - content to be determined W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Summative assessment(thesis proposal/oral exam/other) = 50%
Continuous assessment (class participation, 3MT, project) = 50%

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie projektu 20

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Sign languages: an introduction

Nazwa przedmiotu
Sign languages: an introduction

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Posiadanie podstawowej wiedzy na temat powstania i kształtowania języków migowych. Rozszerzenie pojęć:
„pochodzenie języków”, „typologia języków świata i modalność” i „język wizualno-przestrzenny”. Umiejętność
rozpoznania i określenia najważniejszych cech charakteryzujących struktury i tendencje rozwojowe języków
migowych oraz sprecyzowania miejsce języków migowych na tle językoznawstwa języków naturalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawy powstania i kształtowania języków migowych. EJM_K2_W01, EJM_K2_W04, EJM_K2_W05,
EJM_K2_W06, EJM_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać i określić najważniejszych cech charakteryzujących
struktury i tendencje rozwojowe języków migowych. miejsce
języków migowych na tle językoznawstwa języków
naturalnych.

EJM_K2_U01, EJM_K2_U03, EJM_K2_U05,
EJM_K2_U08, EJM_K2_U10, EJM_K2_U11,
EJM_K2_U12, EJM_K2_U13, EJM_K2_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusji o roli języków migowych w językoznawstwie
współczesnym. EJM_K2_K01, EJM_K2_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Na zajęciach będą omawiane następujące tematy: 1. Historia, powstanie i "rodziny"
języków migowych na świecie. 2. Modalność językowa: migowy vs. foniczny. 3.
Wybrane zagadnienia z fonologii, morfologii i składni. 4. Wybrane zagadnienia
z językoznawstwa j. migowych: systemy zapisu j. migowych oraz transkrypcje
naukowe. 5. Nowe (tzw. młode, wiejskie, wschodzące) języki migowe. 6. Świat kultury
głuchej. Humor, poezja, itp.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie Obecność na zajęciach i aktywny udział w nich. Prezentacja. Test
zaliczeniowy na koniec semestru opcjonalny.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

When to use the grammar hammer and
other important questions in ELT

Nazwa przedmiotu
When to use the grammar hammer and other important questions in ELT

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
When to use the grammar hammer and other important questions in ELT

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
poziom angielski C1

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 some of the main issues in contemporary ELT EJM_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 to discuss a variety of issues in various interactions and settings EJM_K2_U09, EJM_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 to deal with a variety of ethical issues connected with ELT EJM_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. NEEDS ANALYSIS – NEGOTIATING A SYLLABUS U1

2. LEARNING STYLES W1

3. THE GRAMMAR HAMMER W1, U1
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4. TECHNOLOGY & ELT W1, U1, K1

5. THE CHANGING NATURE OF ENGLISH W1, U1

6. ASSESSMENT W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 30

konsultacje 30

Przygotowanie prac pisemnych 28

e-wykład 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Hard and soft skills for teachers in foreign
language education

Nazwa przedmiotu
Hard and soft skills for teachers in foreign language education

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Hard and soft skills for teachers in foreign language education

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania zgodne z tokiem studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii angielskiej.

EJM_K2_W01,
EJM_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne
źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy. Absolwent potrafi /rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

EJM_K2_U03,
EJM_K2_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
absolwent jest gotów do /potrafi oceniać i selekcjonować informacje. Absolwent jest
gotów do /rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej
zasadami.

EJM_K2_K01,
EJM_K2_K04

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs dotyczy tematyki kształtowania kluczowych kompetencji (tzw. twardych
i miękkich umiejętności) niezbędnych w zawodzie nauczyciela, w szczególności
nauczyciela anglisty. Wśród omawianych zagadnień znajdą się następujące tematy: 1.
Kompetencje merytoryczne a umiejętności miękkie 2. Praca w zespole i umiejętności
komunikacyjne 3. Rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, refleksja 4.
Inteligencja społeczna i emocjonalna 5. Kompetencja (inter)kulturowa 6. Zarządzanie
czasem 7. Rozwój zawodowy 8. Etos pracy nauczyciela 9. Autonomia i kreatywność
10. Znajomość nowych technologii

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na
ocenę

Kurs obejmuje jeden semestr (I) i kończy się zaliczeniem na ocenę. Warunki
uzyskania zaliczenia obejmują: - regularne uczestnictwo i aktywny udział w
zajęciach - znajomość literatury przedmiotu - wykonanie zadania praktycznego

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

rozwiązywanie zadań problemowych 20

przygotowanie do zajęć 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

analiza problemu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Computer assisted language learning

Nazwa przedmiotu
Computer assisted language learning

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Computer assisted language learning

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest rozwijanie rozumienie roli technologii komputerowych w uczeniu się i nauczaniu języka obcego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w dziedzinie nauczania języka obcego z technologiami
informacyjnymi.

EJM_K2_W01

W2 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z dziedziny nauczania języków
z technologiami EJM_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi przygotować w języku angielskim różne prace pisemne o charakterze
specjalistycznym, odnoszące się do dziedziny nauczania języków z technologiami. EJM_K2_U01
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U2 Student potrafi porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat zagadnień
studiowanych zagadnień związanych z nauczaniem języków z technologiami. EJM_K2_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student potrafi oceniać i selekcjonować informacje. EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs dotyczy nauczania języka angielskiego za pomocą technologii komputerowych.
Uczestnicy zapoznają się z różnorakimi narzędziami komputerowymi służącymi
nauczaniu i uczeniu się języków obcych a w szczególności języka angielskiego. Oprócz
praktycznych zadań z technologią kurs ma również zadanie rozwinąć zrozumienie
procesów i mechanizmów związanych z uczeniem się języków obcych wspomaganym
technologiami komputerowymi.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć
Formy
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zalicze
nie
pisem
ne

Wymagana jest obecność na zajęciach. Można nie uczestniczyć w dwóch zajęciach.
Wymagany jest aktywny udział w dyskusjach w zajęciach zarówno tych w sali jak i
tych na platformie Pegaz: weryfikowane za pomocą listy obecności oraz oceny
aktywności w klasie. Student powinien wziąć udział w przynajmniej 80% zadaniach i
dyskusjach na platformie, także w tych wymagających pracy w grupach:
weryfikowane za pomocą oceny aktywności studenta na platformie (logi i wykonane
zadania). Warunkiem zaliczenia jest także napisanie pracy semestralnej (1000-1500
słów) dotyczącej wykorzystania technologii komputerowych omawianych w czasie
kursu.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie pracy semestralnej 20

Przygotowanie prac pisemnych 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Are you a good leader - leadership in the
classroom

Nazwa przedmiotu
Are you a good leader - leadership in the classroom

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Are you a good leader - leadership in the classroom

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Poziom znajomości j. angielskiego przynajmniej C1.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Rozwinięcie cech charakteru i umiejętności cechujących dobrego lidera, przydatnych również w pracy w szkole.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
EJM_K2_W01] Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu
aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii angielskiej.

