Załącznik nr 21 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Chemii

Kierunek:

chemia zrównoważonego rozwoju

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23

1 / 228

Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

5

Program

7

Efekty uczenia się

9

Plany studiów

11

Sylabusy

17

2 / 228

Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Chemii

Nazwa kierunku:

chemia zrównoważonego rozwoju

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki chemiczne 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek Chemia zrównoważonego rozwoju ma odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy wobec wyzwań stojących przed
nowoczesnymi społeczeństwami oraz zobowiązań podjętych w celu prowadzenia bardziej zrównoważonej i prośrodowiskowej
gospodarki. Kierunek ma dostarczyć kadry specjalistów chemików posiadających wiedzę i umiejętności pozwalające na
wdrażanie nowych prośrodowiskowych technologii i uczestniczenie w niezbędnym procesie transformacji przedsiębiorstw.
Utworzenie kierunku ma poszerzyć ofertę dydaktyczną Wydziału Chemii przyciągając kandydatów zainteresowanych nowymi
technologiami oraz zagadnieniami chemicznych aspektów ochrony środowiska.
Różnice w stosunku do innych kierunków:
Konstrukcja programu na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju ma na celu wykształcenie chemików, którzy są
gruntownie przygotowani do wykorzystywania swojej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania współczesnych problemów
środowiskowych.
W celu ukształtowania u absolwenta podstaw wiedzy z głównych działów chemii część kursów obowiązkowych na
początkowych latach studiów jest zbliżona do kursów na kierunku chemia. Program studiów jest jednak wzbogacony o kursy
pozwalające na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie roli chemii w identyﬁkowaniu szeregu współczesnych problemów
środowiskowych (analityka i monitoring środowiska) i ich rozwiązywaniu (np. technologie prośrodowiskowe, eko-energetyka,
materiały do zastosowań środowiskowych). To ukierunkowanie w zakresie doboru kursów i efektów uczenia się odróżnia
kierunek od kierunku chemia. Drugim aspektem odróżniającym kierunek od kierunku chemia jest ogólna jego konstrukcja,
nastawiona na wykształcenie absolwenta posiadającego, prócz wiedzy, przede wszystkim umiejętność praktycznego jej
wykorzystania. Przejawia się to w rozbudowanym programie ćwiczeń laboratoryjnych (w tym również w formule
laboratorium otwartego) poszerzonych o kursy z zastosowań elektroniki czy programowania specjalistycznych środowiska
także kursy dotyczące np. zarządzania ryzykiem środowiskowym, gospodarką chemikaliami, rozporządzenia REACH oraz
CLP, a także oceny zagrożeń chemicznych i ﬁzycznych w miejscu pracy i analizy ryzyka środowiskowego.
Od kierunku ochrona środowiska program studiów kierunku chemia zrównoważonego rozwoju odróżnia się znacznie bardziej
rozbudowanymi podstawami wiedzy ogólno-chemicznej, skupieniu się na zagadnieniach chemicznych w aspekcie problemów
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środowiskowych (przy ograniczeniu kursów związanych z biologią środowiska) i wprowadzeniem oprócz modułów
obejmujących chemię i analitykę środowiskową zestawów kursów ukierunkowujących na zagadnienia związane z
prośrodowiskowymi technologiami oraz chemicznymi aspektami niskoemisyjnej energetyki.

Koncepcja kształcenia
Program studiów zaproponowany dla kierunku chemia zrównoważonego rozwoju wykazuje zbieżność w realizacji misji i
strategii uczelni (Strategia Rozwoju UJ 2014-2020) w następujących punktach:
(i) Uruchomienie I stopnia kierunku chemia zrównoważonego rozwoju zwiększa atrakcyjność oferty dydaktycznej UJ,
kształcąc absolwentów w istotnym dla społeczeństwa i gospodarki obszarze;
(ii) Utworzenie kierunku wzmocni obszar nauk ścisłych, dzięki prowadzeniu zajęć i prac badawczych studentów (np. prac
dyplomowych) w nowoczesnych laboratoriach Wydziału Chemii;
(iii) Program kierunku uwzględnia oczekiwane zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w zakresie zrównoważonych
technologii;
(iv) Podejmowanie zatrudnienia przez absolwentów prowadzić kierunku będzie do transferu wiedzy stymulującego
innowacyjność w gospodarce w zakresie materiałów i technologii pro-środowiskowych oraz zrównoważonej energetyce.
Gruntownie wykształceni absolwenci będą mieć wpływ na otoczenie społeczne, gospodarcze i kulturowe poprzez
promowanie postaw i działań prośrodowiskowych i koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Po ukończeniu studiów I stopnia kierunku chemia zrównoważonego rozwoju absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności
z zakresu chemii i technologii chemicznej uwzględniające zrozumienie środowiskowych aspektów funkcjonowania przemysłu
chemicznego, energetycznego oraz metod analizy i monitoring środowiskowego, jak również technologii remediacji
środowiskowej. Szczególnie istotnym elementem wykształcenia są kompetencje w zakresie energetyki niskoemisyjnej oraz
pozyskiwania i magazynowania energii, a także wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań m.in. w
nowoczesnych technologiach chemicznych i energetyce. Ważnym aspektem programu studiów jest wykształcenie
umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i kompetencji, co zapewnia zaplanowany w programie znaczny
udział zajęć laboratoryjnych realizowanych w nowoczesnych pracowniach z zastosowaniem specjalistycznej aparatury
pomiarowej. Takie podejście umożliwi absolwentom podjęcie pracy zarówno w różnego typu laboratoriach chemicznych,
specjalizujących się w szczególności w badaniach środowiska jak i na stanowiskach administracyjnych. Absolwent będzie
przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach, przedsiębiorstwach i jednostkach związanych z monitoringiem i ochroną
środowiska, posiada kompetencje do pracy jako konsultant, doradca lub specjalista w zakresie ochrony środowiska, posiada
kompetencje do zarządzania surowcami, substancjami chemicznymi oraz gospodarki odpadami (praktyczna znajomość
rozporządzenia REACH oraz CLP). Nacisk położony podczas studiów na umiejętności praktyczne i dostęp do specjalistycznej
aparatury pomiarowej otwiera możliwości realizacji zawodowej na stanowiskach związanych z szeroko pojętą analityką
chemiczną, projektowaniem i syntezą nowych materiałów, planowaniem, realizacją i wdrażaniem nowych technologii, a także
problemami współczesnej energetyki. Program studiów zapewnia także zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności w
zakresie analizy i obróbki danych pomiarowych, ich interpretacji, oceny i identyﬁkowania zagrożeń środowiskowych, a także
gromadzenia danych i przygotowywania raportów stwarzając możliwości podjęcia pracy na stanowiskach administracyjnych.
Dodatkowym atutem absolwenta jest znajomość zasad bezpieczeństwa pracy i wykonywania oceny ryzyka zawodowego oraz
bezpiecznego stosowania chemikaliów i postępowania z odpadami. Po ukończeniu studiów absolwent potraﬁ wykorzystać w
praktyce zdobyte kompetencje, realizować się zawodowo, zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej, z poszanowaniem
prawa, zasad etyki oraz mając na względzie zasady „zielonej chemii” i zrównoważonego rozwoju.

Cele kształcenia
Wykształcenie chemików:
1. o poszerzonych kompetencjach w zakresie nowoczesnych technologii pro-środowiskowych
2. gotowych do podjęcia pracy w obszarze specjalistycznej analityki i monitoringu środowiskowego
3. specjalistów w zakresie nowoczesnej niskoemisyjnej eko-energetyki
4. specjalistów w dziedzinie innowacyjnych technologii produkcji materiałów funkcjonalnych
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania prowadzone na Wydziale Chemii UJ koncentrują się w następujących obszarach:
- Badania z zakresu chemii biologicznej, biochemii i chemii medycznej
- Technologia, kataliza i chemia środowiska – badania podstawowe i stosowane nad opracowaniem innowacyjnych
katalizatorów i procesów przyjaznych dla środowiska
- Modelowanie molekularne i badania z zakresu chemii teoretycznej i spektroskopii
- Zaawansowane materiały, ﬁzykochemia powierzchni i nanotechnologia - projektowanie, synteza, charakterystyka,
funkcjonalizacja i aplikacje
- Inżynieria krystaliczna, chemia supramolekularna i koordynacyjna – synteza, badania strukturalne i spekroskopowe,
korelacje struktura-właściwości-reaktywność
- Rozwój metod analitycznych i ich zastosowanie w chemii sądowej i konserwatorskiej oraz w badaniach środowiska
- Nowoczesna synteza organiczna i badania ﬁzykochemiczne właściwości cząsteczek organicznych ze szczególnym
uwzględnieniem surfaktantów, związków chiralnych i biomimetyków.
Tematyka związana z chemią zrównoważonego rozwoju jest silnie zaznaczona w badaniach prowadzonych przez
pracowników i doktorantów Wydziału Chemii UJ. W latach 2005-2018 aż 140 projektów badawczych ﬁnansowanych ze źródeł
zewnętrznych dedykowanych było badaniom w tym obszarze. Stanowi to około 30% realizowanych projektów.
Tematyka prowadzonych badań wiąże się szczególnie w szczególności z następującymi zagadnieniami:
- kataliza i materiały katalityczne dla procesów detoksykacji powietrza, gazów wylotowych i wody (np. katalizatory typu
deNOx, katalizatory dopalania sadzy i lotnych związków organicznych, fotokatalizatory detoksykacji wody), katalizatory dla
„zielonych technologii” (np. katalizatory odwodorniania, fotokatalizatory redukcji dwutlenku tytanu i rozkładu wody,
fotoelektrokatalizatory);
- materiały porowate, sorbenty (np. zeolity, sieci metalo-organiczne);
- materiały dla energetyki (np. materiały elektrodowe baterii litowo-jonowych, materiały dla fotowoltaiki, ogniwa paliwowe,
fotokatalityczna i fotoelektrokatalityczna produkcja tzw. paliw słonecznych);
- analityka środowiskowa (w tym rozwój technik przepływowych dedykowanych dla analizy środowiskowej, sensoryka).
Wymienione zakresy prac badawczych, prowadzonych zarówno na poziomie badań podstawowych (projekty NCN, MNiSW,
FNP, projekty UE) jak i aplikacyjnych (projekty NCBiR, FNP), wpisują się tematycznie we wszystkie trzy moduły realizowane
na trzecim roku: Chemia środowiska, Energia, Technologia materiałów. Istotna część badań prowadzona jest we współpracy
z partnerami zagranicznymi, głównie z Europy, ale również z Azji i Ameryki. Wynikiem realizacji badań jest kilkaset publikacji
naukowych (w tym w najlepszych czasopismach naukowych, np. J. Am. Chem. Soc., ACS Catal., Chem. Mater.) oraz
zgłoszenia patentowe. Wydział Chemii przoduje w liczbie zgłoszeń patentowych i przyznanych patentów, przy czym około
połowa wynalazków powstających na Wydziale Chemii wiąże się tematycznie z tematyką studiów Chemia zrównoważonego
rozwoju. W ostatnich latach pracownicy Wydziału Chemii założyli dwie spółki wdrażające wyniki prac badawczo-rozwojowych
z zakresu chemii zrównoważonego rozwoju: MarCelLi Adv. Tech. (baterie litowo-jonowe) i InPhoCat Innovative Photocatalytic
Solutions (fotokataliza).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników specjalizujących się w danej tematyce badawczej. W trakcie części
zajęć specjalizacyjnych oraz przy wykonywaniu prac dyplomowych studenci mają dostęp do laboratoriów i infrastruktury
badawczej wydziału. Prace licencjackie na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju będą mieć charakter badawczy i
prowadzone będą w ścisłym powiązaniu z tematyką badawczą zespołów i grup badawczych Wydziału.
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Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Wydział Chemii UJ dysponuje największą w Małopolsce bazą różnorodnej aparatury chemicznej, która bardzo intensywnie jest
wykorzystywana w procesie dydaktycznym na studiach I, II stopnia i w kształceniu w szkole doktorskiej, a także przy
realizacji prac dyplomowych. Infrastruktura badawcza została w ostatnich latach znacznie rozbudowana (ok. 56 mln zł w l.
2009-2013), m.in. poprzez utworzenie ośrodka badań układów w skali atomowej Centrum “Atomin-Chemia” w wyniku
realizowanego w latach 2009-12 projektu „Badanie układów w skali atomowej. Nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki”, na
który Wydział uzyskał ﬁnansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Aparatura badawcza na potrzeby
procesu dydaktycznego została również znacznie rozbudowana w ostatnich latach (ok. 10 mln zł w latach 2009-2013). Dzięki
oddaniu w nowej siedzibie Wydziału nowoczesnych laboratoriów o najwyższych standardach, posiadana aparatura będzie
mogła być w pełni wykorzystywana, także w procesie dydaktycznym. Wydział posiada specjalistycznie wyposażone
laboratoria, w których prowadzone są badania naukowe z zakresu technologii chemicznej, katalizy, elektrochemii, analityki
środowiskowej. Laboratoria te są udostępniane studentom wykonującym prace dyplomowe.
Wszystkie opisane elementy infrastruktury wykorzystywane są w dydaktyce na prowadzonych przez Wydział kierunkach
studiów.
Biblioteka Wydziału Chemii znajdująca się na parterze segmentu B budynku Wydziału przy ul. Gronostajowej 2 czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.45 (w okresie wakacyjnym czas pracy zostaje skrócony). W bibliotece Wydziału
Chemii znajdują się praktycznie wszystkie podręczniki i skrypty z przedmiotów kierunkowych potrzebne studentom chemii
oraz nauk przyrodniczych. Księgozbiór zawiera pozycje z zakresu katalizy, technologii chemicznej, analityki środowiskowej,
chemii środowiska, elektrochemii zapewniając dostęp do literatury dla potrzeb nowego kierunku. Istnieje możliwość
korzystania z komfortowej czytelni ze swobodnym dostępem do regałów. Biblioteka Wydziału jest włączona w ogólnopolski
zautomatyzowany system biblioteczny VTLS. Obecnie wykorzystuje się nowszą wersję tego systemu o nazwie Virtua. Liczba
opisów (rekordów egzemplarzy) wynosi ok. 27000. Czytelnicy Biblioteki mogą korzystać z najważniejszych dla naukowców i
studentów baz danych z zakresu chemii, nauk ścisłych i przyrodniczych: Chemical Abstracts na platformie SciFinder, Reaxys,
Inspec, Science Citation Index, Scopus, Medline i innych. Biblioteka prenumeruje 11 tytułów czasopism polskich w
tradycyjnej wersji drukowanej. Czasopisma zagraniczne dostępne są on-line w ramach prenumerat elektronicznych
dostępnych dla UJ (m. in. Elsevier, Springer, Wiley) oraz konsorcjów, do których przystąpił UJ na wniosek Wydziału Chemii
(RSC, ACS Journals) lub prenumerat zamawianych przez inne Wydziały (np. APS, AIP). Korzystający z biblioteki mają dostęp
do Internetu z 7 stacji roboczych; mogą także wykorzystywać podłączenie własnego komputera do sieci Wi-Fi. Ponadto każdy
student, podobnie jak pracownik, może korzystać z baz danych z dowolnego komputera poprzez ekstranet UJ. Powierzchnia
pomieszczeń bibliotecznych wynosi 300 m2, liczba miejsc dla czytelników – 50.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0531

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Kursy obowiązkowe realizowane są w ciągu trzech lat studiów (na III roku w zmniejszonym zakresie). Na III roku studiów
dostępne są do wyboru 3 moduły specjalizacyjne: chemia środowiska, technologia materiałów oraz energia. Każdy moduł
podzielony jest na rdzeń i rozszerzenie; student obowiązany jest wybrać jeden cały moduł (rdzeń + rozszerzenie) oraz rdzeń
innego modułu. Na III roku studiów realizowane są także kursy fakultatywne poza modułami.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

167

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

55

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

5

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

5

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 2609

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Praktyki studenckie (4 tygodnie w zakładzie pracy działającym w obszarze zgodnym z proﬁlem studiów) realizowane w czasie
wolnym od zajęć do końca II roku studiów (sugerowana przerwa letnia). Praktykom przypisano 5 ECTS.

Ukończenie studiów

Program
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z
niej i z ustnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny.
2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i
umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i proﬁlem kształcenia oraz umiejętności
samodzielnego analizowania i wnioskowania.
3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

CZR_K1_W01

Absolwent zna i rozumie metodologię badań oraz podstawowe teorie z zakresu
głównych działów chemii (m. in. chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia
analityczna, chemia ﬁzyczna, technologia chemiczna) i nauk pokrewnych

P6S_WG

CZR_K1_W02

Absolwent zna i rozumie teorie w zakresie dyscypliny nauki chemiczne i nauk
pokrewnych pozwalające na badanie zjawisk i rozumienie zagadnień materiałowych,
chemii i remediacji środowiska, chemicznych metod wytwarzania energii

P6U_W, P6S_WG

CZR_K1_W03

Absolwent zna i rozumie podstawowe techniki analityczne, spektroskopowe i badań
strukturalnych wykorzystywane w chemii zrównoważonego rozwoju, chemii
materiałów, monitoringu środowiska, chemii materiałów do zastosowań
energetycznych

P6U_W, P6S_WG

CZR_K1_W04

Absolwent zna i rozumie praktyczne przykłady implementacji metod stosowanych do
rozwiązywania typowych problemów chemicznych, w szczególności w
zastosowaniach w analityce i monitoringu środowiska, zrównoważonych metod
produkcji materiałów i wytwarzania energii ze źródeł chemicznych

P6U_W, P6S_WG

CZR_K1_W05

Absolwent zna i rozumie rolę chemii w procesach ochrony i monitoringu środowiska,
produkcji i magazynowania energii oraz syntezy zaawansowanych materiałów
funkcjonalnych

P6S_WG

CZR_K1_W06

Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w
szczególności odnoszące się do bezpieczeństwa środowiskowego, bezpieczeństwa
energetycznego oraz zrównoważonego rozwoju

P6S_WK

CZR_K1_W07

Absolwent zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania
ochrony środowiska, produkcji i magazynowania energii oraz funkcjonowania
przedsiębiorstw przemysłowych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
P6S_WK
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego związane z działalnością
naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową

Umiejętności
Kod

Treść

CZR_K1_U01

Absolwent potraﬁ planować i przeprowadzać podstawowe eksperymenty,
interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski; zaplanować i przeprowadzić podstawowe
P6U_U, P6S_UW
analizy i pomiary dla wybranych grup próbek środowiskowych oraz krytycznie
przeanalizować otrzymane wyniki

CZR_K1_U02

Absolwent potraﬁ otrzymać związki i materiały do zastosowań środowiskowych i
energetycznych oraz zaproponować metody weryﬁkacji ich struktury i aktywności

P6U_U, P6S_UW

CZR_K1_U03

Absolwent potraﬁ wykorzystywać metody zielonej chemii, zasady recyklingu,
zrównoważonej gospodarki surowcami i chemikaliami

P6U_U, P6S_UW

CZR_K1_U04

Absolwent potraﬁ dokonać właściwego doboru źródeł oraz informacji z nich
pochodzących, dokonać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji; dokonać
doboru oraz stosowania właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych
technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

P6U_U, P6S_UW

CZR_K1_U05

Absolwent potraﬁ analizować problemy badawcze i technologiczne oraz znajdować
ich rozwiązania z wykorzystaniem poznanych twierdzeń i metod, w tym symulacji
komputerowych i metod numerycznych w akwizycji i analizie uzyskanych danych
oraz sterowaniu pomiarem

P6U_U, P6S_UW

Efekty uczenia się

PRK

9 / 228

Kod

Treść

PRK

CZR_K1_U06

Absolwent potraﬁ wykonać analizę zagrożeń ﬁzycznych i chemicznych oraz ocenić
ryzyko zawodowe na wybranych stanowiskach pracy

P6S_UW

CZR_K1_U07

Absolwent potraﬁ komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii; brać
udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować
o nich; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.

P6S_UK

CZR_K1_U08

Absolwent potraﬁ planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole

P6S_UO

CZR_K1_U09

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe
życie

P6U_U, P6S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

CZR_K1_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, myślenia i
działania w sposób przedsiębiorczy

P6S_KK

CZR_K1_K02

Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania
działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu
publicznego, podejmowania działań dla zrównoważonego rozwoju

P6S_KO

CZR_K1_K03

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: −
przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, − świadomej
identyﬁkacji zagrożeń w wykonywanej pracy, odpowiedzialnego planowania i
wykonywania badań eksperymentalnych, − dbałości o dorobek i tradycje zawodu

P6U_K, P6S_KR

Efekty uczenia się

10 / 228

Plany studiów
Student na I roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w
tym kurs z ekonomii i przedsiębiorczości za 2 ECTS. Na II roku studiów student może
wybrać, czy zajęcia laboratoryjne w ramach kursu Elementy chemii kwantowej i
modelowania molekularnego będzie realizować w języku polskim czy angielskim. Za zgodą
dziekana student może realizować dowolnie dostępne przedmioty z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych. Zajęcia fakultatywne realizowane są na III roku. Student
jest zobowiązany uzyskać z kierunkowych kursów do wyboru 5 ECTS. Za zgodą dziekana
student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Matematyka I

120

9,0

egzamin

O

Podstawy chemii

60

4,0

egzamin

O

Podstawy chemii - laboratorium

75

5,0

zaliczenie

O

Fizyka

105

6,0

egzamin

O

Fizyka - laboratoria

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Technologia informacyjna

45

3,0

zaliczenie

O

Wprowadzenie do statystycznego opracowywania danych
pomiarowych

15

1,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Student na I roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w
tym kurs z ekonomii i przedsiębiorczości za 2 ECTS. Na II roku studiów student może
wybrać, czy zajęcia laboratoryjne w ramach kursu Elementy chemii kwantowej i
modelowania molekularnego będzie realizować w języku polskim czy angielskim. Za zgodą
dziekana student może realizować dowolnie dostępne przedmioty z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych. Zajęcia fakultatywne realizowane są na III roku. Student
jest zobowiązany uzyskać z kierunkowych kursów do wyboru 5 ECTS. Za zgodą dziekana
student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Matematyka II

75

6,0

egzamin

O

Zrównoważony rozwój i technologie przyjazne środowisku

30

2,0

zaliczenie

O

Chemia analityczna z elementami analizy środowiska

45

3,0

egzamin

O

Chemia analityczna z elementami analizy środowiska - laboratorium

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chemia nieorganiczna z elementami chemii ciała stałego

60

4,0

egzamin

O

Chemia nieorganiczna z elementami chemii ciała stałego laboratorium

60

4,0

zaliczenie

O

Chemia środowiska

30

3,0

zaliczenie

O

Ochrona własności intelektualnej I

15

1,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chemia ﬁzyczna

60

4,0

egzamin

Chemia ﬁzyczna - laboratorium

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Elementy technologii i inżynierii chemicznej

30

3,0

egzamin

O

Elementy technologii i inżynierii chemicznej - laboratorium

45

3,0

zaliczenie

O

Chemia organiczna

60

4,0

egzamin

O

Chemia organiczna - laboratorium

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Bezpieczeństwo środowiska pracy

50

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Elementy chemii kwantowej i modelowania molekularnego

50

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

WF

30

-

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chemia i technologia materiałów funkcjonalnych

45

3,0

egzamin

O

Metody ﬁzykochemiczne w badaniach materiałów

60

3,0

egzamin

O

Monitoring środowiska

30

2,0

egzamin

O

Monitoring środowiska - laboratorium

30

2,0

zaliczenie

O

Elektrochemia

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Elektrochemia - laboratorium

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Podstawy chemii polimerów

30

2,0

egzamin

Fizykochemia Ciała Stałego

60

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język angielski

60

4,0

zaliczenie

Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

O

O

Semestr 4
Przedmiot

Plany studiów

O

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

WF

30

-

zaliczenie

O

Synteza i charakterystyka materiałów funkcjonalnych - laboratorium
otwarte

90

6,0

zaliczenie

O

Praktyki zawodowe

120

4,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Elementy elektroniki - zastosowanie w chemii

45

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Środowiskowe aspekty produkcji, konwersji i zagospodarowania
energii

45

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Recykling i zagospodarowanie odpadów

20

1,0

zaliczenie

O

Recykling i zagospodarowanie odpadów - laboratorium

30

2,0

zaliczenie

O

Odnawialne źródła surowców

20

1,0

zaliczenie

O

Odnawialne źródła surowców - laboratorium

20

1,0

zaliczenie

O

Język angielski

60

4,0

zaliczenie

O

Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe oraz inne układy bioelektryczne i
bioelektroniczne w aplikacjach przemysłowych i analitycznych

30

2,0

egzamin

F

Zastosowanie środowiska LabVIEW w eksperymentach chemicznych

45

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot

Ścieżka: Chemia środowiska
Każdy moduł podzielony jest na rdzeń i rozszerzenie. Student zobowiązany jest wybrać jeden cały moduł (rdzeń +
rozszerzenie) oraz rdzeń innego modułu. Dla modułu Chemia środowiska na rdzeń składają się następujące kursy: Metody
remediacji i ograniczania emisji chemicznych zanieczyszczeń środowiska, Metody instrumentalne w chemii środowiska,
Kataliza w technologiach zrównoważonych. Rozszerzenie to kursy: Metody remediacji i ograniczania emisji chemicznych
zanieczyszczeń środowiska - laboratorium, Metody instrumentalne w chemii środowiska - laboratorium, Biomonitoring
środowiska.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metody remediacji i ograniczania emisji chemicznych zanieczyszczeń
środowiska

30

2,0

zaliczenie

O

Metody instrumentalne w chemii środowiska

30

2,0

egzamin

O

Metody remediacji i ograniczania emisji chemicznych zanieczyszczeń
środowiska - laboratorium

30

2,0

zaliczenie

O

Metody instrumentalne w chemii środowiska - laboratorium

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: Energia
Każdy moduł podzielony jest na rdzeń i rozszerzenie. Student zobowiązany jest wybrać jeden cały moduł (rdzeń +
rozszerzenie) oraz rdzeń innego modułu. Dla modułu Energia na rdzeń składają się następujące kursy: Elektrochemia
zaawansowana, Pozyskiwanie, konwersja i magazynowanie energii, Materiały dla energetyki. Rozszerzenie to kurs:
Konwersja i magazynowanie energii - laboratorium.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Elektrochemia zaawansowana

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Pozyskiwanie, konwersja i magazynowanie energii

30

2,0

egzamin

Przedmiot

O

Ścieżka: Technologia materiałów
Każdy moduł podzielony jest na rdzeń i rozszerzenie. Student zobowiązany jest wybrać jeden cały moduł (rdzeń +
rozszerzenie) oraz rdzeń innego modułu. Dla modułu Technologia materiałów na rdzeń składają się następujące kursy:
Technologia procesów katalitycznych, Materiały nanoporowate, Sieci Metalo-Oragniczne: uniwersalne materiały porowate,
Procesy adsorpcyjne w ochronie środowiska, Fotomateriały. Rozszerzenie to kursy: Technologia procesów katalitycznych laboratorium, Materiały nanoporowate - laboratorium.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Technologia procesów katalitycznych

15

1,0

zaliczenie

O

Technologia procesów katalitycznych - laboratorium

45

3,0

zaliczenie

O

Materiały nanoporowate

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Materiały nanoporowate - laboratorium

45

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Sieci Metalo-Organiczne: uniwersalne materiały porowate

15

1,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem środowiskowym

30

2,0

zaliczenie

Elementy organizacji pracy zespołowej i technik prezentacji

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zrównoważona gospodarka surowcami i chemikaliami

20

1,0

zaliczenie

O

Wpływ chemicznej degradacji środowiska na owady zapylające

15

1,0

egzamin

F

Zagrożenia antropogeniczne obszarów prawnie chronionych w Polsce

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ochrona środowiska a proces inwestycyjny

30

2,0

zaliczenie

F

Pracownia licencjacka

90

15,0

zaliczenie

O

Seminarium dyplomowe

30

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

O

Semestr 6
Przedmiot

Plany studiów

O
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Ścieżka: Chemia środowiska
Każdy moduł podzielony jest na rdzeń i rozszerzenie. Student zobowiązany jest wybrać jeden cały moduł (rdzeń +
rozszerzenie) oraz rdzeń innego modułu. Dla modułu Chemia środowiska na rdzeń składają się następujące kursy: Metody
remediacji i ograniczania emisji chemicznych zanieczyszczeń środowiska, Metody instrumentalne w chemii środowiska,
Kataliza w technologiach zrównoważonych. Rozszerzenie to kursy: Metody remediacji i ograniczania emisji chemicznych
zanieczyszczeń środowiska - laboratorium, Metody instrumentalne w chemii środowiska - laboratorium, Biomonitoring
środowiska.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kataliza w technologiach zrównoważonych

30

2,0

zaliczenie

O

Biomonitoring środowiska

30

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: Energia
Każdy moduł podzielony jest na rdzeń i rozszerzenie. Student zobowiązany jest wybrać jeden cały moduł (rdzeń +
rozszerzenie ) oraz rdzeń innego modułu. Dla modułu Energia na rdzeń składają się następujące kursy: Elektrochemia
zaawansowana, Pozyskiwanie, konwersja i magazynowanie energii, Materiały dla energetyki. Rozszerzenie to kurs:
Konwersja i magazynowanie energii - laboratorium.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Materiały dla energetyki

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Konwersja i magazynowanie energii - laboratorium

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Ścieżka: Technologia materiałów
Każdy moduł podzielony jest na rdzeń i rozszerzenie. Student zobowiązany jest wybrać jeden cały moduł ( rdzeń +
rozszerzenie) oraz rdzeń innego modułu. Dla modułu Technologia materiałów na rdzeń składają się następujące kursy:
Technologia procesów katalitycznych, Materiały nanoporowate, Sieci Metalo-Oragniczne: uniwersalne materiały porowate,
Procesy adsorpcyjne w ochronie środowiska, Fotomateriały. Rozszerzenie to kursy: Technologia procesów katalitycznych laboratorium, Materiały nanoporowate - laboratorium.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Procesy adsorpcyjne w ochronie środowiska

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Fotomateriały

15

1,0

zaliczenie

Przedmiot

O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Matematyka I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.110.5ca7569841115.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 45, zajęcia wyrównawcze: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ﬁzyce i chemii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawy rachunku różniczkowego funkcji jednej
zmiennej.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

podstawy rachunku całkowego funkcji jednej
zmiennej.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

różniczkować funkcje jednej zmiennej.

CZR_K1_U05,
CZR_K1_U09

egzamin pisemny

U2

całkować proste funkcje.

CZR_K1_U05,
CZR_K1_U09

egzamin pisemny

U3

zastosować rachunek różniczkowy i całkowy jednej
zmiennej do analizy prostych modeli ﬁzycznych
i chemicznych.

CZR_K1_U05,
CZR_K1_U09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania
rozwiązywanych zadań.

CZR_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

krytycznego spojrzenia na prezentowane rozwiązania.

CZR_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

45

zajęcia wyrównawcze

30

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie do ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
225

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ciągi liczbowe.

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

2.

Granica i ciągłość funkcji, podstawowe granice, własności.

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

3.

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej, ekstrema, badanie przebiegu
zmienności funkcji.

W1, U1, U3, K1, K2

Sylabusy
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4.

Całka nieoznaczona, metody całkowania podstawowych klas funkcji.

W2, U2, U3, K1, K2

5.

Całka oznaczona, konstrukcja, własności, zastosowania geometryczne, całka
niewłaściwa.

W2, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie
wykładów następuje po zdaniu egzaminu.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach, pozytywna bieżąca ocena (odpytywanie na
bieżąco), pozytywnie ocenione sprawdziany pisemne.

zajęcia wyrównawcze

zaliczenie

Obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie matematyki na poziomie liceum.