EJM_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
[EJM_K2_U01] Absolwent potrafi przygotować w języku angielskim lub/i w języku polskim
różne prace pisemne o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszące się do różnych
dziedzin życia i kultury (w tym również prac mających znamiona tekstu naukowego).

EJM_K2_U03

U2 [EJM_K2_U05] Absolwent potrafi /posiada umiejętność merytorycznego argumentowania,
z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. EJM_K2_U12
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 EJM_K2_K01] Absolwent jest gotów do /potrafi oceniać i selekcjonować informacje. EJM_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Czym jest przywództwo? Style przywództwa Poziomy przywództwa Lider vs menadżer
Cechy lidera Ja, jako lider W1

2. Umiejętność mówienia Umiejętność słuchania Umiejętność delegowania Budowanie
zespołu Feedback Radzenie sobie z konfliktem Motywacja U1, U2

3. Postawa lidera wobec innych osób (uczniów) Odpowiedzialności i wyzwania K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt Regularne uczestnictwo w zajęciach, aktywność, praca w domu,
przygotowanie do zajęć.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 8

zbieranie informacji do zadanej pracy 8

przygotowanie do ćwiczeń 6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 8

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 35

przeprowadzenie badań literaturowych 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
103

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt

W1 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Travel writing

Nazwa przedmiotu
Travel writing

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Travel writing

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 NFEn2A_W07 ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz, interpretacji
i wartościowania tekstu w zakresie studiowanej dyscyplin EJM_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
NFEn2A_U06 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje, wykorzystując różne źródła polskie i anglojęzyczne oraz formułować
krytyczne sądy

EJM_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 NFEn2A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

“Once a journey is designed, equipped, and put in process, a new factor enters and
takes over. A trip, a safari, an exploration, is an entity, different from all other
journeys. It has personality, temperament, individuality, uniqueness. A journey is
a person in itself; no two are alike. And all plans, safeguards, policing, and coercion
are fruitless. We find after years of struggle that we do not take a trip; a trip takes us.
Tour masters, schedules, reservations, brass-bound and inevitable, dash themselves
to wreckage on the personality of the trip. Only when this is recognized can the
blown-in-the glass bum relax and go along with it. Only then do the frustrations fall
away. In this a journey is like marriage. The certain way to be wrong is to think you
control it.” ― John Steinbeck, Travels with Charley: In Search of America Participants
are invited to embark on a journey around and through a selection of travel writing,
largely from the last 100 years. Travel writing is understood in a broad sense and
encompasses genres from reportage, journals, epic poetry, nature writing and
literature. The initial reading list consists solely and deliberately of male, white &
Western authors, with participants being assigned one text as "theirs" for the
duration of the course. Participants then choose a contrasting, alternative voice to
accompany the first on their journey and complement it.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Summative assessment(thesis proposal/oral exam/other) = 50%
Continuous assessment (class participation, 3MT, timeline) = 50%

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie referatu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x



Sylabusy 165 / 219

Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Humour studies

Nazwa przedmiotu
Humour studies

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Humour studies

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych, Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w badaniach nad humorem EJM_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi przygotować w języku angielskim prace pisemną o charakterze
specjalistycznym, odnoszącą się do badań nad humorem EJM_K2_U01

U2 Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. EJM_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student potrafi oceniać i selekcjonować informacje EJM_K2_K01
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ten kurs stanowi wprowadzenie do fascynującej interdyscyplinarnej dziedziny badań
nad humorem, która rozwija się na świecie szczególnie w ostatnich 40 latach
i obejmuje szereg dyscyplin od filozofii, przez psychologię, językoznawstwo, socjologię
czy antropologię, po literaturoznawstwo czy kulturoznawstwo. Powstały liczne
publikacje wprowadzające do dziedziny, jak też wielka encyklopedia humorologii.
Zajęcia oczywiście nie będą pozbawione przykładów tego, co będzie omawiane. 1.
Filozofia humoru i śmiechu 2. Psychologia humoru 3. Językoznawstwo humoru 4.
Socjologia humoru 5. Inne dyscypliny

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia esej uczestnictwo w zajęciach i dyskusji i praca semestralna oparta na analizie
własnych przykładów humoru

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej

W1 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Digital editing

Nazwa przedmiotu
Digital editing

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Digital editing

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
dopuszczalne trzy nieusprawiedliwione nieobecności

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 komputerowa edycja tekstu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawy komputerowej edycji tekstu EJM_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się programami do komputerowej edycji tekstu EJM_K2_U05, EJM_K2_U12, EJM_K2_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusji nt. komputerowej edycji tekstu EJM_K2_K01

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. komputerowa edycja tekstu W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 45

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Desktop publishing

Nazwa przedmiotu
Desktop publishing

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Desktop publishing

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
dopuszczalne trzy nieusprawiedliwione nieobecności

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 podstawowy kurs komputerowego składu tekstu (desktop publishing = DTP)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawy komputerowego składu tekstu EJM_K2_W07, EJM_K2_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie złożyć prosty tekst w programie Adobe InDesign EJM_K2_U03, EJM_K2_U12, EJM_K2_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dalszego samodzielnego dokształcania się w zakresie komputerowego
składu tekstu EJM_K2_K01
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. komputerowy skład tekstu (Adobe InDesign, opcjonalnie także LaTeX), korekta
redakcyjna W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 45

przygotowanie do egzaminu 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Critical skills for studying languages and
cultures

Nazwa przedmiotu
Critical skills for studying languages and cultures

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Critical skills for studying languages and cultures

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Kurs ma na celu wykorzystanie teorii do ćwiczeń praktycznych, których celem jest budowanie krytycznej postawy
niezbędnej do studiowania języka i kultury, oraz uczestnictwa w otaczającym świecie mediów, a także w praktyce
pedagogicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 metody analizy tekstów kultury (literatura, media, teksty akademickie,
materiały do nauczania języka obcego) EJM_K2_W04

W2 zagadnienia związane z informacją naukową, medioznawstwem,
kulturoznawstwem, komunikacją międzykulturową EJM_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeprowadzić pisemnie krytyczną analizę wybranych tekstów kultury (np.
akademickich, medialnych etc)

EJM_K2_U01, EJM_K2_U04,
EJM_K2_U06, EJM_K2_U07,
EJM_K2_U14
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U2 przygotować ustną prezentację wyników samodzielnego projektu
polegającego na krytycznej ewaluacji wybranego tekstu kultury

EJM_K2_U03, EJM_K2_U05,
EJM_K2_U06, EJM_K2_U07,
EJM_K2_U09, EJM_K2_U13,
EJM_K2_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 aktywnego uczestnictwa w debacie (pisemnej i ustnej) reprezentantów
różnych poglądów i kultur EJM_K2_K01, EJM_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definicje pojęć związanych z budowaniem krytycznej postawy i umiejętności np.
krytycyzm, myślenie krytyczne, krytyczna świadomość kulturowa, stereotyp W2

2. Elementy kultury. Sposoby jej poznawania i nauczania. W2, U1, U2, K1

3. Źródła wiedzy o kulturze i sposoby weryfikacji ich wiarygodności. W1, U1, U2

4. Rozwijanie krytycznej świadomości kulturowej. W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na
ocenę

Przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo Analiza i prezentacja
wybranego tekstu kultury Projekt w parze lub grupie Sprawdzian pisemny

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do ćwiczeń 15

przeprowadzenie badań literaturowych 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

przygotowanie do sprawdzianu 3

analiza wymagań 2
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przygotowanie referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Introduction to technical writing

Nazwa przedmiotu
Introduction to technical writing

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Introduction to technical writing

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w zajęciach na podstawie listy rankingowej według punktów zdobytych przez studenta w wyniku postępowania
rekrutacyjnego. Kurs kontynuowany w semestrze letnim, prowadzony przez zawodowego technical writera.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest praktyczne wprowadzenie do podstaw zawodu technical writera.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w zakresie technical writing. EJM_K2_W01, EJM_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje, wykorzystując różne źródła oraz dyskutować o nich w różnych
gremiach.

EJM_K2_U03, EJM_K2_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student rozumie potrzebę dokształcania się i potrafi określać priorytety przy
realizacji określonego zadania. EJM_K2_K01, EJM_K2_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs ma charakter praktyczny i skupia się na prezentacji strategii klarownego
komunikowania informacji w kontekście technologii. Kurs wyjaśnia specyficzny
kontekst takiej komunikacji i uczy podstawowych zasad projektowania dokumentów
takich jak: analiza odbiorcy, klarowność i precyzja przekazu, organizacja tekstu,
prawidłowy styl, unikanie wieloznaczności, retoryka wizualna itp.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Regularna obecność na zajęciach. Wykonywanie zadań domowych.
Zaliczenie testu końcowego.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Technical writing

Nazwa przedmiotu
Technical writing

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu "Introduction to technical writing".

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności pisania tekstów w kontekście technologii na podstawie autentycznego
kontekstu pracy zawodowego technical writera.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma połębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w zakresie technical writing. EJM_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje, wykorzystując różne źródła oraz dyskutować o nich w różnych gremiach. EJM_K2_U03, EJM_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student rozumie potrzebę dokształcania się i potrafi określać priorytety przy
realizacji określonego zadania jako technical writer. EJM_K2_K01, EJM_K2_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs stanowi rozwinięcie i uzupełnienie kursu "Introduction to technical writiing". Kurs
prezentuje praktyczną wiedzę i umiejętności zawodowe w pracy technical writera,
z uwzględnieniem Darwin Information Typing Architecture, modelu danych opartym
na języku znaczników oraz systemu pisania i publikowania tekstów technicznych, np.
instrukcji obsługi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Regularne uczestnictwo w zajęciach. Wykonywanie zadań domowych.
Zaliczenie testu końcowego.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Opcja językoznawcza

Nazwa przedmiotu
Opcja językoznawcza

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Opcja językoznawcza

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr
4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach filologii angielskiej.

EJM_K2_W01

W2 absolwent ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka angielskiego; ma
świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności. EJM_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich
pogłębioną analizę i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu określenia
ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

EJM_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent potrafi oceniać i selekcjonować informacje. EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Tematyka kursu obejmuje treści z zakresu językoznawstwa. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną przedstawione na
pierwszych zajęciach.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura – wybrane zagadnienia

Nazwa przedmiotu
Literatura – wybrane zagadnienia

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Literatura – wybrane zagadnienia

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma pogłębioną wiedzę z literaturoznawstwa angielskiego (głównie w zakresie
dramatu) oraz o wybranych metodach analiz i interpretacji tekstów kultury

EJM_K2_W01,
EJM_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować różne teksty kultury (teksty literackie,
spektakle teatralne, film), oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację;
potrafi też integrować wiedzę właściwą dla filologii angielskiej z innymi dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych (np. filmoznawstwo, teatrologia); umie
współdziałać w grupie (np. przy przygotowaniu inscenizacji dramatycznych)

EJM_K2_U03,
EJM_K2_U04,
EJM_K2_U06,
EJM_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i jest gotów
działać na rzecz jego zachowania

EJM_K2_K02,
EJM_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Kurs poświęcony dramaturgii T.S. Eliota. Dramat jako tekst literacki (z podkreśleniem
różnorodności tematycznej i specyfiki formalnej) oraz jego potencjał teatralny.
Usytuowanie dramaturgii Eliota na tle jego życia, twórczości oraz tendencji
intelektualnych i artystycznych epoki.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacj
a

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywne uczestnictwo w
zajęciach, poprzez udział w dyskusji, prowadzone analizy oraz przygotowane
przedstawienia, czy projektowane inscenizacje (fragmentów) tekstów
dramatycznych omawianych na zajęciach.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

prezentacja

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka angielskiego 2

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka angielskiego 2

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Praktyczna nauka języka angielskiego 2

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania zgodne z tokiem studiów. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka
angielskiego; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej
zmienności.