Sylabusy
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Podstawy chemii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.110.5ca756984a3c6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi prawami, teoriami i terminologią chemiczną i nauczenie
wykorzystywania tej wiedzy do rozwiązywania zadań problemowych i rachunkowych w zakresie podstaw chemii.
Pozwoli to na usystematyzowanie i rozszerzenie wiadomości z chemii, prowadzące do wyrównania zakresu
wiedzy i umiejętności wśród uczestników kursu oraz przygotuje ich do realizowania kursów na dalszych etapach
kształcenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna podstawowe teorie i prawa chemiczne
oraz terminologię chemiczną, zna zasady tworzenia
nazw i wzorów związków nieorganicznych oraz zasady
zapisywania równań reakcji chemicznych, zna i opisuje
CZR_K1_W01,
podstawowe zjawiska i procesy chemiczne, potraﬁ
CZR_K1_W04
rozwiązywać zadania problemowe i rachunkowe
w zakresie chemii roztworów wodnych, stechiometrii,
równowag chemicznych, termochemii, procesów
utleniania i redukcji,

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ wykorzystać swoją wiedzą do opisu
i analizy podstawowych zjawisk i procesów
chemicznych, potraﬁ poprawnie nazywać związki
chemiczne i zapisywać równania reakcji chemicznych,
potraﬁ rozwiązywać zadania problemowe
i rachunkowe w zakresie podstaw chemii

CZR_K1_U01,
CZR_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

absolwent potraﬁ poprawnie posługiwać się
terminologią chemiczną,

CZR_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

absolwent potraﬁ przygotować się do zajęć, kolokwiów
i egzaminu, potraﬁ korzystać z różnego typu
materiałów, potraﬁ zorganizować proces
indywidualnego oraz zespołowego uczenia się, potraﬁ
samodzielnie planować i realizować proces kształcenia
się przez całe życie

CZR_K1_U08,
CZR_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

CZR_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość swojej wiedzy i potraﬁ ocenić
jej poziom, jest świadom znaczenia znajomości
podstawowej wiedzy z chemii w dalszym procesie
kształcenia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs będzie realizowany w formie wykładu i zajęć konwersatoryjnych.
Główne treści wykładu:
podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, jednostki/przeliczanie jednostek,
nomenklatura związków nieorganicznych/nazewnictwo i wzory jonów i cząsteczek,
skład ilościowy związków/wyznaczanie wzorów empirycznych i rzeczywistych
związków chemicznych, sposoby wyrażania składu roztworu, zapisywanie równań
reakcji chemicznych/typy reakcji chemicznych, obliczenia na podstawie równań
reakcji chemicznych/wydajność reakcji/substrat limitujący,
budowa atomu/dualizm korpuskularno-falowy/zasada nieoznaczoności
Heisenberga/modele atomów/orbitale atomowe/liczby kwantowe/spin/konﬁguracja
elektronowa, budowa układu okresowego/prawo okresowości/elektroujemność/
promień atomowy i jonowy/energia jonizacji/powinowactwo elektronowe,
właściwości gazów/prawa gazowe/gaz doskonały a gazy rzeczywiste,
podstawy termodynamiki i termochemii/termochemia przemiany ﬁzycznej/ efekty
cieplne reakcji,
podstawy kinetyki chemicznej (szybkość reakcji, rząd reakcji), równowaga
chemiczna/odwracalność reakcji/prawo działania mas/stałe równowagi/reguła
przekory,
teorie kwasów i zasad (teoria kwasów i zasad według Arrheniusa, kwasy i zasady
Bronsteda i Lowry’ego), równowagi w roztworach wodnych/autodysocjacja
wody/pH/moc elektrolitów/dysocjacja kwasów i zasad/hydroliza/roztwory
buforowe/iloczyn rozpuszczalności, reakcje redox/szereg elektrochemiczny
metali/elektrody/równanie Nernsta/ogniwa elektrochemiczne/ siła
elektromotoryczna ogniwa
Zajęcia konwersatoryjne:
Celem zajęć konwersatoryjnych jest uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy
przekazanej podczas wykładu. Podczas zajęć rozwiązywane będą zadania
problemowe i rachunkowe, nawiązujące ściśle do treści omawianych podczas
wykładu, np. nazewnictwo związków chemicznych, zapis i interpretacja równań
reakcji chemicznych, obliczenia na podstawie równań reakcji, stężenia roztworów,
budowa układu okresowego, podstawy termochemii, równowaga chemiczna,
dysocjacja słabych i mocnych elektrolitów, pH, roztwory buforowe,
rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności, reakcje redox.

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z egzaminu pisemnego (test jednokrotnego wyboru +
zadania rachunkowe) Warunki dopuszczenia do egzaminu: uzyskanie
zaliczenia z konwersatorium

wykład

egzamin pisemny

konwersatorium

zaliczenie na ocenę zaliczone kolokwia, uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Podstawy chemii - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.110.5ca756984e522.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 75

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia laboratoryjne z Podstaw Chemii mają na celu nauczyć studenta pracy w laboratorium chemicznym: 1)
zapoznać z metodyką pracy doświadczalnej: wykonywanie pracy zgodnie z zasadami BHP, realizacja
eksperymentów zgodnie z instrukcją, obserwacja i wnioskowanie, prowadzenie dziennika laboratoryjnego,
przygotowanie raportu/sprawozdania; 2) nauczyć podstawowych czynności laboratoryjnych: rozpoznawanie
podstawowego szkła i przyrządów laboratoryjnych i znajomość jego przeznaczenia, sporządzanie i rozcieńczanie
roztworów, ważenie, prowadzenie prostych reakcji chemicznych, ogrzewanie, sączenie; 3) nauczyć wykonywania
podstawowych obliczeń dotyczących stężeń roztworów, stechiometrii, równowagi chemicznej (stała i stopień
dysocjacji, pH, roztwory buforowe, iloczyn rozpuszczalności).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metodologię pracy w laboratorium chemicznym.

CZR_K1_W01

zaliczenie

U1

planować i realizować podstawowe eksperymenty
w laboratorium chemicznym, potraﬁ posługiwać się
podstawowym sprzętem laboratoryjnym, potraﬁ
wykonywać podstawowe czynności laboratoryjne, oraz
wykonywać obliczenia związane z prowadzonymi
eksperymentami. Student potraﬁ opracowywać
i interpretować wyniki przeprowadzonych
eksperymentów i formułować na ich podstawie
prawidłowe wnioski.

CZR_K1_U01

zaliczenie

U2

pracować z poszanowaniem zasad BHP, Student zna
zasady bezpiecznego korzystania z podstawowego
sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych
(w tym sposoby ich utylizacji)

CZR_K1_U06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznaje znaczenie
wiedzy w rozwiązywaniu praktycznych problemów
z zakresu podstaw chemii.

CZR_K1_K01

zaliczenie

K2

odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej (np. podczas
prowadzenia eksperymentów oraz opracowywania ich
wyników) i wymagania tego od innych odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje
i współpracowników podczas pracy w laboratorium.

CZR_K1_K03

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

75

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie raportu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Celem zajęć jest nauczyć studenta pracy w laboratorium chemicznym tzn.:
1) zapoznać z metodyką pracy doświadczalnej: przestrzeganie zasad BHP,
umiejętność pracy zgodnie z instrukcją, obserwacja i wnioskowanie, prowadzenie
dziennika laboratoryjnego, przygotowanie raportu/sprawozdania;

W1, U1, U2, K1, K2

2.

Podstawowe czynności laboratoryjne: sporządzanie i rozcieńczanie roztworów,
ważenie, prowadzenie prostych reakcji chemicznych, strącanie, ogrzewanie,
sączenie;

W1, U1, U2, K1, K2

3.

Wykonywanie podstawowych obliczeń dotyczących stężeń roztworów,
stechiometrii i równowagi chemicznej (stała i stopień dysocjacji, pH, roztwory
buforowe, iloczyn rozpuszczalności).
Tematyka zajęć dotyczy następujących zagadnień:
1) Stężenia i stechiometria;
2) Elementy analizy jakościowej;
3) Równowaga chemiczna
4) reakcje utleniania i redukcji
Podczas zajęć laboratoryjnych, po wstępnym omówieniu tematu, student
samodzielnie (lub w niewielkiej grupie) wykonuje proste doświadczenia (i
związane z nimi obliczenia) dotyczące wyżej wymienionych zagadnień,
równocześnie prowadzi dziennik laboratoryjny a po zakończeniu ćwiczeń
przygotowuje raport.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia: uczestnictwo w zajęciach, wykonanie wszystkich
ćwiczeń i zaliczenie sprawozdań, zaliczenie kolokwiów oraz sprawdzianu z
umiejętności praktycznych. W sytuacji, gdy student nie zaliczy kolokwiów
w trakcie semestru ma możliwość przystąpienia do kolokwium
zaliczeniowego (na końcu semestru) pod warunkiem wykonania
wszystkich ćwiczeń i zaliczenia sprawozdań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Fizyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.110.5ca756a27cf1e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30, zajęcia wyrównawcze: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi zjawiskami ﬁzycznymi oraz ich opisem matematycznym, co pozwoli
na głębsze zrozumienie wewnętrznej jedności nauk, i zrozumienie sensu zrównoważonego rozwoju.

C2

W ramach ćwiczeń rachunkowych studenci powinni posiąść umiejętność wykorzystania aparatu matematycznego
do opisu zjawisk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

26 / 228

W1

student rozumie i zauważa matematyczność zjawisk
ﬁzycznych pozwalających interpretować zjawiska
zachodzące w otaczającym świecie.

CZR_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

umie omówić prawa ﬁzyczne i zinterpretować ﬁzykę
jako podstawową dziedzinę stanowiącą bazę nauk
przyrodniczych. Umie wykorzystać prawa ﬁzyki
w przyrodzie, technice i życiu codziennym.

CZR_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

umie opisać wielkości ﬁzyczne w otaczającej
przyrodzie wykorzystując formalizm matematyczny
i statystykę.

CZR_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W4

potraﬁ zastosować prawa ﬁzyczne stanowiące
podstawę metod instrumentalnych stosowanych
w analizie instrumentalnej do oceny stanu środowiska
naturalnego.

CZR_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W5

umie wymienić zagrożenia wynikające z oddziaływań
istniejących w otaczającym świecie w oparciu o prawa
ﬁzyki.

CZR_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się metodami matematycznymi w naukach
przyrodniczych.

CZR_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ zastosować metody statystyczne do analizy
danych eksperymentalnych.

CZR_K1_U05

egzamin pisemny

U3

posiada umiejętność umożliwiającą analizę
uzyskiwanych danych eksperymentalnych.

CZR_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz
innych źródeł w celu pozyskania niezbędnych
informacji oraz podstawową zdolność oceny
rzetelności pozyskanych informacji.

CZR_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U5

potraﬁ uczyć się samodzielnie.

CZR_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K1

ma świadomość odpowiedzialności i zagrożeń
związanych z zastosowaniem osiągnięć naukowych dla
zdrowia człowieka i skażenia środowiska. Potraﬁ
CZR_K1_K02
sformułować odpowiednie postulaty i apele
do stosownych instytucji. Potraﬁ uświadamiać
społeczeństwo.

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

pracuje nad podniesieniem swego poziomu wiedzy
z ﬁzyki, która stanowi bazę wszystkich nauk
przyrodniczych.

CZR_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K3

umie postępować w sytuacjach zagrożenia związanych
z oddziaływaniami istniejącymi w otaczającym świecie
w oparciu o prawa ﬁzyki.

CZR_K1_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
45
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ćwiczenia

30

zajęcia wyrównawcze

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

rozwiązywanie zadań problemowych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy mechaniki klasycznej i elementy mechaniki kwantowej. Kinematyka i
dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej. Typy ruchów: ruchy prostoliniowe
i krzywoliniowe (rzut poziomy i ukośny, ruch po okręgu), ruch harmoniczny: prosty
i złożony (krzywe Lissajous). Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia. Zasady
zachowania: pędu, momentu pędu (krętu) i energii całkowitej. Praca, moc, rodzaje
energii. Ruch falowy i zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal mechanicznych
w ośrodkach sprężystych. Elementy akustyki. Cechy dźwięku. Wpływ efektów
wibracyjnych na organizmy żywe, infra- i ultradźwięki. Elementy hydromechaniki.
Ładunek elektryczny: własności. Fotometria, moc źródła promieniowania. Zasada
zachowania ładunku. Prawo Coulomb’a. Pole elektryczne – wektorowe i skalarne,
superpozycja pól. Pojemność elektryczna i energia kondensatora, deﬁbrylator.
Prąd elektryczny stały, prawo Ohma i prawa Kirchhoﬀa. Wielkości opisujące prąd
elektryczny. Praca i moc prądu elektrycznego stałego. Prąd przemienny. Pole
magnetyczne wokół przewodnika z prądem. Pole magnetyczne magnesu stałego.
Ruch cząstek naładowanych w polu magnetycznym. Magnetyzm ziemski. Budowa
jądra atomowego. Promienie Roentgena. Promieniotwórczość naturalna i
sztuczna. Reakcja rozszczepienia jądra atomowego. Reaktory. Zastosowanie
radioizotopów. Problemy związane z energetyką jądrową.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

zaliczenie egzaminu pisemnego

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

uczestnictwo w ćwiczeniach zgodne z planem

zajęcia wyrównawcze

zaliczenie

uczestnictwo w zajęciach zgodnie z planem

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
kwaliﬁkacja na zajęcia wyrównawcze z ﬁzyki –test

Sylabusy
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Fizyka - laboratoria
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.110.5ca756ab1a0ca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki ﬁzyczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0533Fizyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi zjawiskami ﬁzycznymi oraz ich opisem matematycznym, co pozwoli
na głębsze zrozumienie wewnętrznej jedności nauk przyrodniczych.

C2

Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do monitorowania zjawisk w otaczającym świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

30 / 228

W1

student umie przeprowadzić pomiar ﬁzyczny i określić
niepewności pomiarowe.

CZR_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się metodami matematycznymi w naukach
przyrodniczych.

CZR_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ zastosować metody statystyczne do analizy
danych eksperymentalnych.

CZR_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

posiada umiejętność umożliwiającą analizę
uzyskiwanych danych eksperymentalnych.

CZR_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ uczyć się samodzielnie.

CZR_K1_U09

zaliczenie na ocenę

CZR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

starannej pracy pomiarowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

20

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

wykonanie 6 ćwiczeń i zaliczenie 6 sprawozdań pisemnych z zakresu: mechaniki
(właściwości sprężyste ciał, piezoefekt), termodynamiki (rozszerzalność termiczna
ciał, kalorymetria), elektryczności (wpływ pola elektrycznego i magnetycznego na
materię), optyki (fotometria), drgań i fal elektromagnetycznych (transformator), i
promieniowania X (liczniki).

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykonanie 6 ćwiczeń i zaliczenie 6 sprawozdań pisemnych, opracowanie
zaliczenie na ocenę wyników otrzymanych w eksperymencie, wyznaczanie niepewności
pomiarowych mierzonych wielkości i dyskusja wyników pomiarów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Technologia informacyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.110.5ca7569852678.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania wyników pomiarów i redagowania sprawozdań
z ćwiczeń z użyciem oprogramowania obliczeniowego i komputerowych edytorów tekstu

C2

Zapoznanie studentów z podstawami programowania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

pojęcia z zakresu metod informatycznych
i statystycznych umożliwiające podstawową analizę
oraz wizualizację uzyskiwanych danych
eksperymentalnych

CZR_K1_W04

prezentacja, sprawdzian
z wykorzystaniem
komputera

W2

podstawowe pojęcia i techniki służące
do programowania prostych algorytmów

CZR_K1_W04

sprawdzian z
wykorzystaniem
komputera

W3

podstawowe fakty z zakresu ochrony własności
intelektualnej w odniesieniu do oprogramowania

CZR_K1_W07

sprawdzian z
wykorzystaniem
komputera

U1

wykorzystać oprogramowanie do edycji tekstu
i wizualizacji danych do przygotowania
tekstu/prezentacji naukowej; wykorzystać dostępne
oprogramowanie do wykonania analizy statystycznej

CZR_K1_U01,
CZR_K1_U05

sprawdzian z
wykorzystaniem
komputera

U2

wyszukiwać informację w Internecie

CZR_K1_U04

sprawdzian z
wykorzystaniem
komputera

U3

zaprogramować prosty algorytm w języku skryptowym

CZR_K1_U04

sprawdzian z
wykorzystaniem
komputera

CZR_K1_K03

sprawdzian z
wykorzystaniem
komputera

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkacji zagrożeń związanych z wykorzystaniem
sieci komputerowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

45

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Ogólne zasady kodowania informacji. Organizacja systemów komputerowych.
Zasady działania sieci komputerowych; wyszukiwanie informacji; bezpieczeństwo
pracy w sieci. Kategorie licencji oprogramowania komputerowego;
oprogramowanie dostępne w Internecie. Posługiwanie się zasobami sieci
studenckiej Wydziału Chemii UJ.

W3, U2, K1

2.

Pisanie tekstów naukowych i prezentacji, analiza i opracowanie wyników
eksperymentalnych, tworzenie wykresów przy użyciu oprogramowania
komercyjnego (MS Oﬃce, Origin) i dostępnego bezpłatnie (OpenOﬃce).

W1, U1

3.

Języki skryptowe (Python). Proste przykłady wykorzystania języków skryptowych
w analizie danych.

W2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja, sprawdzian z
wykorzystaniem komputera

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dwa sprawdziany w trakcie semestru. Ocena
końcowa na podstawie średniej punktów z obu
sprawdzianów, przy 50 % wymaganych do
zaliczenia.
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Wprowadzenie do statystycznego opracowywania danych pomiarowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.110.5ca7569879ab6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wybranymi metodami
statystycznymi oraz ich wykorzystaniem do podstawowej analizy statystycznej uzyskanych danych pomiarowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu metod
statystycznych umożliwiające podstawową analizę
uzyskiwanych danych eksperymentalnych.

CZR_K1_W01

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić podstawową analizę statystyczną
uzyskanych danych pomiarowych.

CZR_K1_U01

zaliczenie

U2

formułować hipotezy statystyczne i stosować
w praktyce wybrane testy wykorzystujące zmienne
(rozkłady prawdopodobieństwa) t-Studenta, FSnedecora, G-Grubbsa.

CZR_K1_U01

zaliczenie

U3

oszacować niepewność wyniku pomiaru
bezpośredniego i pośredniego.

CZR_K1_U01

zaliczenie

U4

opisać i obliczyć podstawowe parametry walidacyjne
metody pomiarowej (analitycznej).

CZR_K1_U01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pomiar w chemii (metrologia chemiczna). Doświadczenie czynne i bierne.
Zmienne; rodzaje zmiennych; zmienne losowe. Transformacje zmiennych.
Populacja generalna i próba. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa dyskretnej i
ciągłej zmiennej losowej. Parametry rozkładów. Rozkład normalny. Szacowanie
wartości parametrów rozkładu zmiennej losowej: średnia i wariancja z próby; inne
miary tendencji centralnej i rozrzutu wyników pomiarowych. Funkcje zmiennej
losowej. Rozkład zmiennej t-Studenta. Przedziały ufności dla parametrów rozkładu
zmiennej losowej. Formułowanie i testowanie hipotez statystycznych. Pomiar
bezpośredni i pośredni.Niepewności pomiarowe. Propagacja niepewności w
pomiarze pośrednim. Relacje między zmiennymi losowymi: kowariancja,
współczynniki korelacji i determinacji. Analiza regresji; metoda najmniejszych
kwadratów, statystyka linii prostej, wykresy kalibracyjne. Najważniejsze cechy
procedury pomiarowej (analitycznej); walidacja procedury pomiarowej
(analitycznej).

W1, U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie pisemne (pytania zamknięte i zadania obliczeniowe)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Elementy matematyki wyższej

Sylabusy

38 / 228

Matematyka II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.120.5ca75698625c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ﬁzyce i chemii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

elementy rachunku macierzowego.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

podstawy rachunku różniczkowego funkcji wielu
zmiennych.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

podstawowe metody rozwiązywania prostych równań
różniczkowych.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W4

podstawy rachunku całkowego funkcji wielu
zmiennych.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W5

podstawy rachunku liczb zespolonych.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W6

podstawowe pojęcia dotyczące szeregów liczbowych,
kryteria zbieżności, oraz podstawowe pojęcia
dotyczące szeregów potęgowych.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykonywać podstawowe działania rachunku
macierzowego.

CZR_K1_U05,
CZR_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

różniczkować funkcje wielu zmiennych, wyznaczać
ekstrema.

CZR_K1_U05,
CZR_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

rozwiązywać proste równania różniczkowe.

CZR_K1_U05,
CZR_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

całkować proste funkcje wielu zmiennych.

CZR_K1_U05,
CZR_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U5

wykonywać podstawowe działania rachunku liczb
zespolonych.

CZR_K1_U05,
CZR_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U6

badać zbieżność prostych szeregów liczbowych,
wyznaczać promień i przedział zbieżności szeregu
potęgowego, rozwijać proste funkcje w szeregi
potęgowe.

CZR_K1_U05,
CZR_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U7

zastosować metody matematyczne do analizy
prostych modeli ﬁzycznych i chemicznych.

CZR_K1_U05,
CZR_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania
rozwiązywanych zadań.

CZR_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

krytycznego spojrzenia na prezentowane rozwiązania.

CZR_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

45

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
6.0
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Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Szeregi liczbowe, kryteria zbieżności, szeregi potęgowe.

W6, U6, U7, K1, K2

2.

Struktury algebraiczne, grupa, ciało, przestrzeń wektorowa, odwzorowanie
liniowe.

W1, W2, U1, U2, U7, K1,
K2

3.

Liczby zespolone, działania, pierwiastkowanie, wzory Eulera.

W5, U5, U7, K1, K2

4.

Rachunek macierzowy, działania,, wyznaczniki, macierz odwrotna, wartości
własne, formy kwadratowe.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U7, K1, K2

5.

Układy równań liniowych, wzory Cramera.

W1, U1, U7, K1, K2

6.

Elementy geometrii, iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany, równania prostej i
płaszczyzny w przestrzeni.

W2, W3, W4, U2, U3, U4,
U7, K1, K2

7.

Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych, pochodne cząstkowe, różniczka
zupełna, gradient, pochodne cząstkowe i różniczki wyższych rzędów, ekstrema
lokalne, warunkowe.

W2, U2, K1, K2

8.

Równania różniczkowe zwyczajne, metody rozwiązywania podstawowych typów.

W3, U3, U7, K1, K2

9.

Całki wielokrotne, zastosowania.

W4, U4, U7, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie
wykładów następuje po zdaniu egzaminu.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach, pozytywna bieżąca ocena (odpytywanie na
bieżąco), pozytywnie ocenione sprawdziany pisemne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie matematyki na poziomie liceum.

Sylabusy

41 / 228

Zrównoważony rozwój i technologie przyjazne środowisku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.120.5ca756ab94113.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zakłada się, że w wyniku realizacji kursu student/ka uzyska podstawową wiedzę w obszarze zrównoważonego
rozwoju odniesionego w szczególności do technologii przemysłowych przyjaznych środowisku naturalnemu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student/ka zna, rozumie i poprawnie deﬁniuje
podstawowe pojęcia z zakresu zrównoważonego
rozwoju;

CZR_K1_W06

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
student/ka potraﬁ zakwaliﬁkować elementy
omawianych technologii w kontekście rozwiązań
zrównoważonych i poprawnie wskazuje podstawę
takiej kwaliﬁkacji;

U1

CZR_K1_U03

zaliczenie pisemne

CZR_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student/ka jest gotów/gotowa zajmować kompetentne
stanowisko w dyskusji dotyczącej kluczowych
problemów środowiskowych w nawiązaniu do zasad
zrównoważonego rozwoju;

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja zrównoważonego rozwoju, jego celów i integralnych składowych.
Zrównoważony rozwój jako holistyczna koncepcja społeczno-technologiczna.
Kryteria oceny procesów technologicznych pozwalające na ich zakwaliﬁkowanie
jako zrównoważonych. Elementy technologii niskoemisyjnych i niskowęglowych.
Energetyka konwencjonalna, alternatywna i prosumencka. Rozwój odnawialnych
źródeł energii i transformacja energetyczna. Gospodarka o obiegu zamkniętym,
analiza cyklu życia i ich powiązanie z chemicznymi technologiami przyjaznymi
środowisku naturalnemu. Metody ograniczania i neutralizacji emisji z procesów
technologicznych. Zasady tzw. zielonej chemii i ścieżki ich wdrażania.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdany test zaliczeniowy i obecność na zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Chemia analityczna z elementami analizy środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.120.5ca756ab9fc62.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie chemii analitycznej niezbędnej do przeprowadzania analiz chemicznych
metodami klasycznymi i wybranymi metodami instrumentalnymi, z uwzględnieniem wszystkich etapów procesu
analitycznego – począwszy od wyboru metody analitycznej i pobrania próbek środowiskowych, poprzez
przygotowanie próbek i przeprowadzenie analiz, kończąc na właściwym przedstawieniu wyniku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ rozróżnić metody analizy chemicznej. Zna
cechy charakteryzujące jakość metody analitycznej.
Zna podstawowe metody rozdzielania substancji.
Potraﬁ wyjaśnić podstawy analizy wagowej, określić jej
zalety, ograniczenia i zastosowania. Potraﬁ określić
wpływ warunków strącania na rozpuszczalność
i postać ﬁzyczną osadów. Potraﬁ sformułować zasadę
i dokonać klasyﬁkacji metod wolumetrycznych. Potraﬁ
scharakteryzować: alkacymetrię, kompleksometrię,
miareczkowanie strąceniowe i redoksometrię. Zna
właściwości najczęściej stosowanych titrantów
i wskaźniki punktu końcowego w poszczególnych
działach analizy miareczkowej. Potraﬁ porównać
metody klasycznej analizy chemicznej z metodami
instrumentalnymi. Potraﬁ wyjaśnić zasadę kalibracji
i omówić podstawowe metody kalibracji. Potraﬁ
zdeﬁniować błędy analizy chemicznej
i scharakteryzować przyczyny ich powstawania.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W03

egzamin pisemny

W2

zna zasady i techniki pobierania próbek
środowiskowych do analizy. Potraﬁ scharakteryzować
sposoby wstępnego przygotowania próbek do analizy.
Potraﬁ przedstawić podstawy teoretyczne
spektrometrii UV/VIS i potencjometrii. Zna budowę
i zasadę działania podstawowych elektrod
i spektrometru.

CZR_K1_W03

egzamin pisemny

U1

potraﬁ przeprowadzić obliczenia niezbędne
do wykonania oznaczenia. Potraﬁ wykorzystać
wybrane metody matematyczne do wyznaczania
funkcji kalibracyjnej, obliczania wyników oznaczeń.
Potraﬁ dokonać oceny niepewności wyniku
oznaczenia.

CZR_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

posługuje się terminologią dotyczącą chemii
analitycznej.

CZR_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ samodzielnie przygotowywać się
do realizowanych zajęć.

CZR_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ korzystać z literatury fachowej.

CZR_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ wyjaśnić konieczność podnoszenia swoich
kompetencji.

CZR_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

potraﬁ sformułować zasady dobrej praktyki
laboratoryjnej i ocenić jej wpływ na wyniki oznaczeń.

CZR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

15

przygotowanie do egzaminu

20

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

WYKŁAD: Czym zajmuje się chemia analityczna i jej znaczenie w różnych
dziedzinach nauki i techniki, w szczególności w badaniach środowiskowych.
Podstawowe pojęcia chemii analitycznej (próbka, sygnał, metoda analityczna,
proces analityczny). Klasyﬁkacja metod oraz cechy charakteryzujące jakość
metody analitycznej (dokładność i precyzja, czułość, granica oznaczalności,
granica wykrywalność, specyﬁczność, selektywność). Zakres zastosowań
poszczególnych metod w badaniach środowiskowych.
Zasady pobierania próbek oraz stosowane metody i przyrządy do pobierania
próbek środowiskowych (wody, gleby, powietrze).
Przygotowanie próbki do oznaczenia analitycznego (rozdrabnianie i
pomniejszanie, rozkład na drodze mokrej i suchej, maskowanie substancji
przeszkadzających, wybrane metody rozdzielania i wzbogacania (metody
wytrąceniowe, ekstrakcyjne i sorpcyjne).
Analiza wagowa - podstawy i zasada metod wagowych. Warunki wytrącania a
postać ﬁzyczna osadów. Zalety i ograniczenia analizy wagowej. Przykłady
oznaczeń wagowych.
Podstawy analizy miareczkowej - zasada i klasyﬁkacja metod wolumetrycznych.
Charakterystyka poszczególnych działów analizy miareczkowych (alkacymetria,
redoksymetria, kompleksometria, analiza strąceniowa) – krzywe miareczkowania,
wyznaczanie punktu końcowego, wskaźniki, substancje wzorcowe. Zalety i
ograniczenia metod miareczkowych. Przykłady zastosowań w odniesieniu do
badań środowiskowych.
Wprowadzenie do metod instrumentalnych. Podstawy teoretyczne i omówienie
wybranych metod: potencjometria i spektrofotometria. Kalibracja w metodach
instrumentalnych.
Niepewność wyniku analizy chemicznej. Źródła i rodzaje błędów w oznaczeniach
analitycznych. Odrzucanie wyników wątpliwych. Szacowanie niepewności i zapis
wyniku końcowego.

W1, W2, U1, U2, U3, U4

2.

KONWERSATORIUM: Zadania problemowe i obliczeniowe pozwalające połączyć
treści wykładowe z wykonywanymi ćwiczeniami laboratoryjnymi, w szczególności:
Stechiometria i równowagi chemiczne w roztworach jako podstawa obliczeń w
chemii analitycznej, obliczenia w oparciu o prawo działania mas, iloczyn
rozpuszczalności, równanie Nernsta. Krzywe miareczkowania i dobór wskaźników
punktu końcowego miareczkowania w poszczególnych działach analizy
miareczkowej. Oszacowywanie niepewności oznaczeń wagowych i
miareczkowych.

U1, U2, U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z
konwersatorium. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie
przynajmniej 60% punktów.

wykład

egzamin pisemny

konwersatorium

zaliczenie na ocenę Udział w zajęciach i zaliczenie kolokwiów.

Sylabusy
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Chemia analityczna z elementami analizy środowiska - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.120.5ca756ac014a2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nabycie umiejętności samodzielnego przeprowadzania podstawowych analiz ilościowych klasycznymi metodami
chemicznymi i wybranymi metodami instrumentalnymi oraz poprawnego przedstawiania wyniku wraz
z niepewnością.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą
sposobu wykonywania chemicznych analiz ilościowych
metodą analizy wagowej, metodami wolumetrycznymi
(miareczkowanie strąceniowe, alkacymetria,
kompleksometria, redoksometria) oraz wybranymi
metodami instrumentalnymi (potencjometria
i spektrofotometria).

CZR_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

możliwości zastosowania poznanych metod
analitycznych do badań próbek środowiskowych.

CZR_K1_W04

zaliczenie na ocenę

CZR_K1_U01

zaliczenie na ocenę

CZR_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zaplanować i wykonać podstawowe analizy chemiczne
stosując metody klasyczne - potraﬁ przeprowadzić
oznaczenie metodą wagową oraz metodami
miareczkowymi: strąceniową, alkacymetryczną,
kompleksometryczną i redoksometryczną. Potraﬁ
sporządzić odpowiednie titranty i wykorzystać
właściwe wskaźniki do wyznaczania punktu
końcowego miareczkowania. Potraﬁ przeprowadzić
analizę miareczkową z potencjometryczną detekcją
punktu końcowego. Umie wykonać prosty pomiar
z użyciem spektrofotometru. Potraﬁ posługiwać się
terminologią dotyczącą oznaczeń metodami analizy
chemicznej. Umie przeprowadzić obliczenia związane
w przeprowadzanym oznaczeniem, oszacować
niepewność uzyskanych wyników i krytycznie ocenić
uzyskane wyniki analiz.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozumie konieczność podnoszenia swoich
kwaliﬁkacji i dalszego zdobywania wiedzy w celu
prawidłowego rozwiązywania problemów
środowiskowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie raportu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Praktyczne zapoznanie się z klasycznymi metodami analizy ilościowej
(miareczkowej i wagowej) stosowanymi w badaniach środowiskowych. Podstawy
analizy instrumentalnej – potencjometrii i spektrofotometrii. Opracowanie
statystyczne uzyskanych wyników oraz szacowanie niepewności.
Przeprowadzenie następujących ćwiczeń laboratoryjnych:
-wyznaczanie pojemności naczyń miarowych,
-sporządzanie i mianowanie roztworu HCl,
-mianowanie roztworu manganianu(VII) potasu,
-oznaczanie NaOH w roztworze metodą miareczkowania alkacymetrycznego,
-oznaczanie Fe3+ metodą Zimmermanna-Reinharda oraz metodą
spektrofotometryczną,
-oznaczanie jonów Cu2+ metodą jodometrii pośredniej,
-wagowe oznaczanie jonów Ni2+,
-manganometryczne oznaczanie jonów Ca2+,
-kompleksometryczne oznaczanie jonów Mg2+ oraz twardości wody,
-zastosowanie metody miareczkowej z wizualną i potencjometryczną detekcją
punktu końcowego do oznaczania kwasu octowego,
-oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) metodą
manganometryczną w ocenie stanu wód powierzchniowych,
-argentometryczne oznaczanie chlorków w wodzie.