EJM_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1

absolwent potrafi przygotować w języku angielskim lub/i w języku polskim różne prace pisemne
o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury (w
tym również prac mających znamiona tekstu naukowego). Absolwent potrafi wyszukiwać,
analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz
formułować krytyczne sądy. Absolwent potrafi /posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków.
Absolwent potrafi /wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną
i teoretyczną znajomością języka angielskiego; posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2 dla języka angielskiego.

EJM_K2_U01,
EJM_K2_U03,
EJM_K2_U05,
EJM_K2_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 absolwent jest gotów do /potrafi oceniać i selekcjonować informacje. EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia obejmują analizę wybranych tekstów akademickich i zbieranie źródeł,
selekcjonowanie i organizację informacji. Kurs doskonali umiejętności analizy
i tworzenia tekstów na poziomie kompetencji rodzimych użytkowników języka
angielskiego, a także pogłębia znajomość realiów kulturowych krajów
anglojęzycznych. Zajęcia mają formę praktyczną i poświęcone są czytaniu, omawianiu
odpowiednio dobranych materiałów i pisaniu tekstów. Główne umiejętności
doskonalone podczas kursu to: - przedstawianie głównych myśli zawartych w tekście
(synteza) - budowanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu -
przedstawianie różnych punktów widzenia - dobór właściwych środków leksykalnych
i stylistycznych - przestrzeganie zasad kompozycji tekstu (spójność tekstu: słowa
kluczowe, zdania określające temat, budowa akapitu, łączniki) - wybór, integrowanie
i dokumentowanie tekstów źródłowych - rola parafrazy i streszczenia w tekstach
akademickich - analiza wybranych rodzajów tekstów akademickich (esej krytyczny,
abstrakt, artykuł naukowy) - cechy stylu akademickiego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć
Form

y
zalic
zenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zalicz
enie

Kurs obejmuje dwa semestry (I i II) i kończy się zaliczeniem bez oceny po semestrze II.
Uzyskanie zaliczenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego z
Praktycznej nauki języka angielskiego (pisemnego i ustnego), przeprowadzanego po
semestrze II. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Zaliczenie części
pisemnej jest warunkiem dopuszczenia do części ustnej. Warunki uzyskania zaliczenia
dotyczą pracy w obu semestrach i obejmują: - regularne uczestnictwo i aktywny udział
w zajęciach - przygotowanie i zaliczenie zadanych prac pisemnych - zaliczenie
wszystkich testów cząstkowych przeprowadzanych w trakcie trwania kursu

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do sprawdzianów 10
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Przygotowanie prac pisemnych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa

Nazwa przedmiotu
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach filologii angielskiej

EJM_K2_W01

W2 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka angielskiego; ma świadomość
kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności EJM_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

EJM_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi oceniać i selekcjonować informacje EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykłady stanowią wprowadzenie do analizy różnych form subiektywizmu w dyskursie.
Zaznajamiają studentów z wieloma perspektywami badawczymi, w tym
w szczególności z aparatem pojęciowym umożliwiającym opisywanie różnych
zachowań językowych związanych z wyrażaniem stanowiska i wzajemnym
pozycjonowaniem uczestników interakcji (stancetaking) oraz wartościowaniem
(evaluation). Tematyka wykładów obejmuje następujące zagadnienia: I. Subjectivity
and related notions (stance, evaluation, evidentiality, epistemicity, mirativity, affect,
deixis) II. Subjectivity and structure (comment clauses, modal adverbs, reporting
structures, transitivity, inversion, progressives, interjections) III. Subjectivity across
discourses and genres

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne zaliczenie pisemnego testu (zawierającego pytania otwarte)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Nowsza literatura angielska

Nazwa przedmiotu
Nowsza literatura angielska

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Nowsza literatura angielska

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Oferta dla słuchaczy studiów magisterskich Znajomość języka angielskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego dotyczącego współczesnej literatury brytyjskiej EJM_K2_W01

W2 student ma wiedzę z zakresu gatunków i przykładów współczesnej literatury brytyjskiej; zna
podstawowe terminy, tematykę, zjawiska, kategorie, metody i techniki

EJM_K2_W03,
EJM_K2_W04

W3 student ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach współczesnej literatury brytyjskiej z innymi
dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych EJM_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze EJM_K2_U14

U2 w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze w zakresie
przedmiotu EJM_K2_U03

U3
rozpoznać różne rodzaje tekstu oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację,
z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

EJM_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze EJM_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs stanowi wprowadzenie do najnowszej literatury angielskojęzycznej. Autorski
wybór „najlepszych” powieści, które ukazały się w XXI wieku stanowić będzie okazję
do zastanowienia się nad tym, czy dzisiejsza literatura angielskojęzyczna to nadal
odnosząca sukcesy „fabryce prozy”. Różnorodne tematy, autorzy i gatunki (powieść
historyczna, postkolonialna, eksperymentalna, gejowska). Kurs zaprasza także
do zastanowienia się nad rolą kanonu, rynku wydawniczego i nagród literackich.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej Warunkiem uzyskania zaliczenia jest dokonanie prezentacji i przedstawienie
pracy pisemnej (esej krytyczny dotyczącej wybranej XXI-wiecznej powieści)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przeprowadzenie badań literaturowych 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie eseju 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura amerykańska

Nazwa przedmiotu
Literatura amerykańska

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Literatura amerykańska

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs Historia literatury amerykańskiej, ogólna wiedza z zakresu kultury i historii USA, dobre umiejętności
interpretacji tekstów literackich