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

uczestnictwo w zajęciach, wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,
zaliczenie wszystkich sprawozdań, zaliczenie kolokwiów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw chemii

Sylabusy
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Chemia nieorganiczna z elementami chemii ciała stałego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.120.5ca756ac0d4f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie studenta w nowoczesne zagadnienia chemii nieorganicznej z zastosowaniem
wiedzy w zakresie termodynamiki i kinetyki oraz chemii kwantowej zdobytej na kursie z podstaw chemii.
Pozyskana wiedza umożliwi studentowi przewidywanie budowy i właściwości pierwiastków i cząsteczek.
Szczególny nacisk położony zostanie na budowę i strukturę ciała stałego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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student w oparciu o wykład i konwersatoria uzyskuje
narzędzia teoretyczne do molekularnego opisu zjawisk
oraz korelowania struktury z właściwościami
pierwiastków i związków chemicznych. Podstawowy
nacisk położony będzie na zastosowanie wniosków
z chemii kwantowej do przewidywania właściwości
pierwiastków i związków chemicznych oraz budowy
cząsteczek i struktury materii w fazie
skondensowanej. Wykład stopniowo wprowadza
w zagadnienia nowoczesnej chemii nieorganicznej
zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej
poprzez omawianie i rozwiązywanie kolejnych
przykładów. Przykłady są tak wybrane, aby ilustrować
zagadnienia dotyczące nowoczesnych materiałów,
w tym tych przyjaznych dla środowiska, technologii
nowych źródeł energii i tak zwanej zielonej chemii.
Podejście takie, umożliwi studentowi dalsze
samodzielne studiowanie i rozwiązywanie problemów
związanych ze zrównoważonym rozwojem, a w tym
w szczególności ﬁzykochemią fazy skondensowanej,
technologią chemiczną. Na podstawie przykładów
z wykładu i konwersatoriów student potraﬁ wymienić
i omówić, czym zajmuje współczesna chemia
nieorganiczna. Potraﬁ zastosować podstawowe teorie
używane do przewidywania budowy cząsteczek
i struktury materii (orbitale, hybrydyzacja, VSEPR,
teoria pola krystalicznego, energia stabilizacji).

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W02,
CZR_K1_W03,
CZR_K1_W04,
CZR_K1_W05,
CZR_K1_W06,
CZR_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

posługiwać się językiem chemicznym z różnych
dziedzin chemii oraz opisać na czym polega
metodologia nauki, potraﬁ rozróżnić pojęcia: prawo,
teoria, model, hipoteza, wnioski.

CZR_K1_U01,
CZR_K1_U04,
CZR_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

posługiwać się wnioskami z teorii kwantów i innymi
metodami chemii nieorganicznej do przewidywania
budowy i właściwości cząsteczek.

CZR_K1_U04,
CZR_K1_U05,
CZR_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

student wykorzystuje nowoczesne podręczniki
do chemii nieorganicznej, oraz wskazywane
na wykładzie źródła elektroniczne dodatkowego
pozyskiwania wiedzy. Posiada umiejętność wstępnej
oceny wiarygodności źródła z tego zakresu wiedzy.

CZR_K1_U04,
CZR_K1_U05,
CZR_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K1

w oparciu o wykład i konwersatorium oraz stosowane
metody sprawdzania wiedzy student potraﬁ określić
pojęcia takie jak własność intelektualna i jej
poszanowanie.

CZR_K1_K01,
CZR_K1_K02,
CZR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

ocenić swoją wiedzę i zyskuje motywację do jej
dalszego zdobywania.

CZR_K1_K01,
CZR_K1_K02,
CZR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs będzie realizowany w formie wykładu i zajęć konwersatoryjnych.
Głównym osiągnięciem współczesnej chemii jest umiejętność syntezowania
materiałów o zadanej strukturze i właściwościach. Dlatego celem kursu jest
wprowadzenie studenta w nowoczesne zagadnienia chemii nieorganicznej z
zastosowaniem wiedzy w zakresie termodynamiki i kinetyki oraz chemii
kwantowej zdobytej na kursie z podstaw chemii. Główny nacisk zostanie położony
na zdobycie umiejętności przewidywania właściwości pierwiastków i związków
chemicznych w oparciu o strukturę elektronową, teorię orbitali molekularnych,
hybrydyzacji oraz na powiązanie tych właściwości z budową cząsteczki i strukturą
materii. Część wykładu poświęcona będzie najnowocześniejszym zagadnieniom
chemii nieorganicznej takim jak chemia związków boru i węgla w kontekście
grafenu, fotochemia i nanochemia. Wykład będzie ilustrowany przykładami i
pokazami.
Wykład:
1. Układ okresowy i budowa atomów 1.1 Konﬁguracja elektronowa atomów i
jonów, termy podstawowe 1.2 Trendy w układzie okresowym 1.2.1 Energia
jonizacji 1.2.2 Elektroujemność 1.2.3 Promień atomowy i jonowy 1.2.4
Reaktywność 1.3 Pierwiastki w układzie okresowym 1.3.1 Blok s 1.3.2 Blok p 1.3.3
Blok d 1.3.4 Blok f
2. Narzędzia do rozumienia budowy cząsteczek 2.1 Wiązanie chemiczne – kryteria
podziałów 2.2 Orbitale molekularne 2.2.1 Cząsteczki homojądrowe dwuatomowe –
rząd wiązania 2.2.2 Cząsteczki heterojądrowe dwuatomowe 2.3 Przewidywanie
kształtu cząsteczek wieloatomowych 2.3.1 Hybrydyzacja 2.3.2 Teoria VSEPR 2.4
Związki kompleksowe 2.4.1 Teoria pola krystalicznego 2.4.2 Przejścia elektronowe
3. Przewidywanie struktury i właściwości związków chemicznych 3.1
Oddziaływania międzycząsteczkowe 3.1.1 Jonowe 3.1.2 Dipolowe i wodorowe
3.1.3 Dyspersyjne 3.1.4 Właściwości ﬁzyczne i chemiczne a typ oddziaływania
4. Struktura ciał stałych 4.1 Sieci krystaliczne 4.1.1 Komórka elementarna obliczenia 4.1.2 Trwałość sieci krystalicznych 4.2 Sieci atomowe 4.2.1 Metale
4.2.2 Pólmetale 4.2.3 Niemetale 4.3 Sieci molekularne 4.3.1 Woda 4.3.2
Krzemiany 4.3.3 Heteropolikwasy 4.4 Sieci jonowe 4.5 Stan szklisty 4.6 Teoria
pasmowa ciał stałych 4.6.1 Diody, tranzystory i procesory.
Konwersatorium:
Celem zajęć konwersatoryjnych jest uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy
przekazanej podczas wykładu. Podczas zajęć rozwiązywane będą zadania
problemowe, nawiązujące ściśle do treści omawianych podczas wykładu, a w tym
zastosowanie teorii kwantów do przewidywania właściwości pierwiastków i
cząsteczek, zastosowanie oddziaływań międzycząsteczkowych do przewidywania
właściwości ciał stałych, określanie typów sieci krystalicznych najważniejszych
związków budujących skorupę ziemską.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia wykładów zdanie egzaminu, obecność na
wykładach i zaliczenie konwersatorium. Egzamin odbywa się w
formie testu wielokrotnej odpowiedzi oraz w formie ustnej.
egzamin pisemny / ustny Zaliczenie testu odbywa się na podstawie statystycznej ewaluacji
wyników w grupie. Do części ustnej przystępują studenci, którzy
zaliczyli część testową egzaminu. Ocena końcowa jest średnią
ważoną części testowej (30%) i ustnej (70%).

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia konwersatoriów jest obecność oraz zaliczenie
kolokwiów cząstkowych i kolokwium końcowego. Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wykładów i konwersatoriów
oraz pozytywna ocena z egzaminu.
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Chemia nieorganiczna z elementami chemii ciała stałego - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.120.5ca756ac605f2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest ilustracja eksperymentalna zagadnień poruszanych na wykładzie i konwersatorium z kursu
Chemia Nieorganiczna. Laboratorium ma za zadanie zapoznać studenta z metodami syntezy, analizy
ﬁzykochemicznej i interpretacją wyników w oparciu o zdobyte narzędzia rozumienia (konﬁguracja elektronowa,
teoria orbitali molekularnych, hybrydyzacja, model VSEPR, teoria pola krystalicznego, teoria pasmowa ciała
stałego). Ideą kursu jest korelacja budowy cząsteczek i struktury materii z obserwowanymi właściwościami.
Szczególny nacisk położony zostanie na analizę soli, związków kompleksowych i ciała stałego, a w tym tlenków
metali

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

molekularny opis zjawisk oraz korelowania struktury
z właściwościami pierwiastków i związków
chemicznych.

CZR_K1_W01

raport

W2

kilka klas związków nieorganicznych: • związki
kompleksowe • tlenki metali, związki
niestechiometryczne, tlenki mieszane • sole

CZR_K1_W01

raport

W3

zaawansowane metody syntezy powyższych związków
nieorganicznych o zadanych właściwościach. W
dziedzinie chemii związków kompleksowych student
zapoznaje się z: • budową związków w oparciu o teorię
pola krystalicznego • właściwościami
ﬁzykochemicznymi • pojęciami trwałości kinetycznej
CZR_K1_W01
i termodynamicznej, • pojęciem izomerii. W dziedzinie
tlenków metali student zapoznaje się z: • strukturą
sieci krystalicznej • związkami niestechiometrycznymi
• defektami punktowymi • właściwościami
magnetycznymi, optycznymi i przewodnictwem •
teorią pasmową ciał stałych

raport

W4

podstawowymi metodami analizy zw. nieorganicznych:
UV/Vis, FTIR/ATR, przewodnictwa, podatności
CZR_K1_W03
magnetycznej i wł. optycznych

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada umiejętności: • syntezy związków
nieorganicznych (w roztworze oraz w fazie stałej)
w oparciu o istniejące przepisy, • interpretacji
wyników analizy elementarnej, • potraﬁ posłużyć się
metodami analiz ﬁzykochemicznych, np. UVVis, IR,
XRD.

CZR_K1_U02

raport

U2

posiada podstawową umiejętność analiz wybranych
wyników pomiarów podatności magnetycznej,
przewodnictwa, dyfrakcji rentgenowskiej,
spektroskopii,

CZR_K1_U04

raport

U3

rozwiązywania prostych problemów o charakterze
jakościowym i ilościowym związane z syntezą prostych
związków nieorganicznych, przygotowywaniem
roztworów, monitorowaniem prostych reakcji
chemicznych; w tym potraﬁ planować i wykonywać
badania eksperymentalne oraz odpowiednio
analizować ich wyniki.

CZR_K1_U05

raport

U4

przygotowania pisemnego sprawozdania w języku
polskim dotyczącego prac wykonywanych
w laboratorium

CZR_K1_U04

raport

U5

posługiwania się urządzeniami laboratoryjnymi,
zgodnie z instrukcją obsługi, takimi, jak: spektrometr
UV/Vis; spektrometr IRATR; waga magnetyczna;
mieszadło magnetyczne; łaźnia wodna; lampa UV;
biureta gazowa, itd.

CZR_K1_U01

raport

U6

samodzielnego przeprowadzania doświadczeń zgodnie
z instrukcją, obserwacji rezultatów, wyciągania
wniosków i przedstawiania wyników w formie
pisemnej. • obsługi edytora tekstu, arkusza
kalkulacyjnego; zapisu danych pomiarowych
w formacie ASCII • obsługi programów sterujących
do sprzętów analitycznych

CZR_K1_U04

raport

Sylabusy
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U7

uczestniczyć w pracy grupy przy wykonywaniu zadań
laboratoryjnych i ją koordynować.

CZR_K1_U08

raport

K1

w pracy laboratoryjnej student zapoznaje się z: •
zasadami BHP w przypadku postępowania
z niebezpiecznymi odczynnikami chemicznymi oraz ich
utylizacją • symbolami i oznaczeniami w kartach
charakterystyk odczynników chemicznych • środkami
CZR_K1_K03
ochrony • zasadami postępowania w przypadku
pożaru, w tym wskazania drogi ewakuacji • zasadami
udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach •
metodami ﬁzykochemicznymi wykorzystywanymi
w ćwiczeniach

raport

K2

w sposób odpowiedzialny używać odczynników
chemicznych oraz odpowiednio je utylizować

CZR_K1_K02

raport

K3

racjonalnie uzasadniać podejmowane decyzje
związane z pracą w laboratorium.

CZR_K1_K01

raport

K4

dbać o jakość i staranność wykonywanych zadań
laboratoryjnych oraz przygotowywania sprawozdań.

CZR_K1_K03

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

60

przygotowanie raportu

30

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Laboratorium z chemii nieorganicznej wprowadza studentów w zagadnienia
związane z syntezą, reaktywnością oraz charakterystyką ﬁzykochemiczną
związków nieorganicznych a w tym:
• związków kompleksowych,
• tlenków metali
• soli

W2

Sylabusy
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2.

korelowanie struktury z obserwowanymi właściwościami ﬁzykochemicznymi w
oparciu o opanowane na kursie chemii nieorganicznej narzędzia rozumienia –
głównie wnioski z teorii kwantów:
• konﬁguracja elektronowa
• orbitale molekularne
• hybrydyzacja
• model VSEPR
• teoria pola krystalicznego
• teoria pasmowa ciał stałych
• elementy krystalochemii (struktury krystalograﬁczne, zw. niestechiometryczne,
defekty punktowe, izomorﬁzm)
• elementy termodynamiki i kinetyki (trwałość związków)

W1

3.

nauka planowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych, studenci
nabywają umiejętność analizy otrzymanych wyników oraz ich przedstawiania w
formie pisemnej. Celem kursu jest także kształtowanie u studentów niezależnego i
krytycznego myślenia, niezbędnego w świecie badań naukowych.

W2, W3, W4, U3, U4, U6,
U7, K1, K2, K3, K4

4.

zapoznanie studentów z podstawowymi metodami określania struktury i
właściwości związków, a w tym XRD, FTIR/ATR, UV/Vis, podatność magnetyczna,
przewodnictwo, właściwości optyczne.

W4, U1, U2, U5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia: kolokwia pisemne przed zajęciami laboratoryjnymi;
praca laboratoryjna; pisemne sprawozdania. Na pozytywną ocenę składa
się: • wykonanie wszystkich ćwiczeń, w tym przy każdym zaliczenie
kolokwium (minimum 25% punktów), sprawozdanie (75%); • zdobycie
minimum 60% ogółu punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Chemia środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.120.5ca756ac6bac1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą chemii atmosfery, hydrosfery i geosfery, w tym składu
chemicznego środowiska, przemian jakim ulegają substancje chemiczne w środowisku oraz wpływie działalności
człowieka na stan chemiczny środowiska.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe zagadnienia z dziedziny
chemii środowiska, a w szczególności chemii
atmosfery, hydrosfery i geosfery, składu chemicznego
środowiska i procesów w nim zachodzących

CZR_K1_W02

zaliczenie ustne

W2

posiada wiedzę dot. przemian jakim ulegają
substancje chemiczne w środowisku oraz zna
CZR_K1_W04
wzajemne zależności pomiędzy emisją poszczególnych
zanieczyszczeń a stanem środowiska naturalnego.

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wymienić i scharakteryzować podstawowe procesy
chemiczne i zjawiska ﬁzyczne zachodzące
w atmosferze, hydrosferze i geosferze; potraﬁ
wymienić podstawowe grupy substancji chemicznych,
które stanowią zanieczyszczenia środowiska oraz
potraﬁ wskazać główne źródła ich emisji.

CZR_K1_U03

zaliczenie ustne

U2

prowadzić dyskusje dot. zagadnień związanych
z chemią środowiska, poprawnie stosując
specjalistyczną terminologię potraﬁ przedstawiać
współczesne poglądy dotyczące zagadnień chemii
środowiska i antropogenicznego wpływu
na środowisko

CZR_K1_U04

zaliczenie ustne

U3

potraﬁ krytycznie ocenić posiadaną przez siebie
wiedzę w zakresie Chemii Środowiska. Rozumie
potrzebę uzupełniania i uaktualniania posiadanej
wiedzy w tym zakresie.

CZR_K1_U09

zaliczenie ustne

CZR_K1_K02

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

docenia znaczenie ugruntowanej wiedzy naukowej
w rozwiązywaniu problemów dotyczących stanu
środowiska naturalnego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

25

przeprowadzenie badań literaturowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Deﬁnicja chemii środowiska jako dziedziny nauki i określenie jej celów. Podział środowiska na strefy.
Rozpowszechnienie i geneza pierwiastków we wszechświecie, w obrębie kuli ziemskiej i w skorupie
ziemskiej. Pierwiastki biogenne i ich cykle obiegu w środowisku, krzem i glin w środowisku.
Chemia hydrosfery: właściwości chemiczne i ﬁzyczne wody, anomalie ﬁzykochemiczne wody, rodzaje
wody w środowisku, rozpuszczalność substancji chemicznych w wodzie, mineralizacja wody słodkiej i
morskiej, rozpuszczalność gazów w wodzie, saturacja wody tlenem, stratyﬁkacja zbiorników wodnych,
odczyn wód, alkaliczność i twardość wody, przemiany azotu i fosforu w wodach, zjawisko eutroﬁzacji,
związki siarki w wodzie, rola bakterii siarkowych, typy wód w Polsce, klasyﬁkacja wód, prawodawstwo
dotyczące wód, rodzaje zanieczyszczeń wód, uzdatnianie wody.
Chemia gleb: geneza gleb i tworzenie się proﬁlu glebowego, minerały glebotwórcze, minerały ilaste –
struktura i rola w tworzeniu koloidu glebowego, sposoby klasyﬁkacji gleb, gleba jako układ trójfazowy,
materia organiczna w glebie i jej przekształcenia, właściwości jonowymienne gleby, sposoby poboru
próbek gleby i badania ich właściwości chemicznych.
Chemia atmosfery: atmosfera ziemska na tle innych planet układu słonecznego, geneza i ewolucja
atmosfery ziemskiej, stratyﬁkacja atmosfery, chemia troposfery, przemiany metanu, tlenków azotu i
tlenków siarki w troposferze, zjawisko kwaśnych deszczy, chemia chmur, termika atmosfery, budżet
energetyczny Ziemi, pojęcie albedo, efekt cieplarniany. Chemia ozonu: historia odkrycia ozonu,
właściwości chemiczne ozonu, pojęcie warstwy ozonowej, dystrybucja ozonu w stratosferze, cykle
katalityczne z udziałem ozonu, freony kontra ozon, związki halogenoorganiczne w przyrodzie,
podstawowe właściwości chemiczne ﬂuoru, losy chloroﬂuorometanów w atmosferze, zjawisko dziury
ozonowej, chemia chmur stratosferycznych, prawodawstwo dotyczące ochrony warstwy ozonowej, smog
fotochemiczny, gazowe zanieczyszczenia atmosfery, monitoring ozonu troposferycznego. Aerozol
atmosferyczny: klasyﬁkacja aerozolu atmosferycznego, charakterystyka cząstek aerozolu i ich geneza,
pochodzenie, rola i znaczenie aerozolu morskiego i kurzu mineralnego w troposferze, aerozol wtórny
siarczanowy i węglisty, pierwotny i wtórny aerozol organiczny, pobór i analiza aerozolu
atmosferycznego, wpływ zapylenia na zdrowie człowieka, smog pyłowy, historia badań i normowania
PM, prawodawstwo i monitorowanie pyłów. Globalne ocieplenie: widmo światła słonecznego,
oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią, oddziaływanie promieniowania
podczerwonego z materią, adsorpcja IR przez wodę i CO2, inne ważne gazy cieplarniane, historia badań
efektu cieplarnianego i wpływu stężenia CO2 w troposferze na klimat, krzywa Keelinga, rola IPCC w
monitorowaniu, opisywaniu i prognozowaniu zmian klimatu, prawodawstwo międzynarodowe – protokoły
z Kyoto i Porozumienie Paryskie.
1.

Wybrane zagadnienia dotyczące zanieczyszczenia środowiska. Wpływ przemysłu wydobywczego na
środowisko: charakterystyka i podział podstawowych surowców mineralnych, metalurgia żelaza i glinu i
jej wpływ na środowisko, wydobycie i przetwarzanie rud siarczkowych metali nieżelaznych, ﬂotacja w
wydobyciu surowców mineralnych, osadniki kopalniane i ich wpływ na środowisko, tworzenie się
kwaśnych wód kopalnianych – zjawisko AMD, wydobycie węgla i jego wpływ na środowisko, problem
solanek kopalnianych, wydobycie złota i jego wpływ na środowisko, problem rzemieślniczej
amalgamacji, wydobycie rud uranu. Zanieczyszczenie środowiska toksycznymi metalami: pojęcie metali
ciężkich, mikroelementy vs trucizny, właściwości chemiczne rtęci, związki rtęcioorganiczne, metylacja
rtęci w środowisku, cykl obiegu rtęci, zanieczyszczenie środowiska rtęcią, konwencja z Minamata,
chemia ołowiu, odkrycie i zastosowanie czteroetylku ołowiu, benzyna ołowiowa i jej wpływ na
środowisko, chemia kadmu, kadm w środowisku, zanieczyszczenie gleb kadmem, chemia arsenu,
związki arsenoorganiczne i pestycydy arsenowe, związki cynoorganiczne i ich wpływ na środowisko.
Wpływ wydobycia ropy naftowej na środowisko: charakterystyka złóż ropy naftowej, sposoby wydobycia
ropy naftowej, wydobycie ropy z łupków i piasków bitumicznych – wpływ na środowisko, chemiczna
charakterystyka ropy naftowej, skażenie środowiska związane z wydobyciem i przesyłem ropy naftowej,
sposoby usuwania wycieków ropy naftowej, zanieczyszczenia organiczne w glebach, tworzenie się
mikrozłóż NAPL i ich wpływ na wody gruntowe, biodegradacja związków organicznych w środowisku.
Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO): historia zastosowań węglowodorów polichlorowanych, wzrost
świadomości ekologicznej od Rachel Carson do Konwencji Sztokholmskiej, deﬁnicja TZO, protokół z
Aarhus i Konwencja Sztokholmska, parszywa dwunastka, aneksy A, B i C Konwencji Sztokholmskiej,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – geneza i ich wpływ na środowisko,
rakotwórczość WWA, monitorowania WWA, dioksyny – tworzenie się dioksyn, zanieczyszczenie
środowiska dioksynami, polichlorowane bifenyle PCB i ich wpływ na środowisko, związki perﬂuorowane i
ich wpływ na środowisko, frakcjonowanie POP w troposferze – efekt konika polnego. Plastik w
środowisku: historia odkrycia polimerów i produkcji pierwszych plastików, podstawowe reakcje
polimeryzacji, przemysłowa produkcja plastiku, składniki plastików, dane ekonomiczne o produkcji
plastików, działanie estrogenne i karcynogenne składników plastików, właściwości plastików a możliwość
ich recyklingu, rodzaje recyklingu plastików, losy odpadów plastikowych, losy śmieci plastikowych w
środowisku, śmieci plastikowe w morzach i oceanach, tworzenie się mikroplastiku, wpływ mikroplastiku
na środowisko.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Ekotoksykologia: deﬁnicja toksyczności, podstawowe deﬁnicje dawek, historia rozwoju toksykologii i
ekotoksykologii, sposoby badania toksyczności ostrej i chronicznej, karcynogenność i mutagenność,
związki o działaniu estrogennym, podział organizmów na bioindykatory i biomonitory, sposoby
prowadzenia pomiarów ekotoksykologicznych w środowisku, testy ekotoksykologiczne OECD, ocena
ryzyka środowiskowego.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu ustnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa wiedza z chemii

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.120.5ca75698c7a93.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ochrona własności intelektualnej I obejmuje wprowadzenie słuchaczy w zasady ochrony dóbr
niematerialnych wynikające z prawa krajowego oraz porozumień międzynarodowych.

C2

Zapoznanie słuchaczy z podstawami prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawami własności przemysłowej
- patentami, wzorami użytkowymi i przemysłowe, znakami towarowymi.

C3

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami, aktami prawnymi, rejestrami i bazami danych umożliwiającymi
wyszukiwania informacji dotyczących praw własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

CZR_K1_W07

zaliczenie pisemne

CZR_K1_U04

zaliczenie pisemne

CZR_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada podstawowe umiejętności
pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz
danych oraz innych źródeł informacji w celu
pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową
zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student przestrzega zasad etyki zawodowej
i poszanowania prawa, w szczególności praw
autorskich i praw własności przemysłowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie do egzaminu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej - pojęcia własności
intelektualnej i dóbr niematerialnych, typologia praw własności intelektualnej,
sposoby uzyskiwania ochrony, prowadzone rejestry i bazy w zakresie praw
własności intelektualnej, znaczenie praw własności intelektualnej w działalności
badawczej oraz w innowacyjnej gospodarce, działalność rzeczników patentowych
oraz instytucji z zakresu własności intelektualnej

W1, U1, K1

Sylabusy
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II. Prawo autorskie i prawa pokrewne
1) przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, m.in. zasady ochrony
prawnoautorskiej wyników badań naukowych, odkryć naukowych, prac
studenckich (zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich), podręczników,
skryptów;
2) podmiot prawa autorskiego (współautorstwo, utwory stworzone przez
studentów; utwory pracownicze);
3) treść prawa autorskiego (autorskie prawa osobiste i majątkowe),
odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich (ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki plagiatu)
4) dozwolony użytek (ze szczególnym uwzględnieniem form wykorzystywanych w
nauce i edukacji np. cytat, dozwolony użytek osobisty)

2.

W1, U1, K1

III. Prawo własności przemysłowej
1) prawo patentowe (przedmiot ochrony, przesłanki zdolności patentowej,
wyłączenia z zakresu patentowania, treść patentu, procedura uzyskiwania
patentów, rola rzeczników patentowych, przykładowe kategorie wynalazków);
2) wzory użytkowe (przedmiot ochrony, treść prawa, zasady uzyskiwania ochrony)
– informacje podstawowe;
3) wzory przemysłowe (przedmiot ochrony, treść prawa, zasady ochrony
zarejestrowanych i zarejestrowanych wzorów przemysłowych) – informacje
podstawowe;
4) prawo znaków towarowych (przedmiot ochrony, treść prawa ochronnego,
krajowe i międzynarodowe procedury uzyskiwania ochrony);
5) chronione oznaczenia geograﬁczne – informacje podstawowe;
6) konsekwencje naruszenia praw własności przemysłowej

3.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
pisemny test
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Chemia ﬁzyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.140.5ca756a2b48ee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu chemii ﬁzycznej oraz wykształcenie
umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej do obliczania podstawowych wielkości
ﬁzykochemicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe zagadnienia i terminologię chemiczną
w zakresie termodynamiki, równowag fazowych,
przemian fazowych, kinetyki chemicznej, ﬁzykochemii
zjawisk międzyfazowych i podstaw spektroskopii
molekularnej.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

metody stosowane do rozwiązywania problemów
z zakresu chemii ﬁzycznej.

CZR_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

student ma świadomość zasad ochrony własności
intelektualnej w tym prawa autorskiego.

CZR_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania
z wykorzystaniem poznanych twierdzeń i metod
chemii ﬁzycznej

CZR_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

student posiada umiejętność posługiwania się
specjalistyczną terminologią chemiczną z zakresu
chemii ﬁzycznej.

CZR_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

CZR_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stałego poszerzania wiedzy oraz korzystania
z technologii informacyjnych do krytycznego
wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

18

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Termodynamika: parametry i funkcje stanu, praca, ciepło, energia wewnętrzna,
entalpia, prawo Hessa i Kirchhoﬀa, entropia (transport i produkcja entropii),
energia i entalpia swobodna, potencjał chemiczny, związki między funkcjami
termodynamicznymi. Równowaga chemiczna: stała równowagi, izobara van’t
Hoﬀa i izoterma van Laara i Plancka. Przemiany chemiczne substancji czystych,
diagram fazowy, równanie Clausiusa-Clapeyrona. Właściwości koligatywne
roztworów. Przemiany fazowe w układach wieloskładnikowych wielofazowych:
reguła faz Gibbsa, Zjawiska transportu w cieczach, dyfuzja, lepkość i ściśliwość.
Fizykochemia granic międzyfazowych Kinetyka chemiczna. Kataliza homo- i
heterogeniczna.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
udzielenie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; warunki
dopuszczenia do egzaminu: uzyskanie zaliczenia z konwersatoriów

wykład

egzamin pisemny

konwersatorium

zaliczenie na ocenę zaliczenie wszystkich kolokwiów oraz aktywny udział w 75 % zajęć

Sylabusy
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Chemia ﬁzyczna - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.140.5ca756a2bd6c6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami eksperymentalnymi z zakresu chemii ﬁzycznej umożliwiającymi wyznaczanie
podstawowych wielkości ﬁzykochemicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student dysponuje wiedzą w zakresie termodynamiki,
równowag fazowych, przemian fazowych, kinetyki
CZR_K1_W02
chemicznej, ﬁzykochemii zjawisk międzyfazowych oraz
podstaw fotochemii i spektroskopii molekularnej.

zaliczenie na ocenę

W2

metody eksperymentalne stosowane do wyznaczania
podstawowych wielkości ﬁzykochemicznych.

CZR_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W3

student ma świadomość zasad ochrony własności
intelektualnej w tym prawa autorskiego

CZR_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

planować i przeprowadzać podstawowe eksperymenty
z zakresu chemii ﬁzycznej, interpretować ich wyniki
i wyciągać wnioski.

CZR_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania
z wykorzystaniem poznanych twierdzeń i metod
chemii ﬁzycznej.

CZR_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

student posiada umiejętność posługiwania się
specjalistyczną terminologią chemiczną.

CZR_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

planować i organizować pracę indywidualną oraz
zespołową.

CZR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

student jest świadom konieczności stałego
poszerzania wiedzy oraz korzystania z technologii
informacyjnych do krytycznego wyszukiwania
i selekcjonowania informacji.

CZR_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

60

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie raportu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wyznaczanie cząstkowych objętości molowych, Wyznaczanie temperatury
topnienia lodu oraz entalpii i entropii tego procesu, Współczynnik podziału,
Badanie równowag fazowych w układach zawierających trzy ciecze o ograniczonej
mieszalności, Wyznaczanie stałej dysocjacji wskaźnika kwasowo-zasadowego
metodą absorpcyjną, Wyznaczanie składu i stałej tworzenia związku
kompleksowego, Wygaszanie ﬂuorescencji, Refrakcja i wyznaczanie momentu
dipolowego, Wpływ stężenia i temperatury na lepkość roztworów, Dializa i prawo
Ficka, Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji, Wyznaczanie izoterm
adsorpcji substancji powierzchniowo czynnych na podstawie pomiarów napięcia
powierzchniowego.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na podstawie liczby punktów uzyskanych z kolokwiów,
wykonania ćwiczeń i opracowania sprawozdań
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Elementy technologii i inżynierii chemicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.140.5ca756acd9794.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami technologii i inżynierii chemicznej, w szczególności
w aspekcie zielonej chemii. Po zakończeniu kursu student powinien znać podstawowe operacje i procesy
jednostkowe wykorzystywane w przemyśle chemicznym, jak również odnieść je do zasad technologicznych
(zasad zielonej chemii).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie podstawowe operacje i procesy
jednostkowe wykorzystywane w przemyśle
chemicznym.

CZR_K1_W01

egzamin pisemny

W2

rozumie rolę chemii w procesach ochrony
i monitoringu środowiska, jak również produkcji
i magazynowania energii.

CZR_K1_W05

egzamin pisemny

W3

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji, w szczególności odnoszące się
do bezpieczeństwa środowiskowego, bezpieczeństwa
energetycznego oraz zrównoważonego rozwoju.

CZR_K1_W06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Reaktory modelowe i rzeczywiste (stosowane warunki pracy i ograniczenia
wykorzystania). Reaktory monolityczne. Baza surowcowa i energetyczna
przemysłu chemicznego. Procesy raﬁneryjne. Produkcja lekkich alkenów.
Wytwarzanie i wykorzystanie gazu syntezowego. Procesy syntezy nieorganicznej.
Technologie bezodpadowe. Fizykochemiczne podstawy procesów
technologicznych (transport masy i ciepła, operacje jednostkowe, teoria
podobieństwa).

W1, W2, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy z udziałem pytań otwartych. W terminie poprawkowym
forma egzaminu ustnego.
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Elementy technologii i inżynierii chemicznej - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.140.5ca756ace603c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami technologii i inżynierii chemicznej, w szczególności
w aspekcie zielonej chemii. Po zakończeniu kursu student powinien znać podstawowe operacje i procesy
jednostkowe wykorzystywane w przemyśle chemicznym, jak również odnieść je do zasad technologicznych
(zasad zielonej chemii).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

75 / 228

U1

planować i przeprowadzać podstawowe
eksperymenty, interpretować ich wyniki i wyciągać
wnioski.