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest omówienie kwestii związanych z kształtowaniem się tożsamości mieszkańca amerykańskiego
Południa w literaturze. Na przykładzie tzw. "social autobiographies" autorstwa Smith, du pre Lumpkin, Kinga czy
Percy'ego - tekstów, które powstawały w pierwszych dekadach XX wieku - zostaną przedstawione hiperboliczne
napięcia wynikające z kształtowania się nowej tożsamości narratora, najczęściej w opozycji do opresyjnej kultury
segregacji rasowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w wybranych subdyscyplinach filologii angielskiej - ma
pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru studiowanej dyscypliny - ma pogłębioną wiedzę
o wybranych metodach analiz, interpretacji i wartościowania tekstu w zakresie studiowanej
dyscypliny

EJM_K2_W01,
EJM_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstu oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

EJM_K2_U04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka omawianych powieści posłuży jako kontekst historyczno-kulturowy dla
rozważań nad rozwojem nowych kierunków i konwencji literackich, prowokując
jednocześnie do dyskusji o genezie i skutkach rasizmu na Południu w wymiarze
psychologicznym, kulturowym i historycznym. Wykorzystanie interdyscyplinarnej
formuły badań nad tekstem literackim pozwoli słuchaczom wyróżnić najważniejsze
przemiany świadomościowe widoczne w omawianych tekstach.

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Język i społeczeństwo

Nazwa przedmiotu
Język i społeczeństwo

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Język i społeczeństwo

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiotem spotkań będzie analiza czynników, które wpływają na zróżnicowanie języka, jakim na co dzień się
posługujemy, ze szczególnym uwzględnieniem formy języka angielskiego, oraz metody jego opisu. Celem kursu
jest zbadanie, w jaki sposób nasz język kształtują m.in. region geograficzny, klasa społeczna, grupa etniczna,
wiek, płeć, zawód, kontekst sytuacyjny, a także kontakt z innymi językami

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

[EJM_K2_W01] Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu
aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii angielskiej. [EJM_K2_W02] Absolwent
zna i rozumie /ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka angielskiego; ma
świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności.
[EJM_K2_W04] Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz
i interpretacji tekstów kultury. [EJM_K2_W05] Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną
i uporządkowaną wiedzę z językoznawstwa i literaturoznawstwa.

EJM_K2_W01,
EJM_K2_W02,
EJM_K2_W04,
EJM_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

[EJM_K2_U03] Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy. [EJM_K2_U04] Absolwent
potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego. [EJM_K2_U06] Absolwent potrafi
przy rozwiązywaniu problemów w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, oraz kultury
integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk
humanistycznych.

EJM_K2_U03,
EJM_K2_U04,
EJM_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
[EJM_K2_K01] Absolwent jest gotów do /potrafi oceniać i selekcjonować informacje. [EJM_K2_K02]
Absolwent jest gotów do /ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności
i działa na rzecz jego zachowania. [EJM_K2_K04] Absolwent jest gotów do /rozumie konieczność
przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami.

EJM_K2_K01,
EJM_K2_K02,
EJM_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omawiane tematy: • odmiana i wariancja językowa, główne założenia socjolingwistyki
• wspólnota językowa, wspólnota działania; rejestr, styl, slang • język a dialekt; •
dialektologia; • dialekty i akcenty regionalne • angielski standardowy
i niestandardowy; • planowanie i polityka językowa • socjolekty; socjolingwistyka
kwantytatywna w USA i UK • wiek i płeć, style językowe kobiet i mężczyzn, seksizm
językowy • stosunek do języka; etnolekty; teoria kodów • kontakt między językami,
przetrwanie, zanikanie i śmierć języka; dwujęzyczność • przełączanie i mieszanie
kodów • pidżyny i kreole o substracie angielskim • światowe i nowe odmiany języka
angielskiego, angielski jako lingua franca

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach
oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu zaliczeniowego (min. 60%
punktów)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium magisterskie:
językoznawstwo 1

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie: językoznawstwo 1

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
językoznawstwo angielskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
26

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o  znaczeniu językoznawstwa
porównawczego w badaniach językoznawczych, specyfice przedmiotowej
i metodologicznej językoznawstwa kontrastywnego angielsko-polskiego, zna pojęcia
terminologiczne używane w językoznawstwie porównawczym, a także ma pogłębioną
i uporządkowaną wiedzę na temat zagadnień stanowiących przedmiot badań
kontrastywnych angielsko-polskich w ujęciu fukcjonalno-strukturalnym.

EJM_K2_W01,
EJM_K2_W02,
EJM_K2_W03,
EJM_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy
badawcze w zakresie językoznawstwa kontrastywnego angielsko-polskiego i/lub
kontrastów w obrębie języka angielskiego, argumentować merytorycznie oraz dobierać
metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie problemów badawczych oraz planować
wykonanie zadań; potrafi też dokonać prezentacji syntetycznie opracowanych zagadnień
oraz ustosunkować się do pytań i komentarzy w dyskusji, jak również porozumiewać się
i dyskutować na różne tematy związane z tematyką seminarium na forum grupy
i w innych gremiach.