CZR_K1_U01

zaliczenie pisemne,
raport

U2

komunikować się z użyciem specjalistycznej
terminologii.

CZR_K1_U07

zaliczenie pisemne,
raport

U3

planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole.

CZR_K1_U08

raport

U4

potraﬁ analizować problemy badawcze
i technologiczne oraz znajdować ich rozwiązania
z wykorzystaniem poznanych twierdzeń i metod.

CZR_K1_U05

zaliczenie pisemne,
raport

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

45

przygotowanie do zajęć

10

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Reaktory modelowe i rzeczywiste (stosowane warunki pracy i ograniczenia
wykorzystania). Reaktory monolityczne. Baza surowcowa i energetyczna
przemysłu chemicznego. Procesy raﬁneryjne. Produkcja lekkich alkenów.
Wytwarzanie i wykorzystanie gazu syntezowego. Procesy syntezy nieorganicznej.
Technologie bezodpadowe. Fizykochemiczne podstawy procesów
technologicznych (transport masy i ciepła, operacje jednostkowe, teoria
podobieństwa).

U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

• wykonanie kompletu ćwiczeń przewidzianych w programie kursu
(wytypowanych przez prowadzącego); • oddanie poprawnie
zaliczenie pisemne, raport przygotowanych raportów końcowych z wykonanych ćwiczeń; •
zaliczenie w formie testu końcowego sprawdzającego zdobytą
wiedzę;
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Chemia organiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.140.5ca75696944ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami budowy związków organicznych i powiązaniu ich z obserwowaną
reaktywnością.

C2

Przedstawienie zagadnień podstawowych efektów kluczowych dla chemii organicznej - efekt rezonansowy,
indukcyjny, steryczny.

C3

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu możliwych izomerii ze szczególnym uwzględnieniem stereochemii.

C4

Przedstawienie podstaw metodologii spektroskopowej stosowanej w analizie związków organicznych.

C5

Zapoznanie studentów z podstawowymi reakcjami organicznymi z uwzględnieniem opisu mechanistycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Potraﬁ podawać nazwy systematyczne i zwyczajowe
prostych związków organicznych na podstawie ich
wzorów strukturalnych, jak również rysować takie
wzory na podstawie nazw. Potraﬁ określić wpływ
podstawowych grup funkcyjnych występujących
w związkach organicznych na właściwości
ﬁzykochemiczne i reaktywność tych połączeń. Jest
zdolny do przedstawienia i omówienia podstawowych
typów reakcji organicznych w oparciu o proste
przykłady związków należących do różnych klas
połączeń.

CZR_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

potraﬁ opisać mechanizmy prostych reakcji
chemicznych oraz wytłumaczyć za pomocą równań
matematycznych pojęcia stałych równowagi
i szybkości reakcji.

CZR_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

widzi związek pomiędzy właściwościami ﬁzyko
chemicznymi różnych grup związków organicznych
a ich praktycznym zastosowaniem

CZR_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

potraﬁ zinterpretować widma spektroskopowe
związków organicznych, jest w stanie przypisać je
do różnych klas połączeń, ma świadomość, że metody
spektroskopowe są wykorzystywane nie tylko w pracy
laboratoryjnej ale także w badaniach środowiskowych.

CZR_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ przeprowadzać obliczenia stechiometryczne,
kinetyczne i termodynamiczne dla reakcji
organicznych.

CZR_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Posiada umiejętność wykorzystywania dostępnej
literatury oraz chemicznych baz danych w celu
samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy w dziedzinie
chemii organicznej.

CZR_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Potraﬁ praktycznie wykorzystać nabytą wiedzę
CZR_K1_U02,
z zakresu chemii organicznej do analizy i poszukiwania
CZR_K1_U03
rozwiązań problemów z zakresu nauk o środowisku

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

Ma świadomość zagrożeń, które niesie z sobą praca
z różnorodnymi odczynnikami organicznymi. Potraﬁ
przeciwdziałać tym zagrożeniom stosując zasady GLP
(Good Laboratory Practice).

CZR_K1_U06,
CZR_K1_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ określić poziom swojej wiedzy i umiejętności.
Wykazuje potrzebę ciągłego dokształcania się oraz
podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

CZR_K1_K01

zaliczenie

K2

Pracuje w zespole, przyjmując w nim różne role, oraz
wykazuje odpowiedzialność za wspólnie realizowane
zadania

CZR_K1_K03

zaliczenie

K3

Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej
i innych, umie postępować w stanach zagrożenia.

CZR_K1_K01,
CZR_K1_K03

zaliczenie

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy budowy związków organicznych – wiązanie chemiczne, hybrydyzacja.
Efekt rezonansowy i indukcyjny. Projekcja Newmana. Teorie kwasów i zasad. Stała
równowagi chemicznej. Charakterystyka, własności, metody syntezy, reaktywność
oraz wykorzystanie niektórych rodzajów połączeń organicznych: alkanów,
alkenów, alkoholi, eterów, aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych i ich
pochodnych, polimerów, układów aromatycznych i heteroaromatycznych,
związków metalo-, halogeno-, siarko-, i fosforoorganicznych. Zasadnicze typy
reakcji w chemii organicznej (opis mechanistyczny): substytucja jonowa i
wolnorodnikowa, addycja, eliminacja. Wprowadzenie do stereochemii –
konﬁguracja absolutna, projekcja Fishera. Izomeria geometryczna. Chemia
produktów wielofunkcyjnych: cukrów, aminokwasów, białek. Podstawy
spektroskopii w podczerwieni (IR) oraz ultraﬁolecie i zakresie widzialnym (UV-VIS),
magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) oraz spektrometrii mas (MS).

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

uzyskanie 55% punktów z egzaminu pisemnego przeprowadzanego w
formie mieszanej (test wyboru + pytania opisowe)

konwersatorium

zaliczenie

obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich
kolokwiów cząstkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z chemii i ﬁzyki nabyte w szkole średniej, wiedza i umiejętności nabyte na laboratorium z podstaw

Sylabusy
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chemii na 1 roku (semestr zimowy).

Sylabusy
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Chemia organiczna - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.140.5ca756ad499c4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami syntezy, wyodrębniania i analizy związków organicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

potraﬁ wymienić i opisać podstawowe techniki syntezy
oraz wyodrębniania i oczyszczania związków
organicznych, jak również sprzęt laboratoryjny
niezbędny do przeprowadzenia tych operacji.

CZR_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
raport
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W2

dysponuje podstawową wiedzą z zakresu
zastosowania klasycznych i instrumentalnych metod
analizy związków organicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania spektroskopii
w podczerwieni do identyﬁkacji klas związków
organicznych.

CZR_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

prawidłowo formułuje zasady bezpieczeństwa pracy
BHP w laboratorium organicznym, ze szczególnym
CZR_K1_W05
uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych czynnikami
chemicznymi i postępowaniem z odpadami.

zaliczenie na ocenę

W4

dysponuje wiedzą dotyczącą podstawowych typów
reakcji połączeń organicznych i potraﬁ wyjaśnić relację
CZR_K1_W02
między strukturą a reaktywnością związków
organicznych.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ zastosować zasady bezpieczeństwa pracy
w laboratorium organicznym ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych czynnikami
CZR_K1_U06,
chemicznymi; potraﬁ dokonać uproszczonej analizy
CZR_K1_U08
ryzyka podstawowych czynności w laboratorium
syntezy organicznej i prowadzić pracę tak aby
zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego.

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

U2

potraﬁ poprawnie wykonywać operacje jednostkowe
takie jak krystalizacja, chromatograﬁa
cienkowarstwowa, destylacja i ekstrakcja,
przeprowadzać proste syntezy związków organicznych
oraz obsługiwać podstawowe urządzenia
laboratoryjne, takie jak mieszadła magnetyczne
z sondą temperaturową, kriometr, wyparka próżniowa,
refraktometr.

CZR_K1_U01,
CZR_K1_U02

wyniki badań

U3

posiada podstawową umiejętność określania
parametrów ﬁzykochemicznych związków
organicznych oraz pomiaru widm w podczerwieni
i na tej podstawie wyciągać wnioski o strukturze
analizowanych związków.

CZR_K1_U01

raport, wyniki badań

U4

potraﬁ przedstawić wyniki prowadzonych
eksperymentów w języku polskim w formie
opracowania pisemnego zawierającego opis
przeprowadzonych eksperymentów, przyjętą
metodologię i uzyskane wyniki oraz dokonać
krytycznej ich analizy

CZR_K1_U01,
CZR_K1_U07

raport

CZR_K1_K02,
CZR_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

odpowiedzialnego planowania i wykonywania badań
eksperymentalnych, uwzględniając zagrożenia
towarzyszące tej pracy, w tym potraﬁ współdziałać
w grupie, przyjmując w niej różne role

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
laboratoria

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
60
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przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady BHP w laboratorium organicznym. Metody oczyszczania i izolowania
związków organicznych: krystalizacja, destylacja, destylacja z parą wodną,
ekstrakcja, chromatograﬁa cienkowarstwowa i kolumnowa. Proste syntezy
związków organicznych w układach otwartych i w układach z ograniczoną emisją
oraz w warunkach kontroli temperatury, w oparciu o podane instrukcje;
wyodrębnianie i analiza ciekłych i stałych produktów syntez. Samodzielne
zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu z zakresu zielonej
syntezy. Identyﬁkacja próbek związków organicznych metodami klasycznymi.
Rejestracja i interpretacja widm IR otrzymywanych preparatów.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie wszystkich przewidzianych w programie eksperymentów
(trzech ćwiczeń wstępnych, czterech syntetycznych i jednego
analitycznego). Zaliczenie wszystkich kolokwiów poprzedzających
wykonanie ćwiczenia, dotyczących wybranych aspektów
teoretycznych, interpretacji instrukcji, stosowanych operacji
laboratoryjnych oraz analizy ryzyka planowanego eksperymentu.
Pozytywna ocena pracy eksperymentalnej, na podstawie obserwacji
pracy studenta i dodatkowo weryﬁkowana wynikami prowadzonych
badań. Przygotowania raportu z wykonanych eksperymentów,
zgodnego z podanymi wytycznymi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu z podstaw chemii (WCh-ZRL-O102L-xx lub ekwiwalentnego). Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest
obowiązkowa.

Sylabusy
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Bezpieczeństwo środowiska pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.140.1556615547.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
1022Bezpieczeństwo i higiena pracy

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, laboratoria: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień związanych
z klasyﬁkacją zagrożeń w miejscu pracy oraz czynników wywołujących te zagrożenia ze szczególnym
uwzględnieniem czynników chemicznych i ﬁzycznych. Student przyswoi wiedzę związaną z identyﬁkacją
i oznaczaniem niebezpiecznych składników powietrza wewnętrznego, takich jak: lotne związki organiczne, pyły
oraz czynniki biologiczne. Ponadto zostanie zaznajomiony z informacjami dotyczącymi zagrożeń
promieniowaniem optycznym, jonizującym oraz wibracjami i hałasem w miejscu pracy. Opanuje też podstawowe
metody klasyﬁkacji i szacowania ryzyka zawodowego. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych student uzyska
podstawową wiedzę związaną z poborem prób powietrza w miejscu pracy i oznaczaniem szkodliwych substancji
organicznych i pyłów. Ponadto zostanie zaznajomiony z technikami do badania oświetlenia, hałasu i mikroklimatu
w miejscu pracy. Student nauczy się również przygotowywać i wypełniać tabele służące do oceny ryzyka
zawodowego.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna w stopniu zaawansowanym zagrożenia
w miejscu pracy, sposoby ich klasyﬁkowania, metody
pomiarowe służące do oznaczania stężeń szkodliwych
czynników chemicznych oraz natężeń czynników
ﬁzycznych.

CZR_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

zna techniki poboru prób powietrza w miejscu pracy
oraz sposoby oznaczania podstawowych czynników
chemicznych, w tym pyłowych w miejscu pracy

CZR_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

potraﬁ zaproponować i dobrać właściwe techniki
eksperymentalne do pomiaru stężeń substancji
chemicznych, w tym pyłowych, w powietrzu
pomieszczenia pracy oraz techniki służące do pomiaru
natężeń czynników ﬁzycznych

CZR_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ interpretować wyniki przeprowadzonych
eksperymentów

CZR_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W5

potraﬁ odnieść uzyskane wyniki oznaczeń czynników
chemicznych i ﬁzycznych do obowiązujących
normatywów i wyciągnąć z nich prawidłowe wnioski

CZR_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W6

zna podstawy prawodawstwa dotyczącego
bezpieczeństwa w miejscu pracy, a w szczególności
regulacje wynikające z dyrektywy REACH,
rozporządzenia CLP, rozporządzenia ministra rodziny,
pracy i polityki społecznej dotyczącego najwyższych
dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych
i najwyższych dopuszczalnych natężeń czynników
ﬁzycznych w miejscu pracy

CZR_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystuje posiadaną wiedzę do identyﬁkacji
zagrożeń i oceny ryzyka w miejscu pracy

CZR_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ korzystać ze źródeł literaturowych oraz
w szczególności europejskich i polskich norm w celu
doboru odpowiednich metod analizy zagrożeń i oceny
ryzyka w miejscu pracy

CZR_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ porozumiewać się stosując właściwą
terminologię w tematyce bezpieczeństwa
w środowisku pracy

CZR_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ dyskutować na temat zagrożeń chemicznych
i ﬁzycznych w miejscu pracy w oparciu o aktualną
literaturę naukową

CZR_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U5

potraﬁ krytycznie ocenić posiadaną przez siebie
wiedzę w zakresie Bezpieczeństwa Środowiska Pracy.
Rozumie potrzebę uzupełniania i uaktualniania
posiadanej wiedzy w tym zakresie

CZR_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

uznaje znaczenie ugruntowanej wiedzy w dziedzinie
Bezpieczeństwa Środowiska Pracy, w tym aktualnych
rozporządzeń dotyczących NDS i NDN, innych aktów
prawnych, norm europejskich i krajowych oraz
rekomendacji zamieszczanych na stronie internetowej
przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

CZR_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

potraﬁ współorganizować działania na rzecz
Bezpieczeństwa Środowiska Pracy, potraﬁ
przygotować ocenę ryzyka zawodowego

CZR_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K3

inicjuje działania na rzecz podniesienia
bezpieczeństwa warunków pracy w swoim otoczeniu

CZR_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

10

laboratoria

40

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

87 / 228

Deﬁnicja podstawowych pojęć: jak środowisko pracy, bezpieczeństwo i ryzyko. Prawna ochrona pracy
– zapisy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa pracy w konstytucji i kodeksie pracy, obowiązki
pracodawcy w zakresie BHP. Organizacja ochrony pracy w Polsce, rola Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy. Klasyﬁkacja zagrożeń w miejscu pracy.
Zagrożenia chemiczne
Podstawy prawne dotyczące obrotu chemikaliami w Polsce oraz ich stosowania w laboratoriach. Karta
charakterystyki substancji chemicznej i jej znaczenie. Normy europejskie i polskie, konstrukcja
normy, informacje zawarte w normie, znaczenie norm. Metody oznaczania substancji szkodliwych w
powietrzu pomieszczenia pracy, podział metod, metody indywidualne i stacjonarne, rola dozymetrii
indywidualnej. Rozporządzenie ministra o najwyższych dopuszczalnych stężeniach i natężeniach,
deﬁnicja normatywów, metody badania narażenia i szacowania ryzyka zawodowego w aspekcie
czynników chemicznych, prawidłowe korzystanie z wartości normatywów.
Pyły w miejscu pracy – deﬁnicja i klasyﬁkacja aerozoli, pyły jako rodzaj aerozolu, właściwości cząstek
pyłu, wielkość cząstki, a jej wnikanie do organizmu, skład chemiczny pyłów, techniki oznaczania
pyłów. Azbest – historia zastosowania, skutki narażenia na azbest, mechanizmy wywoływania pylicy i
nowotworów przez azbest, znaczenie wiedzy dotyczącej azbestu dla innych współczesnych
materiałów włóknistych i pyłowych. Narażenie pracownika na nanomateriały. Deﬁnicja
nanomateriałów, podział nanomateriałów na kategorie zagrożenia, metody badania stężenia
nanocząstek w powietrzu pomieszczenia pracy, proponowane normatywy dla nanomateriałów.
Odory w miejscu pracy. Deﬁnicja odorantów, mechanizm powonienia, wpływ odorów na zdrowie
pracownika, próg zapachu a NDS, metody pomiaru odorów – metoda izolacyjna, olfaktometria
dynamiczna, nos elektroniczny, metody ograniczania emisji odorantów, metody zapobiegania
narażeniu ludności na odory, rozwiązania stosowane w różnych państwach europejskich,
proponowane normatywy.
Czynniki biologiczne w miejscu pracy
Klasyﬁkacja czynników biologicznych, pracownicy szczególnie narażeni na czynniki biologiczne,
podział czynników biologicznych na kategorie zagrożeń. Sposoby oznaczania zawartości czynników
biologicznych w powietrzu pomieszczenia pracy. Szacowanie zagrożenia i ryzyka w związku z
czynnikami biologicznymi, techniki hermetyzacji, metody ochrony ogólnej i indywidualnej przed
czynnikami biologicznymi. Proponowane normatywy dla czynników biologicznych.
Czynniki ﬁzyczne stanowiące zagrożenie w miejscu pracy
Klasyﬁkacja czynników ﬁzycznych, promieniowanie i jego rodzaje.
1.

Sylabusy

Promieniowanie optyczne
Charakterystyka promieniowania optycznego i jego właściwości, szkodliwe skutki oddziaływania
promieniowania optycznego na organizm człowieka, zasady prawidłowego oświetlenia miejsca pracy.
Lasery jako źródła zagrożenia pracownika. Klasyﬁkacja laserów ze względu na ośrodek czynny.
Zagrożenia dla pracownika spowodowane promieniowaniem laserowym, statystyki wypadków z
laserami, podział laserów na klasy bezpieczeństwa, ogólne i indywidualne metody ochrony przed
promieniowaniem laserowym, normatywy dla promieniowania laserowego.
Promieniowanie jonizujące
Klasyﬁkacja promieniowania jonizującego, źródła, mechanizm jonizacji, skutki napromieniowania dla
organizmów żywych. Zastosowanie promieniowania jonizującego i wynikające z niego zagrożenia dla
pracowników. Prawodawstwo w zakresie atomistyki. Zamknięte i otwarte źródła promieniowania
jonizującego, deﬁnicje i rodzaje dawek promieniowania jonizującego. Ochrona radiologiczna, sposoby
pomiarów ekspozycji promieniowania jonizującego. Dozymetria indywidualna, ewidencjonowanie
dawek. Ogólne i indywidualne środki ochrony przed promieniowaniem jonizującym, normatywy
dotyczące promieniowania jonizującego, przykłady szacowania ryzyka zawodowego związanego z
promieniowaniem jonizującym
Promieniowanie akustyczne – wibracje i hałas w miejscu pracy
Podstawowe właściwości fali mechanicznej, rodzaje drgań, wpływ drgań na organizm człowieka,
normatywy dotyczące drgań. Sposoby ograniczania wibracji w miejscu pracy. Hałas – deﬁnicja i
rodzaje hałasu. Poziom ciśnienia akustycznego – skala natężenia dźwięku w decybelach. Budowa
narządu słuchu, obszary słyszalności. Zagrożenia związane z hałasem w miejscu pracy. Sposoby
pomiaru hałasu w miejscu pracy, charakterystyki akustyczne. Wielkości ﬁzyczne związane z hałasem,
przyjęte dawki hałasu, normatywy dotyczące hałasu. Sposoby ograniczania hałasu w miejscu pracy.
Zbiorowa i indywidualna ochrona przed hałasem.
Syndrom chorego budynku (SBS)
Deﬁnicja SBS, czynniki powodujące SBS. Jakość powietrza wewnętrznego i jej znaczenia. Lotne
związki organiczne w powietrzu wewnętrznym, znaczenie zagrzybienia budynku dla jakości powietrza
wewnętrznego, sposoby badania zagrzybienia budynków, oznaczanie wszystkich związków
organicznych w powietrzu wewnętrznym. Sposoby uzdatniania i oczyszczania powietrza
wewnętrznego. Wentylacja a jakość powietrza wewnętrznego
Ryzyko zawodowe
Deﬁnicje ryzyka zawodowego. Ocena ryzyka zawodowego (ORZ). Informacje, które należy
zgromadzić, by móc przystąpić do oceny ryzyka zawodowego. Trójstopniowa i pięciostopniowa skala
ryzyka zawodowego. Przygotowanie i wypełnianie formularzy ORZ dla poszczególnych pomieszczeń i
stanowisk pracy na przykładzie laboratorium chemicznego oraz stanowiska biurowego (praca z
monitorami ekranowymi). Sposoby określania ryzyka, minimalizacja ryzyka zawodowego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3
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Ćwiczenia laboratoryjne: w ramach zajęć studenci wykonają ćwiczenia dotyczące identyﬁkacji
zagrożeń w miejscu pracy, np.:
1). Oznaczanie szkodliwych lotnych związków organicznych (VOC) w powietrzu miejsca pracy –
technika izolacyjna, wykorzystanie chromatograﬁi gazowej.
2). Oznaczenie VOC emitowanych do powietrza pracy z materiałów budowlanych i wykończeniowych
– technika fazy nadpowierzchniowej (headspace) w chromatograﬁi gazowej
3). Oznaczanie formaldehydu w powietrzu pomieszczenia pracy – przykład integracyjnej techniki
poboru prób powietrza w pomieszczeniu pracy, detekcja spektrofotometryczna formaldehydu
4) Pobór pyłu w miejscu pracy
5) Analiza wagowa pobranego pyłu, oznaczanie krzemionki w pobranym pyle
6) Badanie mikroklimatu w miejscu pracy
7) Pomiar hałasu i prawidłowości oświetlenia w miejscu pracy
8) Ocena ryzyka zawodowego – przygotowywanie scenariuszy narażenia, wypełnianie formularzy
ORZ, szacowanie ryzyka, zgodnie z polską normą

2.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych

laboratoria

zaliczenie na ocenę

uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych, przygotowanie
do ćwiczeń, zaliczenie sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z chemii

Sylabusy

89 / 228

Elementy chemii kwantowej i modelowania molekularnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.140.5ca756adaae70.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi metodami obliczeniowymi chemii kwantowej
oraz podstawowymi przybliżeniami na których są one oparte, a także podstawami modelowania molekularnego
w oparciu o metody kwantowochemiczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

metodologię badań w oparciu o obliczenia kwantowochemiczne oraz posiada elementarną wiedzę na temat
podstawowych przybliżeń, na których są one oparte.

CZR_K1_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

planować i przeprowadzać podstawowe obliczenia
kwantowo-chemiczne, interpretować ich wyniki
i wyciągać wnioski.

CZR_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

dokonać doboru właściwych metod kwantowochemicznych w celu wyznaczenia wybranych wielkości
ﬁzycznych mając na uwadze kompromis pomiędzy
kosztem obliczeń a ich dokładnością.

CZR_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

komunikować się z użyciem specjalistycznej
terminologii stosowanej w chemii kwantowej.

CZR_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U4

planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole.

CZR_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U5

student rozumie konieczność podnoszenia
kompetencji zawodowych w kontekście zmian
podstawowych teorii ﬁzycznych wraz z rozwojem
nauki, a także zmian metod obliczeniowych chemii
kwantowej oraz wykorzystywanego oprogramowania,
związanych z szybkim rozwojem informatyki i szybkim
wzrostem mocy obliczeniowych komputerów

CZR_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
będących treścią zadań laboratoryjnych

CZR_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania
tego od innych, dba o jakość i staranność
wykonywania zadań.

CZR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

laboratoria

30

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

7

przygotowanie do ćwiczeń

7

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

11

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład:
Specyﬁka kwantowo-mechanicznego opisu mikroświata; funkcja falowa a gęstość
elektronowa, postulaty mechaniki kwantowej i założenia teorii funkcjonałów
gęstości; równanie Schrodingera; atom wodoru a atomy wieloelektronowe;
podstawowe idee i przybliżenia w chemii kwantowej: przybliżenie BornaOppenheimera; hiperpowierzchnia energii potencjalnej i jej przekroje
(ścieżki/proﬁle reakcji); termodynamika (energia oddziaływania) i kinetyka
(energia aktywacji) reakcji chemicznych; zasada wariacyjna; metody wariacyjne i
perturbacyjne; przybliżenie orbitalne; podstawowe idee popularnych metod
obliczeniowych chemii kwantowej; źródła błędów wyników obliczeń; koszt
obliczeniowy a dokładność wyników obliczeń; bazy funkcyjne w obliczeniach
kwantowo-chemicznych; przygotowanie danych do obliczeń kwantowochemicznych; charakterystyka struktury elektronowej i własności układów
molekularnych na podstawie wyników obliczeń kwantowo-chemicznych;
optymalizacja geometrii; analiza konformacyjna; problem minimum globalnego;
wizualizacja wyników obliczeń: orbitale molekularne i orbitale zlokalizowane;
mapy różnicowej gęstości elektronowej; oscylator harmoniczny i analiza
wibracyjna; optymalizacja stanu przejściowego i modelowanie reakcji
chemicznych

W1, U1, U2, U3, U5

2.

Laboratorium komputerowe:
Podstawowe zasady obsługi oprogramowania kwantowo-chemicznego; dane do
obliczeń kwantowo-chemicznych; specyﬁkacja geometrii układu molekularnego,
bazy funkcyjne;. metody ab initio i półempiryczne; przybliżenie BornaOppenheimera; powierzchnia energii potencjalnej; punkty stacjonarne, praktyczne
aspekty optymalizacji geometrii układów molekularnych;. Diagramy orbitalne
cząsteczek dwuatomowych. Orbitale molekularne, gęstość elektronowa, sposoby
wizualizacji. Wiązanie chemiczne; mapy różnicowe gęstości elektronowej; orbitale
HF i orbitale zlokalizowane; Analiza populacyjna i indeksy rzędów wiązań,
momenty dipolowe, potencjały jonizacji; analiza wibracyjna.

U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

Zaliczenie w formie testu; Ocena końcowa stanowi średnią ocen testu i
zajęć laboratoryjnych; wymagane uzyskanie ocen pozytywnych.

laboratoria

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach; wykonanie i sprawozdanie wyników ćwiczeń,
zaliczane przez prowadzącego zajęcia.

Sylabusy
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Chemia i technologia materiałów funkcjonalnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.180.5ca756ae33407.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Prezentacja wybranych materiałów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, w tym w energetyce i katalizie,
fotokatalize, adsorpcji, z uwzględnieniem metod ich syntezy oraz własności ﬁzykochemicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie podstawowe teorie w zakresie strategii
syntezy wybranych grup materiałów oraz potraﬁ
powiązać ich strukturę z własnościami
ﬁzykochemicznymi;

CZR_K1_W02,
CZR_K1_W03

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

zna praktyczne przykłady implementacji metod
stosowanych do rozwiązywania typowych problemów
w zakresie syntezy wybranych grup materiałów;

CZR_K1_W04

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

rozumie rolę chemii w procesach syntezy
zaawansowanych materiałów funkcjonalnych.

CZR_K1_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

19

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykłady: prezentacja wybranych materiałów funkcjonalnych stosowanych m.in. w
energetyce i katalizie, fotokatalize, adsorpcji, medycynie z uwzględnieniem metod
ich syntezy oraz własności ﬁzykochemicznych. Zostaną omówione m.in. układy
prostych i złożonych układów tlenkowych, zeolity, mezoporowate materiały
krzemianowe, węgiel aktywny i repliki węglowe, grafen i tlenek grafenu, materiały
hybrydowe i biomateriały. Do prowadzania wykładów będą zapraszani specjaliści
w zakresie określonych grup materiałów.

W1, W2, W3

2.

Seminaria: prezentacje referatów studenckich wspomaganych komputerowo
odnoszących się do wybranych grup nowoczesnych materiałów funkcjonalnych.
Dyskusje dotyczące prezentowanej tematyki w gronie studenckim moderowane
przez prowadzącego zajęcia.

W1, W2, W3

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

uzyskanie co najmniej 55 % punktów

konwersatorium

prezentacja

pozytywna ocena prezentacji studenckiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Metody ﬁzykochemiczne w badaniach materiałów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.180.5ca756ae8b2b5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami stosowanych w badaniach materiałów.
Po zakończeniu kursu student powinien być w stanie dobrać odpowiedzenie techniki badawcze
do pomiaru/analizy podstawowych własności ﬁzykochemicznych materiałów, rozumieć podstawy teoretyczne
wybranych technik eksperymentalnych oraz być w stanie zinterpretować uzyskane rezultaty.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie metodologię badań ﬁzykochemicznych
wybranych grup materiałów oraz praktyczne przykłady CZR_K1_W03
zastosowania tych metod.

prezentacja, egzamin

W2

rozumie rolę chemii w procesach ochrony
i monitoringu środowiska, produkcji i magazynowania
energii oraz syntezy zaawansowanych materiałów
funkcjonalnych.

prezentacja, egzamin

CZR_K1_W05

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

konwersatorium

15

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja podstawowych technik eksperymentalnych stosowanych w badaniach
wybranych grup materiałów (proste i złożone tlenki metali, nanoporowate
krzemionki i zeolity, naturalne i syntetyczne glinokrzemiany warstwowe, węgle
aktywne i repliki węglowe, materiały polimerowe, układy hybrydowe, etc.).
Zostaną zaprezentowane techniki analizy składu chemicznego objętościowego
(AAS, XRF, ICP) i powierzchniowego (XPS), analizy strukturalnej (XRD), badań
strukturalnych (FTIR, RS, UV-vis-DRS, NMR, EPR, TPRed, TEM), badań
teksturalnych (badania sorpcyjne), badania morfologii (SEM), analiza termiczna
(TG), badania powierzchniowej kwasowości i zasadowości (NH3-, Py-FTIR, NH3-,
CO2-TPD).

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin

Egzamin ustny z zakresu wykładu

konwersatorium

prezentacja

Przygotowanie prezentacji

Sylabusy
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Sylabusy
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Monitoring środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.180.5ca756aeeb8c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z monitoringiem środowiska: powietrza,
wód i gleb, to jest z: 1) unormowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska; 2) metodami stosowanymi
do oceny stanu środowiska; 3) czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi wpływającymi na stan środowiska. W
rezultacie student powinien zrozumieć działanie sprzężeń zwrotnych tworzących środowisko jako system.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna zadania i cele Państwowego Monitoringu
Środowiska, zna i rozumie metodologię monitoringu
środowiska, zna podstawowe unormowania prawne
w zakresie monitoringu środowiska.

CZR_K1_W01

egzamin pisemny

W2

student zna metody analityczne stosowane
w monitoringu środowiska.

CZR_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zinterpretować uzyskane dane dotyczące monitoringu
środowiska i wykorzystać je do oceny stanu
środowiska.

CZR_K1_U01

egzamin pisemny

U2

uczestniczyć w dyskusji związanej z organizacją
i zadaniami systemu monitoringu środowiska.

CZR_K1_U07

egzamin pisemny

U3

dokonać właściwego doboru źródeł oraz informacji
z nich pochodzących, dokonać oceny, krytycznej
analizy i syntezy tych informacji.

CZR_K1_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy

CZR_K1_K01

egzamin pisemny

K2

odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej, w tym
przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania
tego od innych.

CZR_K1_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wprowadzenie do monitoringu wód, gleb i powietrza. Normy prawne w Polsce i
UE.
Monitoring wód: ﬁzyko-chemiczne wskaźniki jakości wód: solne, tlenowe,
biogenne. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń wody. Wybrane metody stosowane w
analizie jakości wód: klasyczne i instrumentalne. Metody szybkiej analizy w
terenie.

2.

Monitoring powietrza: źródła i rodzaje chemicznych i ﬁzycznych zanieczyszczeń
powietrza. Państwowy system monitoringu powietrza w Polsce. Pomiary imisji oraz W1, W2, U1, U2, U3, K1,
emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Pobieranie próbek i wybrane metody K2
analizy zanieczyszczeń w powietrzu. Powietrze w pomieszczeniach zamkniętych.

3.

Monitoring gleb: gleba jako układ fazowy, ﬁzyczne i chemiczne właściwości gleb.
Procesy glebotwórcze. Problemy środowiskowe związane z glebami: erozja
naturalna i spowodowana działalnością człowieka, rodzaje erozji gleb w zależności
od działającego czynnika. Zanieczyszczenia mechaniczne, biologiczne i chemiczne
gleb. Klasyﬁkacja gleb ze względu na stopień ich zanieczyszczenia. Monitoring
jakości gleby i ziemi.
Osad denny – sposoby oceny jego zanieczyszczenia i jakości.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Monitoring środowiska - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.180.5ca756af0336f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów od strony praktycznej z metodologią procesu prowadzenia monitoringu
środowiska (pobranie próbki, wstępna analiza w terenie przy użyciu testów i mobilnego sprzętu,
utrwalenie/przygotowanie próbki i analiza w warunkach laboratoryjnych, ocena uzyskanego wyniku przez
porównanie z obowiązującymi normatywami jakości) na przykładach oznaczeń wybranych parametrów jakości
wód, gleb i powietrza.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

metodologię monitoringu środowiska.