EJM_K2_U01,
EJM_K2_U03,
EJM_K2_U05,
EJM_K2_U09,
EJM_K2_U10,
EJM_K2_U11,
EJM_K2_U12,
EJM_K2_U14,
EJM_K2_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student potrafi oceniać i selekcjonować informacje. EJM_K2_K01
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu wariancji językowej i językoznawstwa
kontrastywnego angielsko polskiego i przygotowuje studenta do opracowania
projektu pracy magisterskiej w oparciu o źródła bibliograficzne oraz
do przeprowadzenia badań i napisania pracy magisterskiej zgodnie z zaplanowanym
i zaakceptowanym projektem. Główne zagadnienia: struktura i wymagania stawiane
projektowi pracy magisterskiej (cele i hipotezy badawcze projektu, znaczenie projektu
dla językoznawstwa kontrastywnego angielsko-polskiego i/lub językoznawstwa
angielskiego, związek pomiędzy wybranym tematem i dotychczasowymi badaniami,
wstępne wyniki badań, szczegółowy plan pracy (semestralny), przewidywane
trudności w wykonaniu projektu, opis metodologii, literatura tematu, stylesheet);
wariancja i uniwersalia językowe w historii badań językoznawczych; klasyfikacja
języków: funkcjonalna typologia językowa a typologia formalna (parametry
zróżnicowania międzyjęzykowego); języki germańskie i słowiańskie; mikrowariancja
językowa: dialekty, style i rejestry, język pisany i mówiony; kontakt językowy:
zapożyczenia, internacjonalizacja słownika, przełączanie kodów, kody językowe; język
mediów elektronicznych; kolokwializacja/wulgaryzacja języka; etykieta językowa;
wybrane zagadnienia gramatyki kontrastywnej angielsko-polskiej (m.in. kontrasty
fonetyczno-fonologiczne; słownictwo i słowotwórstwo angielskie i polskie, w tym
ekspresyjne; angielskie i polskie zaimki (bezosobowe); angielskie i polskie rzeczowniki
partytywne i liczebniki, aspekt leksykalny i gramatyczny, wybrane konstrukcje:
struktury bezosobowe, konstrukcje z celownikiem, alternacje składniowe).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie na
ocenę, wyniki
badań, esej,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia IV semestru jest ukończenie badań objętych
projektem pracy magisterskiej zgodnie z planem, prezentacja wyników na
forum seminarium połączona z dyskusją, konsultacje indywidualne,
złożenie całości pracy po poprawkach i jej akceptacja (na ocenę).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie pracy dyplomowej 350

przygotowanie referatu 30

poprawa projektu 120

konsultacje 15
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

przygotowanie do zajęć 30

przeprowadzenie badań empirycznych 60

analiza i przygotowanie danych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
775

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę wyniki badań esej prezentacja

W1 x x x x

U1 x x x x

K1 x x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium magisterskie:
językoznawstwo 2

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie: językoznawstwo 2

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
językoznawstwo angielskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
26

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest omówienie oraz analiza odmian języka angielskiego i warunkujących je czynników oraz
przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunko
we efekty
uczenia

się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

[EJM_K2_W01] Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii angielskiej. [EJM_K2_W02] Absolwent zna i rozumie
/ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka angielskiego; ma świadomość
kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności. [EJM_K2_W04] Absolwent
zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz i interpretacji tekstów kultury.
[EJM_K2_W05] Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z językoznawstwa
i literaturoznawstwa. [EJM_K2_W08] Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

EJM_K2_W0
1,
EJM_K2_W0
2,
EJM_K2_W0
4,
EJM_K2_W0
5,
EJM_K2_W0
8

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

[EJM_K2_U01] Absolwent potrafi przygotować w języku angielskim lub/i w języku polskim różne
prace pisemne o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin życia
i kultury (w tym również prac mających znamiona tekstu naukowego). [EJM_K2_U03] Absolwent
potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie
i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy. [EJM_K2_U04] Absolwent potrafi rozpoznać różne
rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację z zastosowaniem
zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
i oddziaływania społecznego. [EJM_K2_U05] Absolwent potrafi /posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków.
[EJM_K2_U06] Absolwent potrafi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie językoznawstwa,
literaturoznawstwa, oraz kultury integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin naukowych
w dziedzinie nauk humanistycznych. [EJM_K2_U09] Absolwent potrafi samodzielnie przygotować
i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim lub/i w języku polskim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu. [EJM_K2_U11] Absolwent potrafi formułować, analizować
i syntetyzować problemy badawcze w zakresie językoznawstwa oraz literaturoznawstwa
angielskiego, oraz dobierać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów; też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień w gremium międzynarodowym przy
wykorzystaniu różnych form i metod. [EJM_K2_U14] Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać
wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa
angielskiego w instytucjach na terenie kraju jak i w ośrodkach zagranicznych.

EJM_K2_U0
1,
EJM_K2_U0
3,
EJM_K2_U0
4,
EJM_K2_U0
5,
EJM_K2_U0
6,
EJM_K2_U0
9,
EJM_K2_U1
1,
EJM_K2_U1
4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
[EJM_K2_K01] Absolwent jest gotów do /potrafi oceniać i selekcjonować informacje. [EJM_K2_K04]
Absolwent jest gotów do /rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej
zasadami.

EJM_K2_K0
1,
EJM_K2_K0
4

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Zasady pisania pracy magisterskiej i metodologia badań • Pojęcie odmiany języka,
przykłady odmian • Percepcja i nastawienie do języka • Język standardowy
i niestandardowy • Historyczne odmiany języka angielskiego • Narodowe odmiany
języka angielskiego • Odmiany regionalne (dialekty i akcenty) • Etnolekty (African-
American Vernacular English) • Język angielski jako język międzynarodowy, • Język
angielski dla celów specjalnych • Język angielski jako język globalny • Kontakt języka
angielskiego z innymi językami: pidżiny i kreole • Nowe odmiany języka angielskiego
(New Englishes) • Zjawisko przełączania kodów • Socjolekty, style i rejestry; • Język
angielski a zmienna wieku; • kody językowe • Style konwersacyjne mężczyzn i kobiet
• Seksizm językowy w języku angielskim i poprawność polityczna • Język angielski
mówiony i pisany; Plain English • angielski w mediach elektronicznych • Rejestr i styl,
slang • Etykieta językowa

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia esej, prezentacja Warunkiem zaliczenia semestru jest wygłoszenie prezentacji dotyczącej
tematyki pracy magisterskiej oraz złożenie drugiego rozdziału pracy.
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 60

przygotowanie eseju 200

pozyskanie danych 120

przygotowanie pracy dyplomowej 240

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
650

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium magisterskie:
językoznawstwo 3

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie: językoznawstwo 3

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
językoznawstwo angielskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
26

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie EJM_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy. EJM_K2_U03

U2 potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim
na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu. EJM_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi oceniać i selekcjonować informacje EJM_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu cyberpragmatyki, czyli badania
komunikacji międzyludzkiej za pośrednictwem Internetu z perspektywy pragmatyki.
Główne tematy omawiane na seminarium to: pisanie pracy magisterskiej na wybrane
tematy dotyczące cyberpragmatyki; przygotowanie indywidualnego projektu
badawczego; zakres badań cyberpragmatycznych; komunikacja twarzą w twarz
a komunikacja za pośrednictwem komputera - analiza porównawcza; komunikowanie
i interpretowanie komunikatów werbalnych w ujęciu teorii relewancji; tworzenie
tożsamości fizycznej a tożsamości wirtualnej w podejściu pragmalinwistycznym;
interpretowanie tekstów stron internetowych: przetwarzanie drukowanych tekstów
prasowych i tekstów gazet online-analiza relewancyjna; pragmatyczna analizy
wiadomości e-mail w podejściu relewancyjnym.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia wyniki badań Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w seminarium oraz oddanie
wstępnej wersji pracy magisterskiej wraz z bibliografią.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie pracy dyplomowej 360

poprawa projektu 90

konsultacje 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

analiza i przygotowanie danych 60

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
650

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

wyniki badań

W1 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium magisterskie:
literaturoznawstwo 1

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 1

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
26

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnych badań naukowych prowadzących
do napisania pracy magisterskiej i wyposarzenie ich w poszerzoną wiedzę o angielskim dramacie renesansowym,
a szczególnie o zawartej w nim wizji kobiety.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę konwencji gatunku dramatycznego i teatru angielskiego
renesansu

EJM_K2_W01, EJM_K2_W03, EJM_K2_W04,
EJM_K2_W05, EJM_K2_W06, EJM_K2_W07,
EJM_K2_W08, EJM_K2_W10

W2 powiązania między historią, historiografią i literaturą EJM_K2_W05, EJM_K2_W07

W3 społeczne i historycznne uwarunkowania sposobu przedstawiania
kobiet w literaturze i dramacie renasansu EJM_K2_W05, EJM_K2_W06, EJM_K2_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać poprawnej analizy tekstu dramatycznego w kontekście
gatunku oraz okresu literackiego i historycznego, do którego należy

EJM_K2_U03, EJM_K2_U04, EJM_K2_U05,
EJM_K2_U06, EJM_K2_U07

U2 przygotować pracę magisterską badającą anglojęzyczne utwory
literackie, szczególnie utwory dramatyczne

EJM_K2_U01, EJM_K2_U07, EJM_K2_U11,
EJM_K2_U12, EJM_K2_U14, EJM_K2_U15



Sylabusy 207 / 219

U3
wygłosić spójną prezentację w języku angielskim o charakterze
naukowym opartą na badaniach prowadzących do napisania pracy
magisteskiej

EJM_K2_U05, EJM_K2_U09, EJM_K2_U13,
EJM_K2_U14, EJM_K2_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w grupie, respektowania opinii innych oraz otwartej dyskusji
z zachowaniem norm społecznych EJM_K2_K01, EJM_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Geneza i rozwój dramatu i teatru angielskiego renesansu W1, W2, U1

2. Społeczne i historyczne uwarunkowania struktury społecznej renesansowej Anglii W2

3. Rola i pozycja kobiet w społeczeństwie XVI-wiecznej Anglii W2

4. Obraz kobiety w angielskim dramacie renesansowym w oparciu o wybrane sztuki
Williama Shakespearea, Thomasa Dekkera, Thomasa Kyda, Thomasa Heywooda W1, W2, W3, U1, U3, K1

5. Struktura i strategia pracy magisterskiej o literaturze U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia wyniki badań,
prezentacja

obecność na zajęciach + dwie prezentacje ustne w semestrze +
postęp w przygotowaniu pracy magisterskiej

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie pracy dyplomowej 500

przygotowanie raportu 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

przeprowadzenie badań literaturowych 60

przygotowanie do zajęć 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
770
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

wyniki badań prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium magisterskie:
literaturoznawstwo 2

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 2

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
26

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Oferta dla słuchaczy studiów magisterskich Znajomość języka angielskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego dotyczącego współczesnej literatury brytyjskiej EJM_K2_W02

W2 student ma wiedzę z zakresu gatunków i przykładów współczesnej literatury brytyjskiej; zna
podstawowe terminy, tematykę, zjawiska, kategorie, metody i techniki EJM_K2_W04

W3 student ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach współczesnej literatury brytyjskiej z innymi
dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych EJM_K2_W07

W4 student ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju w zakresie studiów
na współczesną literaturą brytyjską EJM_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze EJM_K2_U14

U2
- Student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstu oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

EJM_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze EJM_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs poświęcony współczesnemu pamiętnikowi rozumianemu jako szczególne
osiągnięcie XX i XXI-wiecznej literatury dokumentu osobistego. Szczególna uwaga
poświęcona zostanie róznego rodzaju mikro-gatunkom w zakresie pamiętnika, takim
jak pamiętnik dzieciństwa, pamiętnik dorastania, pamiętnik odchodzenia/starości,
patriografia, matriografia, pamiętnik rodzicielstwa, wspomnienia/sceny z życia,
autrepamiętnik, pamiętnik o zwierzęciu, (auto)patografia, (auto)tanatografia,
trawelog, pamiętnik periegetyczny, pamiętnik ekfrastyczny, bibliopamiętnik. Podczas
kursu studenci przygotowują i prezentują swoje indywidualne badania nad wybranymi
zjawiskami dotyczącymi XX i XXI wiecznej literatury anglojęzycznej, stanowiące
podstawę do napisania pracy magisterskiej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie Złożenie i przyjęcie pracy magisterskej

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie pracy dyplomowej 360

przeprowadzenie badań literaturowych 150

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

przygotowanie do zajęć 60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
780

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium magisterskie:
literaturoznawstwo 3

Nazwa przedmiotu
Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo 3

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
26

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w  literaturoznawstwie w ramach filologii angielskiej. EJM_K2_W01

W2
Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach w  literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
filologii angielskiej.

EJM_K2_W03

W3 Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz i interpretacji
tekstów kultury. EJM_K2_W04

W4 Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z  literaturoznawstwa. EJM_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Absolwent potrafi przygotować w języku angielskim lub/i w języku polskim różne prace pisemne
o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury (w
tym również prac mających znamiona tekstu naukowego).