CZR_K1_W01

zaliczenie

W2

student zna praktyczne przykłady zastosowania metod
analitycznych do monitorowania stanu wód, powietrza CZR_K1_W04
i gleb.

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zaplanować i wykonywać podstawowe badania
dotyczące monitoringu środowiska oraz
zinterpretować uzyskane wyniki i sformułować
wnioski. Student potraﬁ zinterpretować i ocenić dane
dotyczące monitoringu powietrza, wód i gleb.

CZR_K1_U01

zaliczenie

U2

uczestniczyć w dyskusji związanej z praktycznymi
aspektami monitoringu wód, gleb i powietrza.

CZR_K1_U07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznaje znaczenie
wiedzy w rozwiązywaniu praktycznych problemów
z zakresu monitoring środowiska.

CZR_K1_K01

zaliczenie

K2

odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej, w tym
przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania
tego od innych.

CZR_K1_K03

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka ćwiczeń dotyczy oznaczeń wybranych parametrów jakości wód,
powietrza i gleb w oparciu o aktualnie obowiązuje normy. Studenci poznają
metodologię oznaczenia: 1) pobranie próbki 2) wstępna analiza w terenie przy
użyciu testów i mobilnego sprzętu 3) utrwalenie/przygotowanie próbki i analiza w
warunkach laboratoryjnych 4) ocena uzyskanego wyniku przez porównanie z
obowiązującymi normatywami jakości.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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2.

Monitoring wód: analiza wybranych parametrów ﬁzyko-chemicznych np. solnych,
tlenowych, biogennych.
Monitoring gleb: oznaczenie wybranych ﬁzyko-chemicznych parametrów gleby np.
kwasowość, zawartość materii organicznej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Monitoring powietrza: badanie powietrza metodą chromatograﬁi gazowej. Ocena
stanu powietrza w Krakowie w oparciu o wyniki stacji monitoringowych WIOŚ.
Studenci w ramach ćwiczeń odbędą wycieczkę dydaktyczną do laboratorium w
stacji WIOŚ.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach i zaliczenie wymaganych raportów

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Elektrochemia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.180.5ca756af0ﬀa7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami z elektrochemii zarówno w zakresie podstawowych
zjawisk zachodzących w elektrolitach i na granicy faz elektroda/elektrolit oraz praw je opisujących.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dysponuje wiedzą umożliwiającą rozumienie zjawisk
i procesów ﬁzykochemicznych i elektrochemicznych
zachodzących w roztworach wodnych.

CZR_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

dysponuje wiedzą z zakresu elektrochemii
umożliwiającą klasyﬁkowanie podstawowych typów
reakcji i mechanizmów procesów zachodzących
w trakcie procesów elektrolizy

CZR_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

posiada wiedzę pozwalającą charakteryzować procesy
elektrochemiczne w zastosowaniu do układów
praktycznych.

CZR_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W4

dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych technik
elektrochemicznych umożliwiającą podstawową
charakterystykę układów elektrochemicznych.

CZR_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W5

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między
osiągnięciami elektrochemii a możliwościami ich
wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym
z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

CZR_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W6

dysponuje wiedzą z zakresu BHP związaną z pracą
z odczynnikami chemicznymi oraz z pracą z aparaturą
pod napięciem.

CZR_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W7

posiada podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań
prawnych i etycznych związanych z działalnością
naukową i dydaktyczną

CZR_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W8

zna podstawowe zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego.

CZR_K1_W07

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu poszerzenia swoich wiadomości na tematy
prezentowane na wykładzie.

CZR_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

umie podać przykłady wykorzystania układów
elektrochemicznych w praktyce życia codziennego.

CZR_K1_U05

zaliczenie pisemne

U3

potraﬁ odnieść zdobytą wiedzę do wytłumaczenia
praktycznych procesów elektrochemicznych.

CZR_K1_U05

zaliczenie pisemne

U4

posługuje się terminologią stosowaną w elektrochemii.

CZR_K1_U07

zaliczenie pisemne

U5

potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i realizować proces samokształcenia.

CZR_K1_U09

zaliczenie pisemne

K1

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności
w zakresie elektrochemii, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się - podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych, potraﬁ określić kierunki
dalszego uczenia się i realizować proces
samokształcenia.

CZR_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

potraﬁ formułować opinie dotyczące aspektów
elektrochemicznych w środowisku specjalistów jak
i niespecjalistów.

CZR_K1_K02

zaliczenie pisemne

K3

przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania
prawa, w tym praw autorskich.

CZR_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Równowagi w roztworach elektrolitów: potencjał termodynamiczny; aktywność i
współczynniki aktywności; teoria elektrolitów mocnych; równanie Debye’a
–Hückela.

W1, W3, U4, K2

2.

Procesy transportu w roztworach elektrolitów: transport dyfuzyjny, migracja;
współczynnik dyfuzji w roztworach elektrolitów; dyfuzja konwekcyjna do
wirującego dysku; równanie Levicha; przewodność elektrolityczna roztworów
elektrolitów; ruchliwość jonów; liczby przenoszenia; potencjał dyfuzyjny;
konduktometria.

W1, W3, W4, U1, U2, U4,
U5, K1, K2

3.

Równowagi w heterogenicznych układach elektrochemicznych: potencjał
elektrochemiczny; równanie Nernsta; elektrody pierwszego rodzaju; elektrody
drugiego rodzaju; elektrody trzeciego rodzaju; elektrody gazowe; elektrody
redoks; elektrody odniesienia; potencjał ogniwa; standardowe potencjały elektrod;
szereg elektrochemiczny; potencjometria; miareczkowanie potencjometryczne;
ogniwa galwaniczne; podwójna warstwa elektryczna; modele podwójnej warstwy
elektrycznej; specyﬁczna adsorpcja na elektrodzie; granica faz półprzewodnikelektrolit; teoria pasmowa półprzewodników.

W1, W3, W4, U1, U3, U4,
U5, K1, K2

4.

Elektrochemia membran i zjawiska elektrokonetyczne: potencjał Donnana;
potencjał membrany jonoselektywnej, rodzaje elektrod jonoselektywnych;
elektroda szklana; elektroosmoza, elektroforeza, potencjał zeta.

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, U4, U5, K1, K2

5.

Kinetyka reakcji elektrodowych: klasyﬁkacja procesów elektroredukcji oraz
elektroutleniania; prawa Faradaya; teoria szybkości reakcji przejścia; prąd
wymiany; równanie Volmera-Butlera; współczynnik przejścia elektronu; równanie
Tafela; nadpotencjał aktywacyjny; nadpotencjał dyfuzyjny.

W2, W3, W4, W5, U2, U3,
U4, K2

6.

Procesy elektrodowe: termodynamiczna trwałość wody; diagramy Pourbaix;
roztwarzanie metali z wydzielaniem wodoru lub tlenu; odporność korozyjna
metali; mechanizmy korozji metali; ochrona przed korozją; katodowe
elektroosadzanie metali; katodowe wydzielanie wodoru; anodowe utlenianie
metali; anodowe wydzielanie tlenu.

W1, W2, W3, W4, W7,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

7.

Podstawy zagadnienia z elektrochemicznych źródeł prądu: fotoelektrochemia;
akumulatory; ogniwa paliwowe; superkondensatory.

W3, W4, W5, W6, W7,
W8, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3

8.

Wprowadzenie do technik elektrochemicznych: woltamperometria cykliczna;
techniki liniowej polaryzacji elektrody, chronoamprometria, chronokulometria,
chronopotencjometria; pulsacyjna woltamperometria; metody impedancyjne.

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U2, U3, U4, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 50% punktów z
kolokwium testowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy: Podstawy Chemii oraz Chemia Fizyczna

Sylabusy
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Elektrochemia - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.180.5ca756af1c7b7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami z elektrochemii zarówno w zakresie podstawowych
zjawisk zachodzących w elektrolitach i na granicy faz elektroda/elektrolit oraz praw je opisujących, jak również
przykładami ich praktycznego zastosowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z zakresu ﬁzyki i chemii
umożliwiającą rozumienie zjawisk i procesów
ﬁzykochemicznych i elektrochemicznych.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

dysponuje wiedzą z zakresu chemii ﬁzycznej
i elektrochemii umożliwiającą swobodne posługiwanie
się terminologią i nomenklaturą chemiczną,
charakteryzowanie podstawowych typów reakcji
elektrochemicznych oraz ich mechanizmów.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

potraﬁ zinterpretować i dokonać opisu
fenomenologicznego i molekularnego procesów
i właściwości ﬁzykochemicznych układów, z którymi
styka się na zajęciach i przenosić je na układy
występujące w realnej rzeczywistości.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ stosować podstawowe techniki i narzędzia
badawcze właściwe dla nauk chemicznych,
a w szczególności metody elektroanalityczne.

CZR_K1_W03,
CZR_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W5

dysponuje wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności
zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
w przypadku, zranienia, porażenia prądem, poparzenia
(również substancjami chemicznymi), bezpiecznego
CZR_K1_W06
postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji
odpadów chemicznych, jak również podstawowe
regulacje prawne związane z bezpieczeństwem
chemicznym.

zaliczenie na ocenę

W6

dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą prawa
autorskiego.

CZR_K1_W07

zaliczenie na ocenę

U1

posiada umiejętność zestawienia aparatury
pomiarowej i dokonania pomiaru w celu wyznaczenia
określonych wielkości ﬁzykochemicznych,
przeprowadzania analizy statystycznej oraz krytycznej
oceny wiarygodności wyników doświadczalnych.

CZR_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej,
potraﬁ tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować
odpady dla środowiska naturalnego a te które
powstają odpowiednio segregować z myślą o dalszej
utylizacji, stosuje zasady BHP w środowisku pracy,
umie dokonywać analizy ryzyka.

CZR_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z polskiej i obcojęzycznej literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnej wiedzy oraz
podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych
informacji.

CZR_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ rozwiązywać proste problemy o charakterze
jakościowym i ilościowym, w tym potraﬁ planować
i wykonywać badania (eksperymentalne bądź
teoretyczne) oraz odpowiednio analizować ich wyniki.

CZR_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U5

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
sprawozdania zawierającego opis i uzasadnienie celu
pracy, przyjętą metodologię, interpretację uzyskanych
wyników oraz ich znaczenie na tle innych podobnych
badań.

CZR_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U6

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych
w języku polskim dotyczących zagadnień z zakresu
podstaw elektrochemii, z wykorzystaniem
podstawowej literatury naukowej, a także innych
źródeł.

CZR_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U7

rozumie konieczność nieustannego podnoszenia
swoich kwaliﬁkacji zawodowych i nieustannego
poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

CZR_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U8

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej rolę organizatora pracy lub pozytywnie
krytycznego wykonawcy.

CZR_K1_U08

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ odpowiednio określić priorytety służące
planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania.

CZR_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

dba o powierzony mu sprzęt laboratoryjny, jakość
i staranność wykonywanej pracy eksperymentalnej.

CZR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K3

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne
aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym
odpowiedzialność, potraﬁ realnie określić zagrożenia
dla środowiska.

CZR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zależność przewodnictwa od stężenia

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3

Sylabusy
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2.

Miareczkowanie konduktometryczne

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3

3.

Liczby przenoszenia

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3

4.

Wyznaczanie liczb przenoszenia z pomiarów potencjałów elektrolitycznych ogniw
stężeniowych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3

5.

Ruchliwość jonów

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3

6.

Oznaczanie rozpuszczalności soli metodą pomiaru przewodnictwa

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3

7.

Wyznaczanie stałej rozpuszczalności z pomiarów potencjału ogniwa

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3

8.

Ogniwa galwaniczne

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3

9.

Wyznaczanie entalpii swobodnej (ΔG), entalpii (ΔH) i entropii reakcji zachodzącej
w ogniwie Clarka

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3

10.

Wyznaczanie współczynników aktywności z pomiarów potencjału ogniwa

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3

11.

Elektrody jonoselektywne

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3

12.

Elektrochemiczne utlenianie kwasu szczawiowego

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3

13.

Wyznaczanie potencjałów wydzielania wodoru i tlenu

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3

14.

Wyznaczanie pojemności podwójnej warstwy elektrycznej

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na podstawie liczby punktów uzyskanych z kolokwiów, wykonania
zaliczenie na ocenę ćwiczeń i opracowania sprawozdań - wynik powyżej 50% możliwych do
uzyskania punktów przy jednoczesnym zaliczeniu 90% ćwiczeń.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursów Podstawy Chemii oraz Chemia Fizyczna

Sylabusy
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Podstawy chemii polimerów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.180.5ca7569959dce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość zagadnień w zakresie budowy i struktury polimerów ich właściwości ﬁzykochemicznych oraz
wybranych metod charakterystyki materiałów polimerowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

problematykę, zakres pojęć oraz zna podstawowe
teorie z zakresu chemii polimerów

CZR_K1_W01

egzamin pisemny
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W2

wiadomości w zakresie dyscypliny nauki chemiczne
w obszarze chemii polimerów pozwalającą na badanie
zjawisk i rozumienie zagadnień materiałowych

CZR_K1_W02

egzamin pisemny

W3

podstawowe techniki badawcze w chemii polimerów

CZR_K1_W03

egzamin pisemny

W4

praktyczne przykłady implementacji metod produkcji
materiałów polimerowych

CZR_K1_W04

egzamin pisemny

W5

rolę chemii polimerów w procesach ochrony
i monitoringu środowiska, produkcji i magazynowania
energii oraz syntezy zaawansowanych materiałów
funkcjonalnych

CZR_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

planować i przeprowadzać podstawowe eksperymenty
oraz interpretować ich wyniki w zakresie chemii
materiałów polimerowych

CZR_K1_U01

egzamin pisemny

U2

otrzymać materiały polimerowe do zastosowań
środowiskowych i energetycznych oraz zaproponować
metody weryﬁkacji ich struktury i aktywności

CZR_K1_U02

egzamin pisemny

U3

analizować problemy badawcze i technologiczne
w zakresie chemii polimerów oraz znajdować ich
rozwiązania z wykorzystaniem poznanych twierdzeń
i metod

CZR_K1_U05

egzamin pisemny

CZR_K1_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie treści
kursu, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych,
potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i realizować proces

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs obejmuje zagadnienia w zakresie budowy i struktury polimerów ich
właściwości ﬁzykochemicznych oraz wybranych metod charakterystyki materiałów
polimerowych. Omówione zostaną: łańcuchowa budowa makrocząsteczek,
topologia łańcucha, kryteria podziału związków wielkocząsteczkowych, pojęcie
meru i jednostki konstytucyjnej, izomeria w chemii polimerów ze szczególnym
W1, W2, W3, W4, W5,
uwzględnieniem taktyczności, pojęcie średnich mas molowych i stopnia
U1, U2, U3, K1
polidyspersji polimerów, właściwości ﬁzyczne polimerów (elastomery, termo- i
duro-plasty, stan szklisty), warunki polimeryzacji, reaktywność monomerów,
kinetyka reakcji polimeryzacji i polikondensacji, mechanizm reakcji polimeryzacji.
Metody polimeryzacji łańcuchowej i stopniowej z uwzględnieniem technologii
stosowanych w przemyśle.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy chemii Chemia ﬁzyczna Chemia organiczna z elementami biochemii

Sylabusy
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Fizykochemia Ciała Stałego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.180.5ca756af2ad2b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z prawami, teoriami i terminologią chemiczną i nauczenie
wykorzystywania tej wiedzy do rozwiązywania zadań problemowych i rachunkowych w zakresie chemii
i ﬁzykochemii fazy skondensowanej. Pozwoli to na rozszerzenie wiadomości z chemii nieorganicznej. Student
będzie potraﬁł przedstawić problemy z zakresu ﬁzykochemii ciała stałego i krystalograﬁi w sposób specjalistyczny
oraz popularnonaukowy oraz posiadał umiejętność krytycznej analizy informacji z zakresu właściwości ciał
stałych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna symbolikę międzynarodową symetrii
obiektów skończonych i nieskończonych 2- i 3wymiarowych. Zna podstawy rentgenowskiej analizy
strukturalnej i jej metody. Zna i rozumie ograniczenia
oraz zakres stosowalności metod dyfrakcji proszkowej.

CZR_K1_W02,
CZR_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

student posiada wiedzę dotyczącą otrzymywania oraz
właściwości chemicznych i ﬁzycznych typowych ciał
stałych o zróżnicowanej strukturze.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

klasyﬁkować ciała stałe ze względu na budowę,
rodzaje wiązań chemicznych, strukturę elektronową
i właściwości elektryczne i magnetyczne.

CZR_K1_W04,
CZR_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W4

student zna i posługuje się terminologią defektów
w ciele stałym, rozumie zjawiska chemiczne i ﬁzyczne
zachodzące w objętości fazy stałej i na jej powierzchni.

CZR_K1_W02,
CZR_K1_W05

zaliczenie na ocenę

U1

ustalić symetrię obiektu, przeprowadzić analizę
struktury krystalicznej zapisanej w formie cyfrowej
(zbiory cif). Potraﬁ wybrać optymalną metodykę badań
strukturalnych. Potraﬁ dobrać metody wyznaczania
parametrów sieciowych i analizy fazowej dla
proszkowych danych dyfrakcyjnych.

CZR_K1_U01,
CZR_K1_U04,
CZR_K1_U05,
CZR_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

poprawnie posługiwać się terminologią z zakresu
chemii ciała stałego i krystalograﬁi.

CZR_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U3

student posiada umiejętność matematycznego opisu
wybranych procesów ﬁzycznych i chemicznych
zachodzących z udziałem faz skondensowanych.

CZR_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U4

rozwiązywać wybrane zadania problemowe
i rachunkowe w zakresie ﬁzykochemii ciała stałego.

CZR_K1_U04,
CZR_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U5

przedstawić problemy z zakresu badania ciał stałych
specjalistom i niespecjalistom, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień związanych z chemią
nieorganiczną i nauką o materiałach.

CZR_K1_U04,
CZR_K1_U07,
CZR_K1_U08

zaliczenie na ocenę

CZR_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzasadnić konieczność stałego poszerzania wiedzy
oraz korzystania z technologii informacyjnych
do podnoszenia kompetencji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Symetria obiektów 2- i 3- wymiarowych skończonych i nieskończonych. Grupy
symetrii punktowej i grupy przestrzenne, notacja międzynarodowa HM.

W1, U1, U2

2.

Układy krystalograﬁczne, komórki elementarne, proste i płaszczyzny sieciowe.

W1, U1, U2

3.

Podstawy metod badań strukturalnych monokryształów, problem fazowy, metoda
Pattersona, metody bezpośrednie.

W1, U1, U2, U5

4.

Dyfraktometria proszkowa, zastosowania analityczne i strukturalne, metoda
Rietvelda.

W1, U1, U2

5.

Krystalograﬁczne bazy danych: CSD, ICSD, PDF, PDB.

W1, U1, U2

6.

Termodynamika fazy skondensowanej (równania Gibbsa, Gibbsa-Duhema).

W2, U2, U3

7.

Klasyﬁkacja ciał stałych w oparciu o strukturę i rodzaj wiązań chemicznych.
Energia sieciowa kryształów jonowych. Promienie jonowe. Kryształy kowalencyjne,
molekularne, metaliczne, pseudokryształy.

W2, W3, U2, U4

8.

Defekty (punktowe, liniowe, płaskie, trójwymiarowe) i struktury zdefektowane,
fazy niestechiometryczne, równowagi chemiczne defektów, domieszkowanie.

W4, U4

9.

Podstawy modelu pasmowego ciał stałych. Struktura elektronowa metali,
półprzewodników, izolatorów. Przewodnictwo elektronowe i jonowe.

W2, W3, U2, U4

10.

Zarys teorii dyfuzji w ciałach stałych. Zjawisko Kirkendalla. Mechanizmy dyfuzji.

W2, W4, U2, U4

11.

Fizykochemia powierzchni ciał stałych i granicy faz. Adsorpcja. Kataliza
heterogeniczna.

W4, U3, U4

12.

Ciała stałe amorﬁczne, porowate i nanostrukturalne, wpływ wymiarowości na
właściwości ciała stałego.

W3, W4, U2

13.

Właściwości dielektryczne, optyczne i magnetyczne ciał stałych.

W3, U2, U3

14.

Ćwiczenia. Wyznaczanie symetrii obiektów, grupy symetrii punktowej i grupy
przestrzenne, notacja międzynarodowa HM. Układy krystalograﬁczne, komórki
elementarne, proste i płaszczyzny sieciowe. Analiza prostych struktur
krystalicznych z użyciem dostępnych pakietów oprogramowania (Merkury).
Omówienie podstaw metod badań strukturalnych monokryształów.
Krystalograﬁczne bazy danych: CSD, ICSD, PDF. Przykłady jakościowej i ilościowej
analizy fazowej w oparciu o dane dyfrakcji proszkowej. Wielościany koordynacyjne
i rodzaje kryształów. Obliczanie energii sieciowej kryształów, potencjał Madelunga
i cykl Borna-Habera. Symbolika Krögera-Vinka defektów, równowagi defektów,
defekty stechiometryczne i niestechiometryczne, oddziaływanie z fazą gazową.
Elementy modelu pasmowego.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie

Sylabusy
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zadań, laboratorium komputerowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru (2/3 oceny końcowej),
warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładu jest zaliczenie ćwiczeń

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

obecność na zajęciach, zaliczenie kolokwiów w formie testów i zadań
rachunkowych (1/3 oceny końcowej)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Moduły wprowadzające: Podstawy chemii, Chemia nieorganiczna lub równoważne

Sylabusy
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Synteza i charakterystyka materiałów funkcjonalnych - laboratorium
otwarte
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.180.5ca756b2835c4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi metodami syntezy wybranych grup
materiałów oraz technikami stosowanych do ich charakterystyki ﬁzykochemicznej. Po zakończeniu kursu student
powinien być w stanie dobrać odpowiedzenie techniki badawcze do pomiaru/analizy podstawowych własności
ﬁzykochemicznych wybranych grup materiałów, przeprowadzić badania charakteryzacje z ich zastosowaniem
oraz być w stanie zinterpretować uzyskane rezultaty.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ planować i przeprowadzać podstawowe
eksperymenty w zakresie syntezy i charakterystyki
wybranych grup materiałów, interpretować ich wyniki
i wyciągać wnioski;

CZR_K1_U05,
CZR_K1_U06

raport

U2

potraﬁ analizować problemy badawcze
i technologiczne oraz znajdować ich rozwiązania
z wykorzystaniem poznanych twierdzeń i metod.

CZR_K1_U05

raport

U3

potraﬁ otrzymać związki i materiały do zastosowań
środowiskowych i energetycznych oraz zaproponować
metody weryﬁkacji ich struktury i aktywności;

CZR_K1_U02

raport

U4

potraﬁ planować i organizować pracę indywidualną
oraz w zespole.

CZR_K1_U08

raport

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

90

przygotowanie raportu

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

25

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Laboratoria mają charakter otwarty i obejmują realizacje przez każdego studenta
dwóch miniprojektów badawczych zgłaszanych przez poszczególne zespoły
badawcze z Wydziału Chemii UJ (w uzasadnionych przypadkach również spoza
Wydziału Chemii UJ). Każdy z tematów badawczych jest realizowany indywidualnie
lub w małym zespole (w zależności od dostępności stanowisk badawczych).
Studenci wykonują dwa lub trzy miniprojekty odnoszące się do syntezy
materiałów z różnych grup, które będą charakteryzowane z zastosowaniem
różnorodnych technik badawczych. Podsumowaniem realizacji projektu będzie
U1, U2, U3, U4
przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych badań.
Do materiałów objętych badaniami należą proste i złożone tlenki metali,
nanoporowate krzemionki i zeolity, naturalne i syntetyczne glinokrzemiany
warstwowe, węgle aktywne i repliki węglowe, materiały polimerowe, układy
hybrydowe, etc.). Z kolei do ich charakteryzacji będą stosowane m.in. (AAS, XRF,
ICP) i powierzchniowego (XPS), analizy strukturalnej (XRD), badań strukturalnych
(FTIR, RS, UV-vis-DRS, NMR, EPR, TPRed, TEM), badań teksturalnych (badania
sorpcyjne), badania morfologii (SEM), analiza termiczna (TG), badania
powierzchniowej kwasowości i zasadowości (NH3-, Py-FTIR, NH3-, CO2-TPD).

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozywana ocena raportu i zaliczenie kolokwium wstępnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Praktyki zawodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.180.5ca75698d298d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 120

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne
uwarunkowania ochrony środowiska oraz
funkcjonowania przedsiębiorstw, oraz podstawowe
pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego związane
z działalnością przedsiębiorstw

CZR_K1_W07

zaliczenie

CZR_K1_U05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

analizować problemy badawcze i technologiczne oraz
znajdować ich rozwiązania z wykorzystaniem swej
wiedzy specjalistycznej na stanowisku pracy
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U2

wykonać analizę zagrożeń ﬁzycznych i chemicznych
oraz ocenić ryzyko zawodowe na wybranych
stanowiskach pracy, potraﬁ stosować zasady BHP

CZR_K1_U06

zaliczenie

U3

planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole na stanowisku pracy

CZR_K1_U08

zaliczenie

U4

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
CZR_K1_U09
aby sprostać wyzwaniom w pracy

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych na stanowisku pracy,
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

CZR_K1_K01

zaliczenie

K2

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: −
przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania
tego od innych, − świadomej identyﬁkacji zagrożeń
w wykonywanej pracy, odpowiedzialnego planowania
i wykonywania zadań na stanowisku pracy, − dbałości
o dorobek i tradycje zawodu w miejscu pracy

CZR_K1_K03

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

wg indywidualnych planów

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
praktyka zawodowa
Rodzaj zajęć
praktyki

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
potwierdzone odbycie minimum 3 tygodniowej praktyki zawodowej
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Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie I roku studiów

Sylabusy
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Elektrochemia zaawansowana
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Energia

Kod przedmiotu
UJ.WChCZREnergS.1100.5ca756b3d5662.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z zaawansowanymi zagadnieniami z elektrochemii w zakresie opisu
procesów elektrochemicznych, wykorzystaniem wybranych technik elektrochemicznych oraz praktycznych
aspektów elektrochemii mających znaczenie w procesach generowania i magazynowania energii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą umożliwiającą rozumienie zjawisk
zachodzących na granicy faz elektroda/roztwór
w trakcie przepływu prądu

CZR_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

dysponuje wiedzą z zakresu elektrochemii
umożliwiającą określanie kinetyki procesów
elektrodowych

CZR_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

umie opisać główne techniki elektrochemiczne i ich
zastosowanie w badaniach procesów odwracalnych
i nieodwracalnych

CZR_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W4

dysponuje wiedzą z zakresu technik
elektrochemicznych w tym technik z wymuszoną
konwekcją, impedancyjnych

CZR_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W5

potraﬁ przedstawić zastosowania elektrochemii
w analityce oraz w procesach generowania
i magazynowania energii

CZR_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W6

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między
osiągnięciami elektrochemii a możliwościami ich
wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym
z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

CZR_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W7

dysponuje wiedzą z zakresu BHP związaną z pracą
z odczynnikami chemicznymi oraz z pracą z aparaturą
pod napięciem.

CZR_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W8

zna podstawowe zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego.

CZR_K1_W07

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu poszerzenia swoich wiadomości na tematy
prezentowane na wykładzie.

CZR_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

umie podać przykłady występowania i/lub
wykorzystania układów elektrochemicznych
w pokrewnych dziedzinach (analityka, kataliza,
bioelektrochemia)

CZR_K1_U05

zaliczenie pisemne

U3

potraﬁ omówić elektrochemiczne układy generowania
i magazynowania energii.

CZR_K1_U05

zaliczenie pisemne

U4

posługuje się zaawansowaną terminologią stosowaną
w elektrochemii oraz potraﬁ opisać zjawiska i procesy
elektrochemiczne.

CZR_K1_U07

zaliczenie pisemne

U5

potraﬁ określić kierunki dalszego uczenia się
i realizować proces samokształcenia.

CZR_K1_U09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest świadomy złożoności zagadnień związanych
ze zjawiskami elektrochemicznymi i ich wagi
w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

CZR_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności w zakresie elektrochemii, rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia
kompetencji zawodowych i osobistych, potraﬁ określić
kierunki dalszego uczenia się i realizować proces
samokształcenia.

CZR_K1_K01

zaliczenie pisemne

Sylabusy
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K3

potraﬁ formułować opinie dotyczące aspektów
elektrochemicznych w środowisku specjalistów jak
i niespecjalistów.

CZR_K1_K02

zaliczenie pisemne

K4

przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania
prawa, w tym praw autorskich.

CZR_K1_K03

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Granica faz elektroda-roztwór (procesy faradajowskie i niefaradajowskie,
pojemność podwójnej warstwy i prąd ładowania, czynniki wpływające na szybkość
procesów elektrodowych, odwracalność procesów elektrochemicznych, potencjał
styku cieczy, eliminacja potencjału dyfuzyjnego).

W1, U1, U4, K1, K2, K3

2.

Kinetyka procesów elektrodowych (wpływ potencjału na bariery energetyczne,
model Butlera-Volmera w zastosowaniu do jednoetapowych procesów
jednoelektronowych, mechanizmy wieloetapowe).

W2, W7, U1, U4, U5, K1,
K2, K3

3.

Techniki kroku potencjałowego (chronoamperometria) w aspektach reakcji
odwracalnych i nieodwracalnych (informacje podstawowe, stosowanie w
procesach ograniczonych dyfuzją, prąd dyfuzyjny na ultramikroelektrodach).

W3, W5, W7, U1, U2, U4,
U5, K1, K2, K3

4.

Techniki przemiatania potencjału (CV, LSV) w aspektach reakcji odwracalnych i
nieodwracalnych oraz układów wieloskładnikowych wieloetapowego przeniesienia
ładunku.

W2, W3, W5, W7, U1, U2,
U4, U5, K1, K2, K3

5.

Techniki kontroli prądowej (chropotonencjometria, chronokulometria).

W2, W3, W5, W7, U1, U2,
U4, U5, K1, K2, K3

6.

Techniki wymuszonej konwekcji (metody hydrodynamiczne RDE, RRDE, RCE).

W4, W7, U1, U2, U4, U5,
K1, K2, K3

7.

Techniki impedancyjne – parametry kinetyczne z pomiarów impedancji, EIS.

W4, W7, U1, U2, U4, K1,
K3

8.

Elektrochemia polimerów przewodzących

W5, W6, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3

9.

Elektrochemiczne reakcje w niewodnych i mieszanych rozpuszczalnikach

W5, W6, U1, U4, K3

Sylabusy
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10.

Ciecze i żele jonowe – podstawy i zastosowania (okna potencjałowe cieczy
jonowych, przewodnictwo i dyfuzja w cieczach/żelach jonowych, elektroosadzanie
metali z cieczy jonowych, zastosowanie cieczy jonowych do baterii litowojonowych, ogniw fotoelektrochemicznych, ogniw paliwowych, kondensatorach
elektrochemicznych)

W5, W6, W7, W8, U1, U4,
K3, K4

11.

Elektrochemiczne źródła prądu: fotoelektrochemia, akumulatory, ogniwa
paliwowe, superkondensatory.

W5, W6, U1, U3, U4, K1,
K2, K3, K4

12.

Elektrokataliza (wydzielanie wodoru, reakcje OER, redukcja CO2, utlenianie
metanolu).

W6, U2, U5, K1, K2, K3

13.

Pasywacja metali.

W6, W7, U1, U4, U5, K1,
K2, K3

14.

Elektroosadzanie (warianty zarodkowania, doświadczalne badanie
elektoosadzania, podpotencjałowe wydzielanie metali, osadzanie stopów).

W6, W7, W8, U4, U5, K3,
K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 50% punktów z
kolokwium testowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy: Podstawy Chemii, Chemia Fizyczna oraz Elektrochemia

Sylabusy
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Metody remediacji i ograniczania emisji chemicznych zanieczyszczeń
środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Chemia środowiska

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRChŚS.1100.5ca756b31951b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta ze szczegółową i aktualną wiedzą dotyczącą ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz
aktywnego usuwania zanieczyszczeń ze spalin i ścieków oraz z metodami remediacji skażonych gleb.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna na zaawansowanym poziomie podstawowe fakty
dotyczące zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery
i geosfery i identyﬁkuje źródła ich emisji.

CZR_K1_W06

prezentacja

W2

zna tradycyjne i nowoczesne metody usuwania
zanieczyszczeń ze spalin i ścieków bytowych
i przemysłowych.

CZR_K1_W03

prezentacja

W3

zna metody remediacji gleb, ze szczególnym
uwzględnieniem współczesnych technik ﬁtoremediacji
i bioremediacji

CZR_K1_W04

prezentacja

W4

zna podstawy teoretyczne procesów
wykorzystywanych w technikach remediacyjnych

CZR_K1_W04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkuje podstawowe zanieczyszczenia
powodujące skażenie powietrza, wód i gleb.

CZR_K1_U01

prezentacja

U2

na podstawie literaturowych studiów konkretnego
przypadku potraﬁ zaproponować współczesne metody
służące do ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz
aktywnego usuwania skażenia

CZR_K1_U04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ popularyzować wiedzę dotyczącą
zanieczyszczeń środowiska w społeczeństwie.

CZR_K1_K01

prezentacja

K2

stara się wpłynąć na postawy ludzi dotyczące skażenia
środowiska – np. zwraca uwagę na skutki używania
CZR_K1_K02
niewłaściwego paliwa w paleniskach domowych.

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład
Klasyﬁkacja i podział zanieczyszczeń środowiska. Podstawowe grupy
zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb i źródła ich emisji.
Usuwanie zanieczyszczeń powietrza
Klasyﬁkacja technik służących do oczyszczania spalin przemysłowych. Metody
ograniczania emisji gazów cieplarnianych CO2 i metanu, aktywne sposoby
usuwania i magazynowania CO2. Tradycyjne procesy służące do usuwania
tlenków azotu oraz przykłady nowoczesnych rozwiązań. Sposoby odsiarczania
spalin. Metody usuwania związków organicznych, w tym trwałych zanieczyszczeń
organicznych ze spalin: procesy katalityczne, procesy sorpcyjne, procesy
ﬂotacyjne. Metody ograniczania emisji pyłów do atmosfery. Usuwanie ﬁltrów ze
spalin: zasada działania elektroﬁltru, ﬂotacyjne usuwanie pyłów. Techniki
oczyszczania spalin w motoryzacji.
Usuwanie zanieczyszczeń wód
Klasyﬁkacja technik służących do oczyszczania ścieków. Schematy działania
komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków. Techniki usuwania metali
ciężkich ze ścieków: metody strąceniowe, ﬂotacyjne, z zastosowaniem
surfaktantów, z zastosowaniem chelatorów. Techniki usuwania zanieczyszczeń
organicznych ze ścieków: procesy chemiczne i ﬁzyczne: termiczny rozkład
związków organicznych, rozkład na drodze mineralizacji chemicznej, procesy
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
sorpcyjne w oczyszczaniu ścieków. Zastosowanie nowoczesnych metod z
K1, K2
wykorzystaniem związków powierzchniowo czynnych. Biologiczne sposoby
usuwania związków organicznych ze ścieków. Sposoby usuwania związków fosforu
i azotu ze ścieków. Techniki usuwania plam ropy z powierzchni wód.
Procesy remediacji gleb
Przyczyny skażenia gleb. Metody remediacji ex-situ i in-situ – klasyﬁkacja metod.
Procesy chemiczne stosowane do oczyszczania gleb in-situ: z wykorzystaniem
kwasów, z wykorzystaniem związków powierzchniowo czynnych, z
wykorzystaniem chelatorów, procesy elektrochemiczne. Metody remediacji gleb
in-situ. Metale ciężkie w glebach – metody służące do immobilizacji lub usuwania
metali ciężkich z gleb. Fitoremediacja – podstawy metody, rośliny stosowane w
ﬁtoremediacji, procesy ﬁzyczne i chemiczne zachodzące w glebie podczas
ﬁtoremediacji, postępowanie ze skażonym materiałem roślinnym. Metody
remediacji gleb in-situ oparte o zastosowanie związków powierzchniowo czynnych.
Bioremediacja gleb – rola i znaczenie bakterii i grzybów glebowych w przyrodzie.
Skażenie gleb trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (TZO) – zastosowanie
bioremediacji do usuwania TZO. Skażenie gleb ropą naftową i produktami
ropopochodnymi – zastosowanie mikroorganizmów do usuwania tych
zanieczyszczań. Tworzenie się w glebie mikrozłóż typu NAPL (non-aqueous phase
liquid) i problem skażenia wód gruntowych. Sposoby lokalizacji i usuwania złóż
typu NAPL.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie i przedstawienie prezentacji na zadany temat związany z
remediacją środowiska

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z chemii i chemii środowiska

Sylabusy
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Elementy elektroniki - zastosowanie w chemii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.1100.5ca756af9bc6d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest zapoznanie studentów z podstawami elektroniki, jakie są potrzebne do zrozumienia funkcjonowania
aparatury i przetworników pomiarowych w laboratorium chemicznym, w oparciu o środowisko sprzętowe MyDAQ
i oprogramowanie LabVIEW.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

[CZR_K1_W04] Absolwent zna i rozumie praktyczne
przykłady implementacji metod stosowanych
do rozwiązywania typowych problemów chemicznych,
w szczególności w zastosowaniach w elektronicznych
technikach pomiarowych

CZR_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

[CZR_K1_W02] Absolwent posiada i stosuje wiedzę
z matematyki pozwalającą na posługiwanie się
metodami matematycznymi w obliczaniu prostych
obwodów elektrycznych zawierających modelowy
wzmacniacz operacyjny.

CZR_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt

U1

[CZR_K1_U01] Absolwent potraﬁ planować
i przeprowadzać podstawowe eksperymenty,
interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski;
zaplanować i przeprowadzić podstawowe analizy
i pomiary dla wybranych grup próbek środowiskowych
oraz krytycznie przeanalizować otrzymane wyniki.

CZR_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

[CZR_K1_U08] Absolwent potraﬁ planować
i organizować pracę indywidualną oraz w zespole

CZR_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

[CZR_K1_U05] Absolwent potraﬁ analizować problemy
badawcze i technologiczne oraz znajdować ich
rozwiązania z wykorzystaniem poznanych twierdzeń
i metod, w tym symulacji komputerowych i metod
numerycznych w akwizycji i analizie uzyskanych
danych oraz sterowaniu pomiarem

CZR_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt

[CZR_K1_K01] Absolwent jest gotów do krytycznej
oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
CZR_K1_K01
i praktycznych, myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe prawa dotyczące przepływu prądu elektrycznego (Kirchhoﬀa, Ohma).
Reaktancja i impedancja.

W1

2.

Zwarcie wirtualne. Wzmacniacz operacyjny – własności i podstawowe układy.

W2

3.

Transformacja Fouriera i Laplace’a. Próbkowanie. Konwolucja

W2

4.

Konstrukcja wybranych układów pomiarowych, znajdujących zastosowanie w
chemii, w oparciu o platformę sprzętową MyDAQ oraz oprogramowanie LabVIEW.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

5.

Analiza działania skonstruowanych układów z wykorzystaniem niezbędnych
przyrządów, jak generator funkcyjny, oscyloskop cyfrowy, cyfrowy analizator
wielokanałowy

W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie kolokwium

ćwiczenia

projekt

Wykonanie projektu

Sylabusy

136 / 228

Technologia procesów katalitycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Technologia materiałów

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRTechMatS.1100.5ca756b483b7e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami praktycznego wykorzystania procesów
katalitycznych w skali technologicznej. Po zakończeniu kursu student powinien znać główne kierunki
wykorzystania katalizy w różnych dziedzinach przemysłu, jak również deﬁniować oczekiwania, jakie stawiane są
przed nowoczesnymi rozwiązaniami katalitycznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie podstawowe procesy katalityczne, jak
również funkcje katalizatora w odniesieniu
do otrzymywania różnych produktów chemicznych.

CZR_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

rozumie rolę chemii w procesach ochrony
i monitoringu środowiska, jak również produkcji
i magazynowania energii.

CZR_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji, w szczególności odnoszące się
do bezpieczeństwa środowiskowego, bezpieczeństwa
energetycznego oraz zrównoważonego rozwoju.

CZR_K1_W06

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kataliza homo- i heterogeniczna, biokataliza. Podstawowe rodzaje i formy
katalizatorów wykorzystywane praktycznie (metody wytwarzania, regeneracji i
utylizacji). Katalityczne metody wytwarzania wodoru. Współczesne procesy
raﬁneryjne i petrochemiczne. Kataliza w ochronie środowiska. Nanotechnologia w
katalizie (wybrane przykłady).

W1, W2, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie raportu końcowego
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Pozyskiwanie, konwersja i magazynowanie energii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Energia

Kod przedmiotu
UJ.WChCZREnergS.1100.5ca756b3e281e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED
0713Elektryczność i energia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii. Prezentacja
nowoczesnych technologii i kierunków rozwoju w energetyce ze szczególnym uwzględnieniem aspektu
ekologicznego i ekonomicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Student identyﬁkuje rolę i znaczenie energii
w gospodarce, rozpoznaje i opisuje podstawowe
zagadnienia z obszaru pozyskiwania, konwersji
i magazynowania energii, a do zdeﬁniowania pojęć
i wyjaśnienia procesów wykorzystuje elementarną
wiedzę z zakresu głównych działów chemii. 2. Student
przedstawia teorie w zakresie dyscypliny nauki
chemiczne i nauk pokrewnych pozwalające
na rozumienie zjawisk i zagadnień objętych tematyką
kursu. 3. Student zna podstawowe techniki badawcze
wykorzystywane w chemii zrównoważonego rozwoju,
chemii materiałów i monitoringu środowiska. 4.
Student prezentuje przykłady implementacji
metod/technologii stosowanych do rozwiązywania
typowych problemów chemicznych, w szczególności
w zakresie pozyskiwania, konwersji i magazynowania
energii. 5. Student rozpoznaje rolę chemii w procesach
ochrony i monitoringu środowiska oraz pozyskiwania,
konwersji i magazynowania energii. 6. Student
wskazuje zasadnicze dylematy współczesnej
cywilizacji, w szczególności odnoszące się
do bezpieczeństwa energetycznego, polityki
energetycznej i ekologicznej oraz zrównoważonego
rozwoju gospodarki energetycznej. 7. Student potraﬁ
przedstawić podstawowe ekonomiczne, prawne
i etyczne uwarunkowania ochrony środowiska,
pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii oraz
funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W02,
CZR_K1_W03,
CZR_K1_W04,
CZR_K1_W05,
CZR_K1_W06,
CZR_K1_W07

egzamin pisemny, esej

CZR_K1_U04,
CZR_K1_U05,
CZR_K1_U07,
CZR_K1_U08

egzamin pisemny, esej

CZR_K1_K01,
CZR_K1_K02,
CZR_K1_K03

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. Student potraﬁ dokonać krytycznej oceny i rzetelnej
analizy informacji związanych z pozyskiwaniem,
konwersją i magazynowaniem energii, pochodzących
z różnych źródeł. 2. Student potraﬁ analizować
problemy badawcze i technologiczne z zakresu
pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii oraz
znajduje ich rozwiązania z zastosowaniem poznanej
wiedzy. 3. Student używa specjalistycznej terminologii,
weryﬁkuje różne opinie i stanowiska z omawianego
obszaru. 4. Student potraﬁ planować i organizować
pracę indywidualną.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

1. Student zachowuje krytycyzm w ocenie wiedzy jaką
posiada, uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych. 2. Student
dąży do wypełniania zobowiązań społecznych
i podejmowania działań na rzecz środowiska i interesu
publicznego. 3. Student przestrzega zasad
poszanowania praw autorskich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

10

Sylabusy
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przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do egzaminu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykład obejmuje następujące zagadnienia:
1. Postacie i przemiany energii.
2. Gospodarka energetyczna.
3. Surowce energetyczne.
4. Energetyka konwencjonalna.
5. Energia jądrowa.
6. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii (energia geotermiczna,
słoneczna, wiatrowa, i wodna, pompy ciepła, biomasa, biopaliwa oraz biogaz).
7. Pozyskiwanie tzw. paliw słonecznych (solar fuels).
8. Fotowoltaika.
9. Energia chemiczna wodoru i ogniwa paliwowe.
10. Systemy magazynowania energii (chemiczne, elektrochemiczne, elektryczne,
mechaniczne, termochemiczne i cieplne).
11. Ochrona środowiska w energetyce.
12. Zrównoważony rozwój energetyczny.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie egzaminu końcowego (egzamin pisemny testowy z
egzamin pisemny, esej dodatkowymi pytaniami otwartymi) oraz pozytywna ocena
przygotowanego eseju na wybrany temat z zakresu kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursów: Podstawy chemii, Chemia ﬁzyczna, Elektrochemia lub równoważnych

Sylabusy
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Metody instrumentalne w chemii środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Chemia środowiska

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRChŚS.1100.5ca756b32817f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po ukończeniu kursu student będzie zaznajomiony z najważniejszymi technikami instrumentalnymi stosowanymi
w chemii środowiska w ujęciu teoretycznym (podstawy teoretyczne wybranych technik i budowy urządzeń
badawczych), wraz ze wskazaniem praktycznych rozwiązań zagadnień związanych z wykorzystaniem analizy
chemicznej w szeroko pojętych problemach środowiskowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zjawiska i teorie oraz metodologie będące podstawą
przedstawianych metod badawczych,

CZR_K1_W01

egzamin pisemny / ustny

W2

student zna podstawowe techniki analityczne,
wykorzystywane w chemii zrównoważonego rozwoju,
a w szczególności w monitoringu środowiska.

CZR_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

W3

w04 Student zna i potraﬁ wskazać praktyczne
przykłady implementacji omawianych metod
w analityce i monitoringu środowiska,

CZR_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobrać odpowiednią technikę do rozwiązania
przedstawionego problemu badawczego

CZR_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

zaproponować zastosowanie wybranych technik
instrumentalnych do badania wybranych problemów
środowiskowych

CZR_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

CZR_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego wyboru źródeł informacji naukowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

12

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi wybranych technik
instrumentalnych wykorzystywanych standardowo w badaniach z zakresu chemii
środowiska (metody optyczne, spektrometria atomowa oraz cząsteczkowa,
chromatograﬁa, spektrometria mas i techniki sprzężone, techniki
elektrochemiczne, analiza termiczna, metody przygotowania próbek, kalibracja i
elementy walidacji metod analitycznych, koncepcja „zielonej chemii
analitycznej”).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie zadanej liczby punktów na
egzaminie,

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy chemii analitycznej i ﬁzycznej

Sylabusy
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Środowiskowe aspekty produkcji, konwersji i zagospodarowania energii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.1100.5ca756aﬀ07fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zakłada się, że w wyniku realizacji kursu student/ka uzupełni wiedzę z zakresu produkcji energii metodami
konwencjonalnymi oraz alternatywnymi a także pozna powiązane z nimi rodzaje emisji. Szczególnie istotne
będzie opanowanie podstaw ﬁzycznych konwersji energii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student/ka zna, rozumie i poprawnie analizuje aspekty
środowiskowe produkcji, konwersji i wykorzystania
energii;

CZR_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

student/ka zna i poprawnie identyﬁkuje skuteczne
metody minimalizacji negatywnego wpływu
środowiskowego sektora energetycznego;

CZR_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

CZR_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

CZR_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka potraﬁ wykonać podstawowe obliczenia
związane z konwersją różnych rodzajów energii
i dokonać oceny efektywności poszczególnych źródeł;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest gotów/gotowa kompetentnie
analizować środowiskowe aspekty produkcji, konwersji
i zagospodarowania energii

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

konwersatorium

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ramach kursu omawiane są relacje pomiędzy różnymi ścieżkami produkcji
energii i ich oddziaływaniem na środowisko. Szczególne miejsce zajmują
możliwości efektywnego ograniczania efektów negatywnych środowiskowo,
powiązanych z sektorem energetyki przemysłowej. I tak, analizowane są problemy
środowiskowe związane ze spalaniem paliw kopalnych i technologie stosowane do
ograniczenia emisji substancji toksycznych, powstających w wyniku ich spalania.
Bardziej szczegółowo omawiane są także wątki konwersji energii pozyskiwanej z
alternatywnych źródeł odnawialnych oraz wątki poświęcone konwersji energii
podczas fotosyntezy i waloryzacji biomasy. W ramach kursu analizowane są
ponadto najistotniejsze zagadnienia związane z dystrybucją i wykorzystaniem
naturalnych surowców energetycznych (węgle, ropa naftowa, gaz ziemny) w skali W1, W2, U1, K1
kraju i świata. Odrębny obszar poznawczy stanowią wątki związane z efektywnym
przesyłem energii elektrycznej, inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi,
inteligentnymi miastami, odpowiednim ich opomiarowaniem i budownictwem
pasywnym. W ramach kursu wprowadzane są także zagadnienia wstępne
energetyki jądrowej oraz procesy związane z eksploatacją i utylizacją paliwa
jądrowego. Wszystkie powyższe treści realizowane będą w ramach wykładu.
W ramach zajęć konwersatoryjnych planuje się realizację mikroprojektów
dotyczących wydajności energetycznej rozwiązań omawianych w ramach wykładu
ze szczególnym uwzględnieniem efektywności konwersji energii oraz oceny
skojarzonych efektów środowiskowych.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

zdany test zaliczeniowy i obecność na zajęciach

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

zdany test zaliczeniowy i obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość ﬁzyki, chemii ﬁzycznej i technologii chemicznej w zakresie objętym programem studiów

Sylabusy
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Technologia procesów katalitycznych - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Technologia materiałów

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRTechMatS.1100.1557392752.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami praktycznego wykorzystania procesów
katalitycznych w skali technologicznej. Po zakończeniu kursu student powinien znać główne kierunki
wykorzystania katalizy w różnych dziedzinach przemysłu, jak również deﬁniować oczekiwania, jakie stawiane są
przed nowoczesnymi rozwiązaniami katalitycznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

planować i przeprowadzać podstawowe
eksperymenty, interpretować ich wyniki i wyciągać
wnioski.

CZR_K1_U01

projekt, raport

U2

komunikować się z użyciem specjalistycznej
terminologii.

CZR_K1_U07

projekt, raport

U3

planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole.

CZR_K1_U08

projekt, raport

U4

potraﬁ analizować problemy badawcze
i technologiczne oraz znajdować ich rozwiązania
z wykorzystaniem poznanych twierdzeń i metod.

CZR_K1_U05

projekt, raport

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

45

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie projektu

10

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kataliza homo- i heterogeniczna, biokataliza. Podstawowe rodzaje i formy
katalizatorów wykorzystywane praktycznie (metody wytwarzania, regeneracji i
utylizacji). Katalityczne metody wytwarzania wodoru. Współczesne procesy
raﬁneryjne i petrochemiczne. Kataliza w ochronie środowiska. Nanotechnologia w
katalizie (wybrane przykłady).

U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie raportu końcowego
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Metody remediacji i ograniczania emisji chemicznych zanieczyszczeń
środowiska - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Chemia środowiska

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRChŚS.1100.5ca756b335d27.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studenta, od strony praktycznej, z wybranymi procesami wykorzystywanymi
w usuwaniu zanieczyszczeń chemicznych ze środowiska i metodami ograniczania ich emisji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada podstawową wiedzę na temat
możliwości wykorzystania wybranych procesów
i zjawisk w technikach usuwania zanieczyszczeń
chemicznych z wód, gleb i powietrza.

CZR_K1_W03

zaliczenie

W2

zna podstawy teoretyczne zjawisk wykorzystywanych
w technikach remediacyjnych, np. procesów
katalitycznych, sorpcyjnych, agregacyjnych.

CZR_K1_W02

zaliczenie

W3

zna przykłady procesów dedykowanych do usuwania
konkretnych typów zanieczyszczeń ze środowiska.

CZR_K1_W04

zaliczenie

U1

potraﬁ podać przykłady technik usuwania
zanieczyszczeń z różnych części środowiska, potraﬁ
wskazać i omówić procesy, które stanowią podstawę
omawianych na zajęciach technik remediacyjnych.

CZR_K1_U04

zaliczenie

U2

potraﬁ wypowiadać się na temat konieczności
usuwania zanieczyszczeń ze środowiska i ograniczania
ich emisji, oraz wykorzystywanych w tym celu
procesach z zastosowaniem poprawnej terminologii.

CZR_K1_U07

zaliczenie

U3

potraﬁ organizować sobie pracę w laboratorium,
zarówno samodzielną jak i zespołową.

CZR_K1_U08

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznie ocenia stan swojej wiedzy, rozumie
konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy
i korzystania z recenzowanych źródeł literaturowych

CZR_K1_K01

zaliczenie

K2

uznaje i docenia znaczenie wiedzy i wyników
aktualnych badań naukowych w dziedzinie
ograniczania emisji i usuwania zanieczyszczeń
środowiska naturalnego

CZR_K1_K01

zaliczenie

K3

student przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga
tego od innych, jest odpowiedzialny
za bezpieczeństwo swoje i współpracowników podczas
pracy w laboratorium,

CZR_K1_K03

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach kursu studenci wykonają ćwiczenia, podczas których zostaną zapoznani
z wybranymi technikami usuwania zanieczyszczeń ze środowiska oraz metodami
ograniczania ich emisji. Ćwiczenia dotyczyć będą np. metod wykorzystujących
procesy adsorpcyjne, katalityczne, układy surfaktantowe np. do oczyszczania
ścieków, gazów spalinowych i poprocesowych, usuwania zanieczyszczeń z wód,
redukcji emisji cząstek sadzy na przykładzie jej katalitycznego dopalania.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
wykonanie wszystkich ćwiczeń, zaliczenie kolokwiów wstópnych,
zaliczenie sprawozdań

153 / 228

Recykling i zagospodarowanie odpadów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.1100.5ca756b054a9d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z problemem tworzenia odpadów stałych oraz możliwymi ścieżkami
ich zagospodarowania. Po zakończeniu kursu student powinien być świadomy w skali zagrożeń środowiskowych
wynikających z wytwarzania odpadów stałych oraz znać podstawowe metody przetwarzania surowców
odpadowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie podstawowe operacje i procesy
jednostkowe wykorzystywane w przemyśle
chemicznym.

CZR_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

rozumie rolę chemii w procesach ochrony
i monitoringu środowiska, jak również produkcji
i magazynowania energii.

CZR_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji, w szczególności odnoszące się
do bezpieczeństwa środowiskowego, bezpieczeństwa
energetycznego oraz zrównoważonego rozwoju.

CZR_K1_W06

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Bilans ekologiczny wybranych produktów. Główne źródła powstawania odpadów
stałych z klasyﬁkacją ich zagrożeń środowiskowych. Zasady gospodarki odpadami
komunalnymi, organicznymi oraz przemysłowymi. Podstawowe zasady
unieszkodliwiania i odzysku odpadów. Składowanie, sortowanie i identyﬁkacja
odpadów. Materiały wytwarzane z tworzyw odpadowych. Recykling surowcowy i
energetyczny. Nowoczesne rozwiązania technologiczne zagospodarowania
odpadów.

W1, W2, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie pracy zaliczeniowej, opisowej na temat wskazany przez
prowadzącego, dotyczący zagadnień omawianych w ramach wykładu
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Materiały nanoporowate
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Technologia materiałów

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRTechMatS.1100.5ca756b491565.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z materiałami o uporządkowanych strukturach mikro
i mezoporowatych, tj. zeolity, mezoporowate krzemionki, modyﬁkowane krzemiany warstwowe. Zostaną
zaprezentowane podstawowe strategie syntez takich materiałów, ich własności oraz zastosowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie podstawowe ścieżki syntezy wybranych
grup materiałów nanoporowatych oraz potraﬁ
powiązać ich strukturę z własnościami
ﬁzykochemicznymi;

CZR_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

zna praktyczne przykłady implementacji metod
stosowanych do rozwiązywania typowych problemów
w zakresie syntezy wybranych grup materiałów
porowatych;

CZR_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

rozumie rolę chemii w procesach syntezy
zaawansowanych materiałów funkcjonalnych.

CZR_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia dydaktyczne stanowią poszerzanie kursu Synteza i charakteryzacja
materiałów funkcjonalnych i odnoszą się do materiałów o uporządkowanej
strukturze porowatej tj. zeolity, mezoporowate krzemionki, modyﬁkowane
krzemiany warstwowe. Zostaną w zaprezentowane podstawowe ścieżki syntez
takich materiałów, ich własności oraz metody funkcjonalizacji dla różnych
zastosowań.

W1, W2, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę uzyskanie co najmniej 55% punktów z test wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Metody instrumentalne w chemii środowiska - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Chemia środowiska

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRChŚS.1100.5ca756b3434fc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Po ukończeniu kursu student będzie w praktyczny sposób zaznajomiony z wybranymi, najważniejszymi
technikami instrumentalnymi stosowanymi w laboratoriach zajmujących się szeroko pojętą chemią środowiska

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zjawiska i teorie oraz metodologie będące podstawą
przedstawianych metod badawczych.

CZR_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
raport
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W2

student zna praktyczne przykłady implementacji
metod stosowanych do rozwiązywania typowych
problemów chemicznych, w szczególności
w zastosowaniach w monitoringu środowiska

CZR_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

student rozumie rolę chemii w procesach ochrony
i monitoringu środowiska

CZR_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
raport

U1

dobrać odpowiednią technikę do rozwiązania
przedstawionego problemu badawczego oraz potraﬁ
zaplanować i przeprowadzać eksperyment
z wykorzystaniem konkretnej metody badawczej, jak
również zinterpretować wyniki i sformułować wnioski
na ich podstawie

CZR_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

komunikować się z użyciem specjalistycznej
terminologii z zakresu analizy instrumentalnej

CZR_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole

CZR_K1_U08

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy pod kątem
uzyskanych wyników swojej pracy

CZR_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

podejmowania działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju

CZR_K1_K02

raport

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Studenci wykonają ćwiczenia, podczas których w praktyce zastosują
najważniejsze pod kątem chemii środowiska techniki instrumentalne; w
szczególności wybrane metody spektroskopowe, separacyjne, elektrochemiczne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student zobowiązany jest zaliczyć wszystkie ćwiczenia. W
przypadku uzyskania mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów
zaliczenie na ocenę, raport
z wszystkich ćwiczeń, obowiązuje pisemne kolokwium
zaliczeniowe z całości realizowanego na zajęciach materiału.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy chemii analitycznej i ﬁzycznej

Sylabusy

160 / 228

Recykling i zagospodarowanie odpadów - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.1100.5ca756b061a9b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z problemem tworzenia odpadów stałych oraz możliwymi ścieżkami
ich zagospodarowania. Po zakończeniu kursu student powinien być świadomy w skali zagrożeń środowiskowych
wynikających z wytwarzania odpadów stałych oraz znać podstawowe metody przetwarzania surowców
odpadowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

planować i przeprowadzać podstawowe
eksperymenty, interpretować ich wyniki i wyciągać
wnioski.

CZR_K1_U01

zaliczenie pisemne,
raport

U2

komunikować się z użyciem specjalistycznej
terminologii.

CZR_K1_U07

zaliczenie pisemne,
raport

U3

planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole.

CZR_K1_U08

raport

U4

potraﬁ analizować problemy badawcze
i technologiczne oraz znajdować ich rozwiązania
z wykorzystaniem poznanych twierdzeń i metod.

CZR_K1_U05

zaliczenie pisemne,
raport

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do zajęć

8

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

6

przygotowanie do sprawdzianu

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Bilans ekologiczny wybranych produktów. Główne źródła powstawania odpadów
stałych z klasyﬁkacją ich zagrożeń środowiskowych. Zasady gospodarki odpadami
komunalnymi, organicznymi oraz przemysłowymi. Podstawowe zasady
unieszkodliwiania i odzysku odpadów. Składowanie, sortowanie i identyﬁkacja
odpadów. Materiały wytwarzane z tworzyw odpadowych. Recykling surowcowy i
energetyczny. Nowoczesne rozwiązania technologiczne zagospodarowania
odpadów.

U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

• wykonanie kompletu ćwiczeń przewidzianych w programie kursu
(wytypowanych przez prowadzącego); • oddanie poprawnie
zaliczenie pisemne, raport przygotowanych raportów końcowych z wykonanych ćwiczeń; •
zaliczenie w formie testu końcowego sprawdzającego zdobytą
wiedzę;
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Materiały nanoporowate - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Technologia materiałów

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRTechMatS.1100.5ca756b51a07e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest praktyczne zapoznanie studentów z materiałami o uporządkowanych strukturach mikro
i mezoporowatych, tj. zeolity, mezoporowate krzemionki, modyﬁkowane krzemiany warstwowe. Zostaną
zaprezentowane podstawowe ścieżki syntez takich materiałów, ich własności oraz metody funkcjonalizacji dla
różnych zastosowań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

potraﬁ planować i przeprowadzać podstawowe
eksperymenty w zakresie syntezy i charakterystyki
wybranych grup materiałów mikro i mezoporowatych,
interpretować wyniki badań charakteryzacyjnych
i wyciągać wnioski;

CZR_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

potraﬁ zsyntezować materiały do zastosowań
środowiskowych i energetycznych oraz zaproponować
metody weryﬁkacji ich struktury i aktywności;

CZR_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

potraﬁ analizować problemy badawcze
i technologiczne oraz znajdować ich rozwiązania
z wykorzystaniem poznanych twierdzeń i metod.

CZR_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
raport

U4

potraﬁ planować i organizować pracę indywidualną
oraz w zespole.

CZR_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
raport

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

45

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zajęcia dydaktyczne stanowią poszerzanie kursu Synteza i charakteryzacja
materiałów funkcjonalnych i odnoszą się do materiałów o uporządkowanej
strukturze porowatej tj. zeolity, mezoporowate krzemionki, modyﬁkowane
krzemiany warstwowe. Zostaną w praktyce zaprezentowane podstawowe ścieżki
syntez takich materiałów, ich własności oraz metody funkcjonalizacji dla różnych
zastosowań.
U1, U2, U3, U4
Laboratoria mają charakter otwarty i obejmują realizację studentów miniprojektów
badawczych z zakresu syntezy materiałów nanoporowatch oraz weryﬁkacji
struktury i własności uzyskanych materiałów przy użyciu wybranych metod badań
ﬁzykochemicznych. Każdy z tematów badawczych jest realizowany indywidualnie
lub w małym zespole (w zależności od dostępności stanowisk badawczych).

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena raportu studenckiego oraz zdanie kolokwium
wstępnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uzyskanie zaliczenia z kursu: Synteza i charakteryzacja materiałów funkcjonalnych

Sylabusy
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Odnawialne źródła surowców
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.1100.5ca756b06e9a8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów odnawialnymi źródłami surowców oraz metodami ich racjonalnego zagospodarowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie metodologię badań oraz podstawowe
teorie z zakresu głównych pozyskiwania energii
i surowców na bazie źródeł odnawialnych;

CZR_K1_W02

zaliczenie pisemne
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zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji, w szczególności odnoszące się
do bezpieczeństwa energetycznego oraz
zrównoważonego rozwoju.

W2

CZR_K1_W06

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja podstawowych źródeł biomasy oraz jej konwersji do surowców dla
przemysłu energetycznego, chemicznego i petrochemicznego.

W1, W2

2.

Produkcja i zagospodarowanie biopaliw płynnych, biogazu oraz surowców dla
przemysłu chemicznego.

W1, W2

3.

Ekonomiczne i środowiskowe aspekty produkcji energii i surowców chemicznych
ze źródeł odnawialnych.

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie co najmniej 55% punktów z testu wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Sieci Metalo-Organiczne: uniwersalne materiały porowate
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Technologia materiałów

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRTechMatS.1100.5ca756b49fc58.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Po ukończeniu kursu student powinien wiedzieć czym są materiały typu MOF, jakie są ich metody syntezy,
modyﬁkacji i charakterystyki, jak i wiedzieć jakie są potencjalne zastosowania tych materiałów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rolę materiałów MOF procesach ochrony, produkcji
i magazynowania energii oraz syntezy
zaawansowanych materiałów funkcjonalnych.