EJM_K2_U01

U2 Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy. EJM_K2_U03

U3
Absolwent potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną
analizę i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

EJM_K2_U04
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U4 Absolwent potrafi /posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. EJM_K2_U05

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z technikami badań naukowych
z zakresu literaturoznawstwa, oraz z wymaganiami dotyczącymi pisania prac
magisterskich. Seminarium rozwija również umiejętność formułowania niezależnych
opinii krytycznych na temat tekstów literackich. W ramach zajęć uczestnicy
seminarium mają możliwość zaprezentowania swoich projektów prac magisterskich
na różnych etapach zaawansowania. Poruszane są miedzy innymi następujące
zagadnienia: praca z tekstami źródłowymi, analiza tekstów literackich i krytycznych,
struktura pracy magisterskiej, formułowanie tezy, edycja tekstu, dokumentowanie
źródeł i tworzenie bibliografii. W ramach seminarium studenci zapoznają się również
z różnymi trendami w krytyce literackiej, oraz mają możliwość przeanalizowania
wybranych tekstów literackich, wybranych na podstawie zainteresowań uczestników
oraz tematów ich prac magisterskich.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje, referaty studentów

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie Zaliczenie odbywa sie ̨na podstawie: 1. uczestnictwa w zajec̨iach 2.
przedstawienia referatu 3. złożenia pracy magisterskiej

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie pracy dyplomowej 400

przygotowanie do zajęć 90

przygotowanie raportu 30

przeprowadzenie badań literaturowych 120

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
670

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

U2 x

U3 x

U4 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Ochrona własności intelektualnej

Nazwa przedmiotu
Ochrona własności intelektualnej

Klasyfikacja ISCED
0421 Prawo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po zakończonym kursie student posiada wiedzę z zakresu polskiego oraz unijnego i międzynarodowego prawa
własności intelektualnej (prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej), z uwzględnieniem zasad
wykorzystywania wyników cudzych prac intelektualnych podczas przygotowywania pracy dyplomowej oraz
wykonywania działalności gospodarczej. Student zna zasady ochrony cudzej i własnej twórczości, reguły
odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego (m.in. plagiat), zasady korzystania z cudzych utworów
w ramach dozwolonego użytku. Student zna zasady obrotu prawami własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej,
w tym przede wszystkim prawa autorskiego na poziomie krajowym oraz międzynarodowym
(w tym unijnym) z uwzględnieniem wybranego orzecznictwa (dotyczącego aktualnych
sporów sądowych mających znaczenie praktyczne).

EJM_K2_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi analizować regulacje (i ich interpretacje) z zakresu prawa autorskiego oraz
klasyfikować stany faktyczne z którymi są łączone konsekwencje prawne (zasady
odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw w tym w internecie, w przypadku plagiatu;
zasady nabywania praw do dóbr niematerialnych).

EJM_K2_U03,
EJM_K2_U05,
EJM_K2_U15

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do ciągłego rozwoju zawodowego z uwzględnieniem reguł prawa
własności intelektualnej

EJM_K2_K02,
EJM_K2_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólne pojęcia prawa własności intelektualnej, typologia praw własności
intelektualnej, sposoby uzyskiwania ochrony, prowadzone rejestry i bazy w zakresie
praw własności intelektualnej, znaczenie praw własności intelektualnej w działalności
badawczej, naukowej oraz w innowacyjnej gospodarce, działalność organizacji,
instytucji z zakresu własności intelektualnej; ogólne zasady ochrony praw własności
intelektualnej.

W1, U1, K1

2.

1) przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, m.in. omówienie zasad ochrony
wybranych kategorii utworów, w tym utworów zależnych (tłumaczeń), prac
dyplomowych, opracowań naukowych, 2) podmiot prawa autorskiego (utwory
współautorskie, utwory pracownicze) 3) treść prawa autorskiego (autorskie prawa
osobiste i majątkowe), odpowiedzialność z tytułu naruszenie praw autorskich (m.in.
w internecie, plagiat) 4) dozwolony użytek (ze szczególnym uwzględnieniem form
wykorzystywanych w nauce i edukacji oraz działalności gospodarczej) 5) umowy
z zakresu prawa autorskiego 6) zasady wykorzystywania praw własności
intelektualnej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, tajemnica
przedsiębiorstwa) w sferze działalności edukacyjnej oraz gospodarczej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecność

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 6

analiza orzecznictwa 4

analiza aktów normatywnych 6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego

Nazwa przedmiotu
Praktyczna Nauka Języka Angielskiego

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Praktyczna Nauka Języka Angielskiego

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and American
Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 NFEn2A_W09: ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu
kulturalnym EJM_K2_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1
NFEn2A_U04: potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju
wystąpienia ustne w języku angielskim lub języku polskim na wybrany temat,
z wykorzystaniem literatury przedmiotu

EJM_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 NFEn2A_K06: uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych
jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze EJM_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Cel kursu jest wprowadzenie prób interpretacyjnych oraz pogłębionej dyskusji nad
wybranymi tematy w obszar kultury krajów anglojęzycznych. Zajęcia mają formę
praktyczną i poświęcone są czytaniu, słuchania i omawianiu różnych tekstów
o tematyce kulturowej. Kurs opiera się o materiały autentyczne (publikacje książkowe
i prasowe plus materiały audiowizualnych na poziomie zaawansowanym, adresowane
do rodzimych użytkowników języka angielskiego). Główne umiejętności doskonalone
podczas kursu to: - rozumienie i przedstawianie głównych myśli zawartych w tekście
(synteza), - wyciąganie i przedstawianie wniosków (analiza), - stosowanie strategii
kompensacyjnych (dedukowanie z kontekstu), , - rozróżnianie i przedstawianie faktów
i opinii, - identyfikowanie i przedstawianie punktów widzenia, - identyfikowanie
i analiza zasad kompozycji stosowanych przez autora tekstu, - analiza i dobór
wariantów stylistycznych (styl formalny a styl potoczny).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin pisemny, egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny egzamin ustny

W1 x x

U1 x

K1 x