CZR_K1_W02

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu objętego
kursem do dokonywania właściwego doboru źródeł
oraz informacji z nich pochodzących, do oceniania,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji

CZR_K1_U04

egzamin pisemny

CZR_K1_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu
materiału objętego kursem a w szerszym aspekcie jest
świadomy uznawania znaczenia wiedzy
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przeprowadzenie badań literaturowych

2

przygotowanie do egzaminu

6

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wykład stanowi kompendium wiedzy na temat chemii materiałów typu MOF, ze
szczególnym uwzględnieniem wpływy porowatości na ich właściwości i
potencjalne zastosowania.
1. Materiały MOF, rys historyczny – na granicy między związkami koordynacyjnymi
i materiałami porowatymi. MOF a polimery koordynacyjne. Miejsce MOFów wśród
innych materiałów mikro i mezoporowatych.
2. Wybrane metody syntezy i modyﬁkacji post-syntetycznych materiałów MOF
W1, U1, K1
3. Klasyczne i miękkie kryształy. Charakterystyka sorpcyjna materiałów MOF.
Izotermy adsorpcji i krzywe przebicia. Modyﬁkacje porowatości materiałów MOF –
sieci hierarchiczne.
4. Materiały pokrewne dla MOF – COF, ZIF, porowate polioksometalany itp.
5. Jak bardzo trwałe są związki organiczno-nieorganiczne? Katalityczny i
pozakatalityczny potencjał materiałów MOF.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładach: 15 % oceny wynik egzaminu pisemnego: 85 %
oceny, przy czym dla osiągnięcia oceny dostatecznej należy uzyskać co
najmniej 5 pkt na 10 możliwych
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Odnawialne źródła surowców - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.1100.5ca756b07c151.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Praktyczne zapoznanie studentów metodami uzyskiwania surowców dla energetyki oraz przemysłu chemicznego
na bazie źródeł odnawialnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

172 / 228

U1

potraﬁ planować i przeprowadzać wybrane
eksperymenty w zakresie pozyskiwania surowców
ze źródeł odnawialnych, interpretować ich wyniki
i wyciągać wnioski.

CZR_K1_U01

raport, zaliczenie

U2

potraﬁ analizować problemy badawcze
i technologiczne oraz znajdować ich rozwiązania
z wykorzystaniem poznanych zasad i metod.

CZR_K1_U05

raport, zaliczenie

U3

potraﬁ planować i organizować pracę indywidualną
oraz w zespole.

CZR_K1_U08

raport, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

20

przygotowanie do ćwiczeń

3

przygotowanie raportu

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
26

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Chemiczna konwersja biomasy do biopaliw i analiza ich parametrów.

U1, U2, U3

2.

Pomiar wartości opałowych wybranych typów biomasy oraz biopaliw.

U1, U2, U3

3.

Chemiczna konwersja produktów uznanych w wyniku konwersji biurowców do
produktów chemicznych (wybrane przypadki).

U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
raport, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
poprawna ocen raportu studenckiego oraz kolokwium wstępnego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

174 / 228

Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe oraz inne układy bioelektryczne
i bioelektroniczne w aplikacjach przemysłowych i analitycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.1100.5ca756b162ba5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student zna koncepcje działania modelowego mikrobiologicznego ogniwa paliwowego. Na podstawie tej wiedzy
jest w stanie sklasyﬁkować inne układy bioelektryczne oraz bioelektroniczne zawierające komponent ożywiony.
Jest w stanie sklasyﬁkować typ procesu elektrochemicznego zachodzącego na poszczególnych elektrodach tego
ogniwa/układu. Potraﬁ zidentyﬁkować poszczególne składniki tego układu wskazać ich funkcje oraz ich znaczenie
w procesach elektrochemicznych. Jest w stanie podać przykłady zastosowania takich bioelektrod do uzyskiwania
energii, budowy sensorów wrażliwych na czynniki chemiczne i biologiczne oraz bioreaktorów zdolnych
do prowadzenia elektrycznie wspomaganej biotransformacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

175 / 228

Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metodologie badań oraz podstawowe teorie z zakresu
głównych działów elektrochemii i bioelektrochemii .

CZR_K1_W01

egzamin pisemny

W2

teorie z zakresu dyscypliny nauki elektrochemia
pozwalającą na badanie zjawisk i rozumienie
zagadnień chemii i remediacji środowiska,
chemicznych metod wytwarzania energii

CZR_K1_W02

egzamin pisemny

W3

podstawowe techniki analityczne, w szczególności
bazujące na instrumentarium elektrochemicznym
i biosensorach elektrochemicznych, wykorzystywane
w monitoringu środowiska, chemii materiałów
do zastosowań energetycznych

CZR_K1_W03

egzamin pisemny

W4

rolę bioelektrochemii w procesach ochrony
i monitoringu środowiska, produkcji i magazynowania
energii(mikrobiologiczne ogniwa paliwowe)

CZR_K1_W05

egzamin pisemny

W5

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji,
w szczególności odnoszące się do bezpieczeństwa
środowiskowego, bezpieczeństwa energetycznego
oraz zrównoważonego rozwoju w szczególności
powiązane z narzędziami bazującymi na elektrochemii
i naukach pochodnych

CZR_K1_W06

egzamin pisemny

W6

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne
i bioetyczne uwarunkowania ochrony środowiska,
produkcji i magazynowania energii oraz
funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych,
w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego związane
z działalnością naukową, dydaktyczną oraz
wdrożeniową.

CZR_K1_W07

egzamin pisemny

U1

planować podstawowe eksperymenty w zakresie
elektrochchemii i bioelektrochemii, interpretować ich
wyniki i wyciągać wnioski; zaplanować podstawowe
analizy i pomiary dla wybranych grup próbek
środowiskowych oraz krytycznie przeanalizować
otrzymane wyniki

CZR_K1_U01

egzamin pisemny

U2

wykorzystywać metody zielonej chemii, zasady
recyklingu, zrównoważonej gospodarki surowcami
i chemikaliami podczas projektowania i realizacji
eksperymentów elektro i bioelektrochemicznych

CZR_K1_U03

egzamin pisemny

U3

dokonać samodzielnego doboru źródeł (literatury
książkowej, publikacji poświęconych zagadnieniom
elektrochemicznym i biologicznym itd.) oraz informacji
z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej
analizy i syntezy tych informacji

CZR_K1_U04

egzamin pisemny

U4

analizować problemy badawcze i technologiczne oraz
znajdować ich rozwiązania z wykorzystaniem
poznanych twierdzeń i metod elektrochemii
i bioelektrochemii

CZR_K1_U05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

176 / 228

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych, myślenia i działania
w sposób przedsiębiorczy

CZR_K1_K01

egzamin pisemny

K2

wypełniania zobowiązań społecznych,
współorganizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu
publicznego, podejmowania działań dla
zrównoważonego rozwoju

CZR_K1_K02

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

18

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

bioelektrody i inne układy bioelektrochemiczne

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

2.

teoria generowanie różnicy potencjału i przepływu prądu w układach
bioelektrochemicznych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

3.

mikrobowe ogniwa paliwowe budowa, teoria działania i podział

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

4.

mikrobowe ogniwa paliwowe zastosowanie w ochronie środowiska i do budowy
sensorów

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

5.

pomiary impedancji elektrycznej w układach bioelektrycznych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Zaliczenie materiału wykładu w formie testu (pytania zamknięte i
otwarte); warunkiem zaliczenia jest uzyskanie powyżej 60% maksymalnej
liczby możliwych do uzyskania punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

178 / 228

Zastosowanie środowiska LabVIEW w eksperymentach chemicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.1100.5ca756b16f535.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami środowiska programowania wizualnego LabVIEW ﬁrmy
National Instruments i jego zastosowania w przyrodniczych naukach eksperymentalnych. Uczestnicząc w tych
zajęciach student będzie potraﬁł zaprojektować i przeanalizować proste układy pomiarowe i automatyki
w oparciu o środowisko LabVIEW.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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[CZR_K1_W01] Absolwent zna i rozumie metodologię
badań oraz podstawowe teorie z zakresu głównych
działów chemii i nauk pokrewnych, w tym ﬁzyki,
umożliwiającą rozumienie zjawisk wykorzystywanych
w wybranych czujnikach pomiarowych.

CZR_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt

U1

[CZR_K1_U01] Absolwent potraﬁ planować
i przeprowadzać podstawowe eksperymenty,
interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski;
zaplanować i przeprowadzić podstawowe analizy
i pomiary dla wybranych grup próbek środowiskowych
oraz krytycznie przeanalizować otrzymane wyniki

CZR_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

[CZR_K1_U04] Absolwent potraﬁ dokonać właściwego
doboru źródeł oraz informacji z nich pochodzących,
dokonać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych
informacji; dokonać doboru oraz stosowania
właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych
technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

CZR_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

[CZR_K1_U09] Absolwent potraﬁ samodzielnie
planować i realizować własne uczenie się przez całe
życie

CZR_K1_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt

[CZR_K1_K01] Absolwent jest gotów do krytycznej
oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
CZR_K1_K01
i praktycznych, myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

zaliczenie na ocenę,
projekt

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

laboratoria

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zajęcia zostały przygotowane z myślą o wykorzystaniu kompaktowych urządzeń
przeznaczonym do pomiarów i analizy sygnałów w czasie rzeczywistym w pracy
naukowej. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli dostęp do wielofunkcyjnych
urządzeń rozwojowych myDAQ ﬁrmy National Instruments. Po zapoznaniu się ze
środowiskiem LabView, umożliwiającym zaprogramowanie myDAQ, będą oni mogli
złożyć testowe układy pomiarowe/sterowania i sprawdzić swoje umiejętności
rozwiązywania problemów w trzech płaszczyznach: pomiarowym,
W1, U1, U2, U3, K1
programistycznym oraz sprzętowym. Dodatkowo uczestniczy nauczą się
projektować układy pomiarowe, które będą mogli zastosować w laboratoriach lub
usprawnić procesy już istniejące.
Oprócz opanowania umiejętności pracy z platformą myDAQ, uczestnicy będą
mogli zapoznać się z podstawowymi czujnikami cyfrowymi i analogowymi oraz
prostymi układami scalonymi powszechnie stosowanymi w elektronice. Wiedza ta
pozwoli lepiej oszacować możliwe rozwiązania problemów badawczych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Kolokwium

laboratoria

projekt

Wykonanie projektu

Sylabusy
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Kataliza w technologiach zrównoważonych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Chemia środowiska

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRChŚS.1200.5ca756b36a870.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zakłada się, że w wyniku realizacji kursu student/ka uzyska wiedzę w zakresie roli i zastosowań katalizy
w technologiach o charakterze zrównoważonym oraz posiądzie umiejętność oceny możliwości wykorzystania
rozwiązań katalitycznych w różnych gałęziach przemysłu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student/ka zna i rozumie katalizy środowiskowej;

CZR_K1_W04

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
student/ka potraﬁ wskazać rozwiązania katalityczne
w zakresie problemów technologicznych realizujące
w praktyce zasadę zrównoważenia;

U1

CZR_K1_U05

zaliczenie pisemne

CZR_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student/ka jest gotów/gotowa posłużyć się nabytą
wiedzą w dyskusji dotyczącej praktycznych aspektów
technologii prośrodowiskowych;

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kataliza jako istotny element zrównoważonych technologii. Podstawy katalizy
homo- i heterogenicznej. Deﬁnicja katalizatora oraz parametry go
charakteryzujące. Etapy reakcji katalizowanej. Przegląd najważniejszych obszarów
technologicznych, w których na dużą skalę stosuje się katalizatory. Opis ścieżek
katalitycznego ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł
stacjonarnych i mobilnych: NOx, SOx, VOCs, CO, CO2, PM oraz dioksyn. Analiza
możliwości katalitycznej konwersji produktów środowiskowo szkodliwych. Dobór
katalizatora do określonego typu procesu z uwzględnieniem zasady
zrównoważenia.
Wszystkie powyższe treści realizowane będą w ramach wykładu z elementami
warsztatów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdany test zaliczeniowy i obecność na zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstaw chemii nieorganicznej, organicznej, ﬁzycznej oraz technologii chemicznej

Sylabusy
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Materiały dla energetyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Energia

Kod przedmiotu
UJ.WChCZREnergS.1200.5ca756b41801a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z materiałami stosowanymi w procesach konwersji i magazynowania
energii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dysponuje wiedzą umożliwiającą rozumienie zjawisk
będących podstawą działania układów do konwersji
i magazynowania energii.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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W2

dysponuje wiedzą o najnowszych osiągnięciach nauki
w zakresie nowych materiałów stosowanych
w układach do konwersji i magazynowania energii.

CZR_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W3

dysponuje wiedzą z zakresu metod otrzymywania oraz
technik stosowanych do charakterystyki materiałów
wykorzystywanych w układach do konwersji
i magazynowania energii umożliwiającą opracowanie
i interpretację wyników uzyskiwanych różnymi
technikami

CZR_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić związki między
najnowszymi osiągnięciami nauki w zakresie
omawianych zagadnień, a możliwościami ich
wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym
z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju

CZR_K1_W05,
CZR_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W5

dysponuje wiedzą z zakresu BHP związaną z pracą
z odczynnikami chemicznymi oraz z pracą z aparaturą
pod napięciem

CZR_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W6

zna podstawowe zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego

CZR_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ omówić najważniejsze metody otrzymywania
oraz charakterystyki materiałów do konwersji
i magazynowania energii

CZR_K1_U02,
CZR_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu poszerzenia swoich wiadomości na tematy
prezentowane na wykładzie

CZR_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ analizować najważniejsze problemy badawcze
i technologiczne spotykane w układach
do generowania i magazynowania energii

CZR_K1_U01,
CZR_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ posługiwać się zaawansowaną terminologią
stosowaną w badaniach materiałów do konwersji
i magazynowania energii oraz potraﬁ opisać zjawiska
i procesy zachodzące w układach tego typu

CZR_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U5

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności
w zakresie treści omawianych na wykładzie, rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia
kompetencji zawodowych i osobistych, potraﬁ określić
kierunki dalszego uczenia się i realizować proces
samokształcenia.

CZR_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ formułować opinie dotyczące kwestii
zawodowych w środowisku specjalistów jak
i niespecjalistów.

CZR_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

jest świadomy złożoności zagadnień związanych
z otrzymywaniem i charakterystyką nowych
materiałów do konwersji magazynowania energii i ich
wagi w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

CZR_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K3

przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania
prawa, w tym praw autorskich.

CZR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

3

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Materiały w układach do generowania energii
1. Wprowadzenie do układów do generowania energii.
2. Materiały tlenkowe stosowane w układach do generowania wodoru w procesie
fotoelektrochemicznego rozkładu wody.
3. Materiały do wytwarzania gazowego wodoru w procesie elektrochemicznego
rozkładu wody.
4. Materiały do fotokatalitycznego pozyskiwania wodoru i redukcji CO2
5. Materiały dla ogniw paliwowych.
6. Nanomateriały i materiały polimerowe w termoelektryce.
7. Materiały do zastosowań fotowoltaicznych (krzem i inne półprzewodniki,
materiały tlenkowe, perowskity, fotosensybilizatory, materiały organiczne,
polimery skoniugowane)
8. Materiały typu 2D w nanoelektronice i konwersji energii.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3

2.

Materiały w układach do magazynowania energii
1. Materiały elektrodowe – rola i znaczenie w magazynowaniu energii.
2. Materiały do magazynowania wodoru.
3. Materiały elektrodowe w superkondensatorach.
4. Materiały polimerowe i kompozytowe w konstrukcji superkondensatorów.
5. Nanostrukturalne materiały węglowe do zastosowań w magazynowaniu energii
6. Funkcjonalne nanokompozyty elektrodowe i układy hybrydowe
7. Zrównoważone technologie materiałowe dla ogniw litowo-jonowych
8. Elektrochemiczne otrzymywanie materiałów stosowanych w układach do
magazynowania energii.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie 50% punktów z kolokwium testowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy: Podstawy Chemii, Chemia Fizyczna oraz Elektrochemia

Sylabusy
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Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem środowiskowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.1200.5ca7569b05613.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o Ziemi i środowisku

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0521Ekologia i ochrona środowiska

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie metodologii szacowania ryzyka przy stosowaniu substancji chemicznych oraz narzędzi wspomagających
zarządzanie ryzykiem środowiskowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dysponuje wiedzą z zakresu metodologii oraz
CZR_K1_W02,
wykorzystania metod obliczeniowych w analizie ryzyka
CZR_K1_W06
przy stosowaniu substancji chemicznych

zaliczenie pisemne
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W2

posiada wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania
CZR_K1_W05,
wyników analizy ryzyka w zarządzaniu środowiskowym CZR_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wykorzystać wiedzę o substancjach
chemicznych w ocenie zagrożeń środowiskowych

CZR_K1_U06

raport

U2

umie zastosować metody obliczeniowe w analizie
zagrożeń środowiskowych. Umie przeprowadzić
analizę ryzyka.

CZR_K1_U05

raport, obserwacja pracy
studenta na zajęciach

U3

poprawnie używa pojęć dotyczących zagrożeń
i analizy ryzyka przy stosowaniu substancji
chemicznych

CZR_K1_U07

zaliczenie pisemne,
raport, obserwacja pracy
studenta na zajęciach

U4

potraﬁ pracować w zespole i stosuje metody
wspomagające podejmowanie decyzji

CZR_K1_U08

obserwacja pracy
studenta na zajęciach

U5

korzysta z bibliograﬁi polecanej przez prowadzącego,
potraﬁ wyszukać niezbędne informacje

CZR_K1_U04

raport

CZR_K1_K02

raport, obserwacja pracy
studenta na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ formułować opinie dotyczące wykładanych
zagadnień i je argumentować

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

20

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie raportu

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład: Podstawowe pojęcia i terminologia. Ryzyko indywidualne i środowiskowe.
Etapy oceny ryzyka. Scenariusze zdarzeń. Analiza zagrożeń i zdolności
operacyjnych (HAZOP). Kryteria akceptowalności poziomu ryzyka. Zagrożenia
związane ze stosowaniem substancji chemicznych. Poważna awaria. Pożary i
wybuchy. Analiza ryzyka dla instalacji przemysłowych. Modele uwolnień i
transportu zanieczyszczeń.
Wykorzystanie wyników analizy ryzyka w zarządzaniu środowiskowym.
Charakterystyka systemów zarządzania środowiskowego. Ekoefektywność i
czystsza produkcja. Wybrane narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem
środowiskowym: analiza cyklu życia, metody wyceny środowiska, analiza
wielokryterialna, SWOT.

2.

Wykorzystanie metod obliczeniowych w analizie ryzyka: Obliczenia wielkości
emisji i poziomu stężeń w powietrzu. Ocena zagrożenia dla wód powierzchniowych
U1, U2, U3, U4, U5
i podziemnych wskutek uwolnień substancji do środowiska. Zastosowanie list
kontrolnych i metod macierzowych w analizie ryzyka. Konsekwencje uwolnień
substancji. Scenariusze zdarzeń. Budowa drzewa zdarzeń i drzewa skutków.

3.

Wykorzystanie narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem środowiskowym:
Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji - zastosowanie analizy
wielokryterialnej, analizy kosztów-korzyści i SWOT do wyboru wariantu
najlepszego. Problem lokalizacji zakładów mogących powodować poważne awarie
i inwestycji mogących niekorzystnie oddziaływać na środowisko.

W1, W2

U1, U4, U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium

ćwiczenia

raport, obserwacja pracy studenta na zajęciach

aktywny udział w zajęciach, zaliczenie
sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw chemii i podstawowa wiedza z chemii ﬁzycznej

Sylabusy
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Procesy adsorpcyjne w ochronie środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Technologia materiałów

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRTechMatS.1200.5ca756b4c9736.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zaznajomienie z podstawami zjawisk zachodzących podczas adsorpcyjnego usuwania zanieczyszczeń z fazy
gazowej i ciekłej, przedstawienie charakterystyki głównych grup materiałów stosowanych jako adsorbenty, wraz
ze wskazaniem praktycznego ich zastosowania w procesie usuwania określonych rodzajów zanieczyszczeń.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ opisać i wyjaśnić metodologię badań
sorpcyjnych i podstawowe teorie z zakresu adsorpcji
z fazy gazowej i ciekłej oraz podać praktyczne
przykłady implementacji metod badań adsorbentów
stosowanych do usuwania określonych grup
zanieczyszczeń.

CZR_K1_W02

zaliczenie pisemne

W2

potraﬁ wyjaśnić rolę chemii w procesach usuwania
zanieczyszczeń ze środowiska, oraz syntezy
zaawansowanych materiałów funkcjonalnych
stosowanych jako adsorbenty.

CZR_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę, aby dokonać
właściwego doboru źródeł oraz informacji z nich
pochodzących, dokonywania oceny, krytycznej analizy
i syntezy tych informacji.

CZR_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

potraﬁ brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać
różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.

CZR_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

potraﬁ samodzielnie planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie.

CZR_K1_U09

prezentacja

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy. Jest
gotów do uznawania znaczenia wiedzy
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych. Rozumie konieczność podnoszenia
CZR_K1_K01
kompetencji zawodowych i osobistych przez całe
życie; jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy
zwrócić się do ekspertów.

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

konwersatorium

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi zjawisk zachodzących
podczas adsorpcyjnego usuwania zanieczyszczeń z fazy gazowej i ciekłej;
rozróżnienie zjawisk sorpcji ﬁzycznej i chemicznej; przedstawienie
najpowszechniejszych grup materiałów stosowanych jako adsorbenty wraz z ich
ogólną charakterystyką i metodami pozyskiwania; źródła zanieczyszczeń i ich
rodzaje ze szczególnym uwzględnieniem nowych zidentyﬁkowanych grup
szkodliwych substancji (produkty kosmetyczne, farmaceutyki i substancje
zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego);

W1, U1

2.

Przedstawienie metodyki badań adsorbentów pozwalających na określenie ich
przydatności w usuwaniu określonych grup zanieczyszczeń; modele opisujące
adsorpcję w reaktorze zbiornikowym i przepływowym; zagadnienia związane z
wdrażaniem nowych technologii adsorpcyjnego usuwania zanieczyszczeń – koszt
oraz zasady zrównoważonego rozwoju.

W1, W2

3.

Przedstawienie przykładów praktycznych zastosowań adsorbentów:
podstawowych badań sorpcyjnych (publikacje naukowe) lub technologii
przemysłowych (patenty, inne źródła opisujące wdrożone technologie).

W1, U1, K1

4.

Dyskusja dotycząca kosztów nowych technologii oraz możliwości wdrożenia
nowych materiałów z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju.

U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

przekroczenie wymaganego progu punktowego

konwersatorium

zaliczenie na ocenę, prezentacja

pozytywna ocena ze strony prowadzącego zajęcia i innych
studentów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw chemii ﬁzycznej.

Sylabusy
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Biomonitoring środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Chemia środowiska

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRChŚS.1200.5ca756b378950.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o Ziemi i środowisku

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0521Ekologia i ochrona środowiska

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14, konwersatorium: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie biologicznych metod oceny zanieczyszczenia środowiska i bioindykatorów przydatnych w monitoringu
jakości wód, gleb i powietrza.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna podstawy teoretyczne oraz zasady stosowania
biologicznych metod monitoringu stanu środowiska,

CZR_K1_W06

prezentacja, zaliczenie
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W2

rozumie rolę mikroorganizmów glebowych w obiegu
pierwiastków biogennych i zanieczyszczeń

CZR_K1_W02

prezentacja, zaliczenie

W3

zna odpowiednie bioindykatory w zależności
od rodzaju ocenianego elementu środowiska

CZR_K1_W04

zaliczenie

W4

rozumie ideę oceny ryzyka środowiskowego
pozwalającej na oszacowanie negatywnego wpływu
zanieczyszczeń na różne organizmy i ekosystemy

CZR_K1_W06

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wymienić i scharakteryzować organizmy użyteczne
w monitoringu powietrza, gleb i wód
powierzchniowych

CZR_K1_U01

zaliczenie

U2

poprawnie analizować wskaźniki mikrobiologiczne
i występowanie różnych organizmów wykorzystując je
do oceny zanieczyszczenia różnych środowisk

CZR_K1_U05

prezentacja, zaliczenie

U3

wyjaśnić przyczyny różnic pomiędzy organizmami
w akumulacji zanieczyszczeń oraz dokonać oceny
skutków skażeń środowiska

CZR_K1_U05

prezentacja, zaliczenie

CZR_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego ograniczenia negatywnych dla
środowiska skutków działalności człowieka

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

konwersatorium

16

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Na wykładach omawiane będę: deﬁnicja oraz zakres i zasady biomonitoringu;
główne zanieczyszczenia środowisk i podział zanieczyszczeń ze względu na
sposób oddziaływania na organizmy żywe, tolerancja ekologiczna organizmów i
bioindykacja; rola porostów, mchów i roślin naczyniowych stosowanych w ocenie
zanieczyszczeń środowiska substancjami gazowymi, metalami i związkami
organicznymi; mikroorganizmy, bezkręgowce i kręgowce użyteczne w
bioindykacji; wady i zalety biomonitoringu w porównaniu z monitoringiem
technicznym.

W1, W2, W3, W4

2.

W czasie konwersatoriów dyskutowane będą: inne niż zanieczyszczenia czynniki
pogarszające stan ekologiczny różnych środowisk, metody zapobiegania
degradacji środowiska, główne grupy organizmów wskaźnikowych i biologiczne
metody oceny stanu środowiska, techniki oceny negatywnego wpływu substancji
na organizmy i ekosystemy, ocena skutków środowiskowych i wpływu skażeń na
procesy mikrobiologiczne

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

uzyskanie przynajmniej 60 procent punktów z testu zaliczeniowego
zawierającego pytania otwarte i zamknięte.

konwersatorium

prezentacja

przygotowanie poprawnej merytorycznie i formalnie prezentacji
dotyczącej środowiskowego studium przypadku i umiejętność dyskusji

Sylabusy
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Konwersja i magazynowanie energii - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Energia

Kod przedmiotu
UJ.WChCZREnergS.1200.5ca756b42512a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi i zaawansowanymi technikami wykorzystywanymi
do otrzymywania oraz kompleksowej charakterystyki materiałów do konwersji i magazynowania energii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą z zakresu ﬁzyki i chemii
umożliwiającą rozumienie zjawisk i procesów
będących podstawą poszczególnych technik
elektrochemicznych.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

potraﬁ zinterpretować i dokonać opisu
fenomenologicznego i molekularnego procesów
i właściwości ﬁzykochemicznych układów do konwersji
i magazynowania energii.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

dysponuje wiedzą umożliwiającą zastosowanie
poszczególnych technik elektrochemicznych
i spektroskopowych w rutynowej praktyce
laboratoryjnej.

CZR_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ stosować podstawowe techniki i narzędzia
badawcze właściwe dla poszczególnych metod
elektrochemicznych, mikroskopowych
i spektroskopowych.

CZR_K1_W03,
CZR_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W5

dysponuje wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności
zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
w przypadku, zranienia, porażenia prądem, poparzenia
(również substancjami chemicznymi), bezpiecznego
CZR_K1_W06
postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji
odpadów chemicznych, jak również podstawowe
regulacje prawne związane z bezpieczeństwem
chemicznym.

zaliczenie na ocenę

W6

dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą prawa
autorskiego.

CZR_K1_W07

zaliczenie na ocenę

U1

posiada umiejętność zestawienia zaawansowanej
aparatury pomiarowej i dokonania pomiaru w celu
wyznaczenia określonych wielkości
ﬁzykochemicznych, przeprowadzania analizy
statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności
wyników doświadczalnych.

CZR_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

posiada rozszerzone umiejętności w zakresie chemii
ﬁzycznej i elektrochemii.

CZR_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U3

zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej,
potraﬁ tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować
odpady dla środowiska naturalnego a te które
powstają odpowiednio segregować z myślą o dalszej
utylizacji, stosuje zasady BHP w środowisku pracy,
umie dokonywać analizy ryzyka.

CZR_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U4

posiada podstawowe umiejętności pozwalające
na korzystanie z polskiej i obcojęzycznej literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnej wiedzy oraz
podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych
informacji.

CZR_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U5

potraﬁ rozwiązywać złożone problemy o charakterze
jakościowym i ilościowym, w tym potraﬁ planować
i wykonywać badania eksperymentalne układów
do konwersji i magazynowania energii oraz
odpowiednio analizować ich wyniki.

CZR_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U6

potraﬁ przedstawić wyniki badań własnych w postaci
sprawozdania zawierającego opis i uzasadnienie celu
pracy, przyjętą metodologię, interpretację uzyskanych
wyników oraz ich znaczenie na tle innych podobnych
badań.

CZR_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U7

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych
w języku polskim dotyczących zagadnień z zakresu
podstaw elektrochemii, z wykorzystaniem
podstawowej literatury naukowej, a także innych
źródeł.

CZR_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U8

rozumie konieczność nieustannego podnoszenia
swoich kwaliﬁkacji zawodowych i nieustannego
poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

CZR_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U9

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej rolę organizatora pracy lub pozytywnie
krytycznego wykonawcy.

CZR_K1_U08

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ odpowiednio określić priorytety służące
planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania.

CZR_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K2

dba o powierzony mu sprzęt laboratoryjny, jakość
i staranność wykonywanej pracy eksperymentalnej.

CZR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K3

potraﬁ przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne
aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym
odpowiedzialność, potraﬁ realnie określić zagrożenia
dla środowiska.

CZR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

90

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
Techniki woltamperometryczne w badaniu układów do konwersji i magazynowania W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
energii.
K3

2.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
Wyznaczanie współczynników dyfuzji techniką wirującej elektrody dyskowej (RDE).
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

3.

Badanie korozji materiałów wykorzystywanych w urządzeniach do
magazynowania energii przy użyciu różnych technik elektrochemicznych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

Nanokrystaliczne ogniwo słoneczne.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

6.

Badanie właściwości elektrolitów niewodnych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

7.

Badanie elektrokatalitycznych właściwości nanostrukturalnych elektrod
metalicznych w kierunku utleniania alkoholi.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

8.

Elektrochemiczne metody wytwarzania nanomateriałów do zastosowań w
energetyce.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

9.

Otrzymywanie i domieszkowanie cienkich ﬁlmów polimerów przewodzących
służących jako warstwy aktywne w fotowoltaice organicznej.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

10.

Modyﬁkacje powierzchniowe tlenku grafenu - charakterystyka mikroskopowa i
spektroskopowa.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

11.

Przewodnictwo elektryczne cienkich warstw polimerowych wyznaczane metodą
czteroelektrodową.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

12.

Badania właściwości transportowych materiałów w warunkach równowagi
termodynamicznej (T, pO2).

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

13.

Synteza i charakterystyka materiałów funkcjonalnych do magazynowania energii
w ogniwach litowo-jonowych i/lub superkondensatorach.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

4.

5.

Sylabusy
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14.

15.

16.

17.

18.

Budowa i badania właściwości elektrochemicznych ogniw litowo-jonowych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

Budowa i testowanie właściwości pakietów akumulatorowych Li-ion.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

Fotokatalityczny rozkład wody. Ogniwa fotoelektrochemiczne.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

Budowa i badania właściwości elektrochemicznych ogniw paliwowych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

Budowa i badania właściwości elektrochemicznych ogniw fotopaliwowych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na podstawie liczby punktów uzyskanych z kolokwiów, wykonania
zaliczenie na ocenę ćwiczeń i opracowania sprawozdań - wynik powyżej 50% możliwych do
uzyskania punktów przy jednoczesnym zaliczeniu 90% ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu Elektrochemia lub kursu równoważnego

Sylabusy
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Elementy organizacji pracy zespołowej i technik prezentacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.1200.5ca756b0f36da.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0031Umiejętności osobowościowe

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z elementarnymi zasadami pracy zespołowej z uwzględnieniem aspektów
funkcjonowania jednostki w zespole, dynamiki zespołów i procesów w nich zachodzących. Rozwój umiejętności
współpracy i efektywnej komunikacji z innymi. Zapoznanie z zasadami prawidłowego współdziałania
i odpowiedzialności członków zespołu naukowego za powierzone zadania. Nauka postaw asertywnych oraz
sposobów radzenia sobie z konﬂiktami. Ponadto celem kursu jest wykształcenie umiejętności: wyszukiwania
informacji, autoprezentacji, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, planowania badań, opracowywania
i prezentacji wyników badań, przygotowywania raportów z badań i manuskryptów publikacji, prezentowania
swojego stanowiska na forum grupy, argumentowania wyrażanych opinii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe cechy organizacji pracy zespołowej
w kontekście wyzwań współczesnej cywilizacji, wady
i zalety pracy zespołowej

CZR_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

rolę zespołu w nauce i gospodarce opartej na wiedzy

CZR_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole

CZR_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
CZR_K1_U09
przez całe życie

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

korzystać z różnorodnych źródeł informacji,
prezentować wyniki badań, przygotować raport
z badań i manuskrypt publikacji, przygotować
podstawowe dokumenty aplikacyjne (CV, list
motywacyjny, podanie),

CZR_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

student stosuje adekwatne do sytuacji sposoby
kształtowania zachowań organizacyjnych,
wykorzystuje metody stymulowania rozwoju grupy,
kierowania konﬂiktem, motywowania do realizacji
założonych celów

CZR_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K1

wypełniania zobowiązań społecznych,
współorganizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu
publicznego, podejmowania działań dla
zrównoważonego rozwoju

CZR_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych, myślenia i działania
w sposób przedsiębiorczy, wykazuje gotowość
do pogłębiania wiedzy z zakresu kształtowania
zachowań organizacyjnych

CZR_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania
tego od innych oraz do współdziałania z innymi w roli
członka i lidera zespołu

CZR_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K4

student zachowuje otwartość na potrzeby innych przy
jednoczesnym dbaniu o wyrażanie, swoich poglądów
i potrzeb

CZR_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie dokumentacji

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Praca w grupie (zespole) a praca indywidualna
• Rodzaje zespołów (doraźne, stałe, okresowe)
• Cele i zadania zespołu
• Cechy pracy zespołowej, rola jednostki w pracy grupowej, odpowiedzialność za
powierzone zadania, współdziałanie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach
kryzysowych.
• Proces komunikowania się – znaczenie, złożoność, powszechność;
• Formalne i nieformalne struktury komunikacyjne w organizacjach;
• Komunikowanie w zarządzaniu
• Sztuka prowadzenia prezentacji i wystąpień;
• Zespół i praca zespołowa a komunikacja, wybrane techniki komunikacji w
grupie;
• Komunikowanie nieefektywne, błędy w komunikowaniu;
• Konﬂikt – komunikacja w konﬂikcie;
• Rozwój kompetencji w zakresie komunikowania się;
• Inteligencja emocjonalna a komunikowanie
• Student w zespole projektowym: gdzie szukać informacji, jak ubiegać się o
zatrudnienie w zespole projektowym, jak przygotować dokumenty aplikacyjne
(CV, list motywacyjny, podanie), autoprezentacja.
• Opracowanie i prezentacja wyników badań, przygotowanie raportu z badań i
manuskryptu publikacji.
• Jak korzystać z programów stypendialnych dla studentów.
• Rola zespołu w rozwoju nauki i gospodarki.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę obejmujące: • aktywność w trakcie
zajęć, • przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, •
zaliczenie na ocenę, prezentacja
przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, raportu z badań,
manuskryptu publikacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Fotomateriały
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Technologia materiałów

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRTechMatS.1200.5ca756b4e4ecc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia związane z materiałami, których funkcjonalność opiera
się na oddziaływaniu ze światłem. W szczególności materiały takie mogą być wykorzystywane jako
fotokatalizatory, materiały do zastosowań fotowoltaicznych, materiały foto- i elektrochromowe, fotosensory
i inne. Pozyskana wiedza umożliwi studentowi zrozumienie zasad działania fotomateriałów, wskazanie warunków
koniecznych do uzyskania zadanej funkcjonalności fotomateriałów oraz związku fotomateriałów z technologiami
środowiskowymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Student posiada wiedzę dotyczącą budowy, zasad
działania i możliwości aplikacyjnych wybranych
fotomateriałów; rozumie rolę i znaczenie
fotomateriałów w gospodarce, rozpoznaje i opisuje
podstawowe funkcjonalności i podstawy działania
fotomateriałów wykorzystywanych w procesach
oczyszczania i detoksykacji wody, powietrza
i powierzchni, konwersji energii słonecznej. 2. Student
zna i rozumie teorie w zakresie dyscypliny nauki
chemiczne i nauk pokrewnych pozwalające
na rozumienie zjawisk będących podstawą działania
fotomateriałów. 3. Student zna podstawowe techniki
badawcze wykorzystywane w badaniach
fotomateriałów. 4. Student potraﬁ przedstawić
przykłady implementacji fotomateriałów
w nowoczesnych technologiach prośrodowiskowych,
w szczególności związanych z konwersją energii
słonecznej, z materiałami foto- i elektrochromowymi,
a także emitującymi światło. 5. Student rozpoznaje
rolę fotomateriałów w procesach zrównoważonego
rozwoju, konwersji energii słonecznej oraz
w zastosowaniach nie wymagających dostarczania
energii elektrycznej. 6. Student wskazuje zasadnicze
dylematy współczesnej cywilizacji, w szczególności
odnoszące się do konieczności ograniczania zużycia
energii oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii. 7. Student potraﬁ przedstawić podstawowe
ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania
fotomateriałów.

CZR_K1_W01,
CZR_K1_W02,
CZR_K1_W03,
CZR_K1_W04,
CZR_K1_W05,
CZR_K1_W06,
CZR_K1_W07

zaliczenie

CZR_K1_U04,
CZR_K1_U05,
CZR_K1_U07,
CZR_K1_U08

zaliczenie

CZR_K1_K01,
CZR_K1_K02,
CZR_K1_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1. Student potraﬁ dokonać krytycznej oceny i rzetelnej
analizy informacji związanych z wykorzystaniem
fotomateriałów. 2. Student potraﬁ analizować
problemy badawcze i technologiczne z zakresu
wytwarzania, zastosowania i ograniczeń stosowania
fotomateriałów oraz znajduje ich rozwiązania
z zastosowaniem poznanej wiedzy. 3. Student potraﬁ
posługiwać się specjalistyczną terminologią,
weryﬁkuje różne opinie i stanowiska z omawianego
obszaru. 4. Student potraﬁ zaplanować i organizować
pracę indywidualną.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

1. Student zachowuje krytycyzm w ocenie wiedzy jaką
posiada, uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych, rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia
kompetencji zawodowych i osobistych, potraﬁ określić
kierunki dalszego uczenia się i realizować proces
samokształcenia. 2. Student dąży do wypełniania
zobowiązań społecznych i podejmowania działań
na rzecz środowiska i interesu publicznego, jest
świadomy złożoności zagadnień związanych
z otrzymywaniem i wykorzystaniem nowych
fotomateriałów i ich wagi w aspekcie zrównoważonego
rozwoju. 3. Student przestrzega zasad etyki
zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw
autorskich.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W ramach przedmiotu omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. Oddziaływanie światła z materią.
2. Podstawowe procesy fotokatalityczne w układach homo- i heterogenicznych.
3. Zastosowanie procesów fotokatalitycznych w procesach oczyszczania wody,
powietrza, powierzchni, powierzchnie samoczyszczące i samosterylizujące,
powierzchnie o fotoindukowanej hydroﬁlowości.

1.

4. Fotomateriały w procesach konwersji energii słonecznej (ogniwa fotowoltaiczne,
fotokatalityczna produkcja paliw).

W1, U1, K1

5. Materiały fotochromowe i elektrochromowe.
6. Fotomateriały do zastosowań sensorycznych.
7. Fotomateriały emitujące światło.
8. Inne zastosowania.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia wykładów jest obecność na wykładach oraz
przygotowanie i przedstawienie krótkiej prezentacji dotyczącej zagadnień
związanych z wybranymi fotomateriałami.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z chemii ciała stałego, chemii ﬁzycznej i chemii nieorganicznej

Sylabusy
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Zrównoważona gospodarka surowcami i chemikaliami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.1200.5ca756b10c546.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie obrotu, stosowania i zarządzania chemikaliami oraz
znajomość zagadnień dotyczącej zrównoważonej gospodarki surowcowej, zanieczyszczeń środowiska
i zrównoważonych procesów technologicznych zielonej chemii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawową terminologię i problematykę z zakresu
zrównoważonej gospodarki surowcami i zarządzania
chemikaliami

CZR_K1_W01

zaliczenie pisemne, esej

W2

podstawowe techniki monitoringu wykorzystywane
w chemii zrównoważonego rozwoju, chemii
materiałów, monitoringu środowiska, chemii
materiałów do zastosowań energetycznych oraz
zarządzania chemikaliami

CZR_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej

W3

zna praktyczne przykłady implementacji rozwiązywań
w zakresie zrównoważonej gospodarki surowcami
i chemikaliami

CZR_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej

W4

rolę chemii w procesach ochrony i monitoringu
środowiska, produkcji i magazynowania energii oraz
syntezy zaawansowanych materiałów funkcjonalnych

CZR_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W5

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji,
w szczególności odnoszące się do bezpieczeństwa
środowiskowego, bezpieczeństwa energetycznego
oraz zrównoważonego rozwoju

CZR_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W6

podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne
uwarunkowania ochrony środowiska, produkcji
i magazynowania energii oraz funkcjonowania
przedsiębiorstw przemysłowych, w tym podstawowe
pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego związane
z działalnością naukową, dydaktyczną oraz
wdrożeniową.

CZR_K1_W07

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystywać metody zielonej chemii, zasady
recyklingu, zrównoważonej gospodarki surowcami
i chemikaliami

CZR_K1_U03

zaliczenie pisemne, esej

U2

analizować problemy badawcze i technologiczne oraz
znajdować ich rozwiązania z wykorzystaniem
poznanych twierdzeń i metod oraz regulacji prawnych
w obszarze zrównoważonej gospodarki surowcami
i chemikaliami

CZR_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

U3

komunikować się z użyciem specjalistycznej
terminologii z obszaru kursu

CZR_K1_U07

zaliczenie pisemne, esej

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznaje znaczenie
wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych, zna istotę myślenia i działania
w sposób przedsiębiorczy

CZR_K1_K01

zaliczenie pisemne, esej

K2

wypełniania zobowiązań społecznych,
współorganizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu
publicznego, podejmowania działań dla
zrównoważonego rozwoju

CZR_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

20

przygotowanie projektu

3

przygotowanie do sprawdzianu

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

W ramach kursu omówione zostaną obowiązujące regulacje i przepisy w zakresie
identyﬁkacji zagrożeń oraz obrotu, stosowania i zarządzania chemikaliami oraz
surowcami przemysłowymi zgodnie z REACH, RoHS.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju zostanie omówiona w aspekcie świadomego
gospodarowania surowcami i energią ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
W1, W2, W3, W4, W5,
chemii przyjaznej człowiekowi i otoczeniu zgodnie z zasadami zielonej chemii.
W6, U1, U2, U3, K1, K2
Omówiona zostanie problematyka głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza, wód
i gleb oraz sposoby ich eliminacji i obowiązujące normy prawne. Przedstawiona i
omówiona zostanie koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego i sposoby jej
realizacji na przykładzie wybranych łańcuchów wartości przemysłu chemicznego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy chemii Zrównoważony rozwój i zielone technologie Kursy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości

Sylabusy
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Wpływ chemicznej degradacji środowiska na owady zapylające
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.1200.5ca756b1c783b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze współczesnymi problemami związanymi z oddziaływaniem chemicznych
zanieczyszczeń na środowisko przyrodnicze na przykładzie zjawiska masowego wymierania pszczół.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student umie wymienić i opisać właściwości
najważniejszych zanieczyszczeń środowiska
związanych z działalnością człowieka i negatywnie
wpływających na owady zapylające. Potraﬁ wymienić
współcześnie stosowane pestycydy. Potraﬁ
scharakteryzować podstawowe procesy środowiskowe
związane z migracją zanieczyszczeń.

CZR_K1_W02

egzamin pisemny

W2

wymienić i opisać metody analityczne stosowane
do oznaczania zawartości zanieczyszczeń
w organizmach pszczół i produktach pszczelich.

CZR_K1_W04

egzamin pisemny

W3

wpływ czynników antropogenicznych (w szczególności
chemicznych zanieczyszczeń) na owady zapylające
oraz w szerszym kontekście - na bezpieczeństwo
środowiskowe, żywnościowe i gospodarcze.

CZR_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaproponować chemiczną metodę analityczną
do oceny jakości produktu pszczelego i stanu rodziny
pszczelej.

CZR_K1_U01

egzamin pisemny

U2

przekazać wiedzę zdobytą podczas kursu zarówno
specjalistom z zakresu nauk przyrodniczych, jak
i osobom nie posiadającym wykształcenia
kierunkowego.

CZR_K1_U07

egzamin pisemny

CZR_K1_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

świadomego eliminowania w swojej codzienności
zachowań wpływających destrukcyjne na owady
zapylające. Jest gotów przedstawiać i wyjaśniać
znaczenie owadów zapylających dla człowieka,
środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

8

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Rola owadów zapylających dla środowiska, rolnictwa i zrównoważonego rozwoju.
Wartość produktów pszczelich stosowanych przez człowieka. Problem masowego
ginięcia pszczół (CCD - collony collapse disorder). Znaczenie zjawiska CCD z
punktu widzenia zdrowia człowieka, gospodarki i ekonomii.
Czynniki środowiskowe negatywnie wpływające na owady zapylające.
Charakterystyka chemicznych zanieczyszczeń obecnych w środowisku
występowania pszczół i pozyskiwania produktów pszczelich: szkodliwych
pierwiastków chemicznych (metali, niemetali), związków nieorganicznych,
związków metaloorganicznych oraz toksycznych związków organicznych (ze
szczególnym uwzględnieniem węglowodorów i pestycydów należących do różnych
grup chemicznych). Krótkie omówienie innych antropogenicznych czynników
negatywnie wpływających na owady zapylające: hałas, promieniowanie
elektromagnetyczne (w tym jonizujące).
Wpływ chemicznych zanieczyszczeń owady. Środowiskowe procesy biologiczne:
migracja substancji toksycznych w środowisku oraz ich przenoszenie do
organizmów, biodegradacja. Reakcje organizmu na substancje toksyczne:
odpowiedzi poszczególnych układów narządów. Oddziaływanie toksykantów na
procesy życiowe, w tym na rozrodczość.
Metody badań zawartości zanieczyszczeń w organizmach pszczół oraz w
produktach pszczelich ze szczególnym uwzględnieniem węglowodorów jedno- i
wielopierścieniowych, pestycydów oraz metali ciężkich. Dobór procedury
przygotowania próbek i metody oznaczania (ekstrakcja, chromatograﬁa), metody
kalibracji oraz stosowanych detektorów w zależności od rodzaju oznaczanych
substancji i rodzaju matrycy.
Sposoby korelacji uzyskanych wyników z parametrami biologicznymi
charakteryzującymi rodzinę pszczelą oraz wartością pozyskiwanych produktów
pszczelich.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w wykładach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
pisemnego
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Zagrożenia antropogeniczne obszarów prawnie chronionych w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.1200.5ca756b1d45df.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne, Nauki o Ziemi i środowisku

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0521Ekologia i ochrona środowiska, 0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 8, ćwiczenia terenowe: 7

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Po ukończeniu kursu student będzie zaznajomiony z najważniejszymi zagrożeniami chemicznymi oraz ﬁzycznymi
terenów przyrodniczo cennych, ze szczególnym uwzględnieniem Polski południowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

przyczyny i źródła zagrożeń antropogenicznych
terenów cennych przyrodniczo.

CZR_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
raport
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować problemy badawcze dotyczące wpływu
człowieka na przyrodę

CZR_K1_U04,
CZR_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
raport

U2

komunikować się z użyciem specjalistycznej
terminologii; brać udział w dyskusji dotyczącej wpływu
człowieka na środowisko i zagrożeń chemicznych
i ﬁzycznych na terenach cennych przyrodniczo –
przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz
dyskutować o nich.

CZR_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
raport

CZR_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów inicjowania działania na rzecz
interesu publicznego, podejmowania działań dla
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

8

ćwiczenia terenowe

7

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie raportu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
7

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład: Formy ochrony przyrody w Polsce. Najważniejsze zagrożenia ﬁzyczne
środowiska przyrodniczego, takie jak hałas, zanieczyszczenie światłem, wpływ
pola elektromagnetycznego, zapylenie, przerywanie korytarzy ekologicznych.
Zanieczyszczenia chemiczne istotnie wpływające na funkcjonowanie obszarów
przyrodniczo cennych. Ochrona przyrody, a ochrona środowiska życia człowieka –
podobieństwa i różnice. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej
planety”- szanse na zrównoważony rozwój na terenach przyrodniczo cennych.

W1, U1

Sylabusy
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Zajęcia terenowe: Jednodniowy wyjazd do jednego z parków narodowych na
terenie województwa małopolskiego. Zapoznanie studentów z celami ochrony,
strukturą parku oraz lokalnymi, najważniejszymi zagrożeniami pochodzenia
antropogenicznego. Identyﬁkacja wybranych zagrożeń, w oparciu o terenowy
monitoring środowiska. Po wyjeździe analiza naukowych doniesień literaturowych
na temat wybranych problemów wizytowanego obszaru chronionego oraz
sporządzenie raportu z zadanej przez prowadzącego problematyki.

2.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, zajęcia terenowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Student zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach terenowych
zaliczenie na ocenę, raport oraz przygotować raport końcowy odpowiadający na zadane
zagadnienia problemowe

ćwiczenia terenowe

Student zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach terenowych
zaliczenie na ocenę, raport oraz przygotować raport końcowy odpowiadający na zadane
zagadnienia problemowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone kursy: Chemia Analityczna z elementami chemii środowiska oraz Chemia Środowiska

Sylabusy
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Ochrona środowiska a proces inwestycyjny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.1200.5ca756b23bd26.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o Ziemi i środowisku

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0521Ekologia i ochrona środowiska

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie studenta z instrumentami ochrony środowiska stosowanymi dla nowo powstającego
przedsięwzięcia, uwzględniając etap planowania, uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz zezwoleń, jak
i obowiązki przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów ochrony środowiska, kładąc szczególny nacisk
na kompleksowe podejście do środowiska i zapobieganie, jako najskuteczniejszą metodę w ochronie środowiska.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma podstawową wiedzę dotyczącą regulacji w zakresie
korzystania ze środowiska i stosowania instrumentów
ochrony środowiska: Potraﬁ wymienić
i scharakteryzować instrumenty administracyjnoCZR_K1_W06,
prawne i ekonomiczne ochrony środowiska w stosunku
CZR_K1_W07
do przedsięwzięcia. Zna rodzaje obowiązujących
standardów środowiskowych. Zna podstawowe
aspekty systemu ocen przedsięwzięć, które mogą
negatywnie oddziaływać na środowisko.

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ wyszukać akt prawny korzystając
z podstawowych baz aktów prawnych. Potraﬁ połączyć
podstawowe problemy środowiskowe z odpowiednimi
aktami prawnymi.

CZR_K1_U04

zaliczenie

U2

potraﬁ zastosować odpowiedni standard środowiskowy
do oceny stanu zanieczyszczenia środowiska. Potraﬁ
CZR_K1_U05
wykorzystać podstawowe elementy analizy
ekonomicznej do wyboru najlepszej opcji projektu.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie konieczność ograniczeń i regulacji w zakresie
korzystania ze środowiska.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

CZR_K1_K02

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

7

przygotowanie raportu

5

przygotowanie do sprawdzianu

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykład: Prawne instrumenty ochrony środowiska. Planowanie przestrzenne na
poziomie krajowym i lokalnym jako baza dla nowo powstającego przedsięwzięcia.
Oceny strategiczne i oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. Udział
społeczeństwa w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska. Procedury
wydawania decyzji dla planowanych przedsięwzięć. Najlepsze dostępne
technologie (BAT) dla różnych dziedzin przemysłu. Elementy analizy
ekonomicznej: analiza kosztów-korzyści i metody wyceny środowiska jako
narzędzia wspomagające wybór najlepszego projektu inwestycyjnego. Inne
instrumenty ochrony środowiska w działalności gospodarczej (standardy emisyjne
i standardy jakości środowiska; pozwolenia na wprowadzanie substancji lub
energii do środowiska) oraz obowiązki przedsiębiorcy w zakresie spełniania
wymogów ochrony środowiska (sprawozdawczość, opłaty za korzystanie ze
środowiska).

W1, K1

2.

Korzystanie z baz aktów prawnych (LEX, ISAP, BIP). Analiza ustaleń mpzp dla
wybranych lokalizacji przedsięwzięcia i zgodności z dokumentami strategicznymi.
Symulacja procedury wydawania decyzji środowiskowej i przeprowadzenie
kwaliﬁkacji przedsięwzięcia. Zastosowanie analizy kosztów-korzyści do wyboru
najkorzystniejszej opcji projektu. Interpretacja danych o przedsięwzięciu
względem standardów jakości środowiska dla wybranych elementów środowiska.
Analiza przykładowego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
pod względem wymogów ustawowych i wytycznych UE.

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

pozytywna ocena z kolokwium

ćwiczenia

zaliczenie

aktywny udział w zajęciach i zaliczenie raportów

Sylabusy

221 / 228

Pracownia licencjacka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.1200.5ca7569915609.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
15.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia w ramach tego przedmiotu jest wykonanie badań naukowych w ramach realizowanego
projektu licencjackiego zgodnego z kierunkiem studiów, opracowanie uzyskanych wyników oraz przygotowanie
na ich podstawie raportu pisemnego. Student otrzymuje zaliczanie po uzyskaniu pozytywnej oceny raportu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna podstawowe techniki analityczne, spektroskopowe
i badań strukturalnych wykorzystywane w chemii
zrównoważonego rozwoju, chemii materiałów,
monitoringu środowiska, chemii materiałów
do zastosowań energetycznych;

CZR_K1_W03

projekt, zaliczenie

W2

zna praktyczne przykłady implementacji metod
stosowanych do rozwiązywania typowych problemów
chemicznych, w szczególności w zastosowaniach
w analityce i monitoringu środowiska,
zrównoważonych metod produkcji materiałów
i wytwarzania energii ze źródeł chemicznych;

CZR_K1_W04

projekt, zaliczenie

W3

zna rolę chemii w procesach ochrony i monitoringu
środowiska, produkcji i magazynowania energii oraz
syntezy zaawansowanych materiałów funkcjonalnych;

CZR_K1_W05

projekt, zaliczenie

W4

identyﬁkuje fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji, w szczególności odnoszące się
do bezpieczeństwa środowiskowego, bezpieczeństwa
energetycznego oraz zrównoważonego rozwoju;

CZR_K1_W06

projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ planować i przeprowadzać podstawowe
eksperymenty, interpretować ich wyniki i wyciągać
wnioski;

CZR_K1_U01

projekt, zaliczenie

U2

potraﬁ zaplanować i przeprowadzić podstawowe
analizy i pomiary dla wybranych grup próbek
środowiskowych oraz krytycznie przeanalizować
otrzymane wyniki;

CZR_K1_U02

projekt, zaliczenie

U3

potraﬁ otrzymać związki i materiały do zastosowań
środowiskowych i energetycznych oraz zaproponować
metody weryﬁkacji ich struktury i aktywności;

CZR_K1_U04

projekt, zaliczenie

U4

potraﬁ analizować problemy badawcze
i technologiczne oraz znajdować ich rozwiązania
z wykorzystaniem poznanych twierdzeń i metod,
w tym symulacji komputerowych i metod
numerycznych w akwizycji i analizie uzyskanych
danych oraz sterowaniu pomiarem;

CZR_K1_U05

projekt, zaliczenie

U5

potraﬁ ocenić ryzyko zawodowe;

CZR_K1_U06

projekt, zaliczenie

U6

potraﬁ komunikować się z użyciem specjalistycznej
terminologii;

CZR_K1_U07

projekt, zaliczenie

U7

potraﬁ planować i organizować pracę indywidualną
oraz w zespole;

CZR_K1_U08

projekt, zaliczenie

U8

potraﬁ samodzielnie planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie;

CZR_K1_U09

projekt, zaliczenie

CZR_K1_K01

projekt, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych, myślenia
i działania w sposób przedsiębiorczy;
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jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych, w tym: − przestrzegania zasad etyki
zawodowej i wymagania tego od innych, − świadomej
identyﬁkacji zagrożeń w wykonywanej pracy,
odpowiedzialnego planowania i wykonywania badań
eksperymentalnych, − dbałości o dorobek i tradycje
zawodu.

K2

CZR_K1_K03

projekt, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

90

przygotowanie projektu

45

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przeprowadzenie badań literaturowych

90

przygotowanie pracy dyplomowej

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
375

ECTS
15.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Badania naukowe o charakterze eksperymentalnym w zakresie rozwiązania
problemu badawczego z obszaru szeroko pojętej tematyki studiów. Opracowanie
wyników prac badawczych oraz przygotowanie raportu w formie pisemnej (praca
licencjacka).

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Realizacja pracy dyplomowej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
chemia zrównoważonego rozwoju

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChCZRS.1200.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia w ramach tego kursu jest wykształcenie u studentów umiejętności prezentacji wyników badań
naukowych oraz dyskusji problemów naukowych z użyciem specjalistycznej terminologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna rolę chemii w procesach ochrony i monitoringu
środowiska, produkcji i magazynowania energii oraz
syntezy zaawansowanych materiałów funkcjonalnych;

CZR_K1_W05

prezentacja
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W2

identyﬁkuje fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji, w szczególności odnoszące się
do bezpieczeństwa środowiskowego, bezpieczeństwa
energetycznego oraz zrównoważonego rozwoju;

CZR_K1_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski;

CZR_K1_U01

prezentacja

U2

potraﬁ analizować problemy badawcze
i technologiczne oraz znajdować ich rozwiązania
z wykorzystaniem poznanych twierdzeń i metod,
w tym symulacji komputerowych i metod
numerycznych w akwizycji i analizie uzyskanych
danych oraz sterowaniu pomiarem;

CZR_K1_U05

prezentacja

U3

potraﬁ komunikować się z użyciem specjalistycznej
terminologii;

CZR_K1_U07

prezentacja

K1

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych, myślenia
i działania w sposób przedsiębiorczy;

CZR_K1_K01

prezentacja

K2

jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych,
współorganizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu
publicznego, podejmowania działań dla
zrównoważonego rozwoju

CZR_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacje studenckie dotyczące tematyki realizowanych przez nich projektów
licencjackich oraz wybranych problemów z zakresu społecznych aspektów m.in.
ochrony środowiska, produkcji energii, zrównoważonego rozwoju, zagrożeń
cywilizacyjnych.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena prezentacji studenckich.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Chemii

Nazwa kierunku:

ochrona środowiska

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki chemiczne 100%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek ochrona środowiska jest interdyscyplinarnym studium wiedzy o środowisku naturalnym, metodach monitorowania
stanu środowiska oraz jego ochrony. Studia obejmują zagadnienia z zakresu chemii i biologii oraz elementy ﬁzyki,
matematyki, ekonomii, prawa, inżynierii chemicznej, urbanistyki i architektury.
Studia mają dostarczyć specjalistów gotowych do podjęcia pracy w obszarach związanych z monitoringiem i ochroną
środowiska.

Koncepcja kształcenia
Program studiów na kierunku Ochrona środowiska wykazuje zbieżność w realizacji misji i strategii uczelni (Strategia Rozwoju
UJ 2014-2020) w następujących punktach:
(i) Podejmowanie zatrudnienia przez jego absolwentów prowadzić będzie do transferu wiedzy stymulującego innowacyjność
w gospodarce
(ii) W doskonaleniu programu studiów biorą udział różne grupy interesariuszy, w tym również potencjalni pracodawcy.
(iii) Prowadzenie kierunku wzmacnia obszar nauk ścisłych oraz atrakcyjność oferty edukacyjnej UJ
Absolwent studiów II stopnia kierunku ochrona środowiska jest przygotowany do pracy w zakładach produkcyjnych,
laboratoriach, służbach ochrony środowiska, administracji, jednostkach badawczych a także do podjęcia dalszego
kształcenia na studiach doktoranckich lub podyplomowych.

Cele kształcenia
Wykształcenie specjalistów w zakresie monitoringu i ochrony środowiska gotowych do podjęcia pracy w:
1. przemyśle
2. laboratoriach analitycznych
3. służbach ochrony środowiska administracji samorządowej

Charakterystyka kierunku
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4. jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Jednym z priorytetowych wyzwań stojących przed współczesnymi społeczeństwami jest pogodzenie rozwoju cywilizacyjnego
z ochroną zasobów środowiskowych. Niezbędne jest w tym celu kształcenie specjalistów posiadających interdyscyplinarną
wiedzę o środowisku i procesach w nim zachodzących, metodach monitoringu stanu środowiska i metodach jego ochrony a
także o uwarunkowaniach prawnych i ekonomicznych ochrony środowiska pozwalającą na programowanie, organizowanie i
prowadzenie kontroli działalności w zakresie ochroony i kształtowania środowiska oraz prowadzenie związanych z tą
tematyką badań naukowych. Kierunek ochrona środowiska ma na celu kształcenie takich specjalistów.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Program studiów na kierunku ochrona środowiska ma na celu wykształcić absolwentów mogących podjąć pracę w obszarze
monitoringu i ochrony środowiska w przemyśle, laboratoriach analitycznych, administracji, placówkach naukowych i
badawczo-rozwojowych.
Opracowany program studiów jest okresowo konsultowany z potencjalnymi pracodawcami z regionu. Ich uwagi dotyczące
proﬁlu absolwenta są uwzględniane przy modyﬁkacjach programu.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania prowadzone na Wydziale Chemii UJ koncentrują się w następujących obszarach:
- Badania z zakresu chemii biologicznej, biochemii i chemii medycznej
- Technologia, kataliza i chemia środowiska – badania podstawowe i stosowane nad opracowaniem innowacyjnych
katalizatorów i procesów przyjaznych dla środowiska
- Modelowanie molekularne i badania z zakresu chemii teoretycznej i spektroskopii
- Zaawansowane materiały, ﬁzykochemia powierzchni i nanotechnologia - projektowanie, synteza, charakterystyka,
funkcjonalizacja i aplikacje
- Inżynieria krystaliczna, chemia supramolekularna i koordynacyjna – synteza, badania strukturalne i spekroskopowe,
korelacje struktura-właściwości-reaktywność
- Rozwój metod analitycznych i ich zastosowanie w chemii sądowej i konserwatorskiej oraz w badaniach środowiska
- Nowoczesna synteza organiczna i badania ﬁzykochemiczne właściwości cząsteczek organicznych ze szczególnym
uwzględnieniem surfaktantów, związków chiralnych i biomimetyków.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników specjalizujących się w danej tematyce badawczej. W trakcie części
zajęć specjalizacyjnych oraz przy wykonywaniu prac dyplomowych studenci mają dostęp do laboratoriów i infrastruktury
badawczej wydziału. Prace dyplomowe mają charakter badawczy i prowadzone są w ścisłym powiązaniu z tematyką
badawczą zespołów i grup badawczych Wydziału.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Wydział Chemii UJ dysponuje największą w Małopolsce bazą różnorodnej aparatury chemicznej, która bardzo intensywnie jest
wykorzystywana w procesie dydaktycznym na studiach I, II stopnia i w kształceniu w szkole doktorskiej, a także przy
realizacji prac dyplomowych. Infrastruktura badawcza została w ostatnich latach znacznie rozbudowana (ok. 56 mln zł w l.
2009-2013), m.in. poprzez utworzenie ośrodka badań układów w skali atomowej Centrum “Atomin-Chemia” w wyniku
realizowanego w latach 2009-12 projektu „Badanie układów w skali atomowej. Nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki”, na
który Wydział uzyskał ﬁnansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Aparatura badawcza na potrzeby
procesu dydaktycznego została również znacznie rozbudowana w ostatnich latach (ok. 10 mln zł w latach 2009-2013). Dzięki
oddaniu w nowej siedzibie Wydziału nowoczesnych laboratoriów o najwyższych standardach, posiadana aparatura będzie
mogła być w pełni wykorzystywana, także w procesie dydaktycznym. Wydział posiada specjalistycznie wyposażone
laboratoria, w których prowadzone są badania naukowe z zakresu technologii chemicznej, katalizy, elektrochemii, analityki
środowiskowej. Laboratoria te są udostępniane studentom wykonującym prace dyplomowe.
Wszystkie opisane elementy infrastruktury wykorzystywane są w dydaktyce na prowadzonych przez Wydział kierunkach
studiów.
Biblioteka Wydziału Chemii znajdująca się na parterze segmentu B budynku Wydziału przy ul. Gronostajowej 2 czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.45 (w okresie wakacyjnym czas pracy zostaje skrócony). W bibliotece Wydziału
Chemii znajdują się praktycznie wszystkie podręczniki i skrypty z przedmiotów kierunkowych potrzebne studentom chemii
oraz nauk przyrodniczych. Księgozbiór zawiera pozycje z zakresu katalizy, technologii chemicznej, analityki środowiskowej,
chemii środowiska, elektrochemii zapewniając dostęp do literatury dla potrzeb nowego kierunku. Istnieje możliwość
korzystania z komfortowej czytelni ze swobodnym dostępem do regałów. Biblioteka Wydziału jest włączona w ogólnopolski
zautomatyzowany system biblioteczny VTLS. Obecnie wykorzystuje się nowszą wersję tego systemu o nazwie Virtua. Liczba
opisów (rekordów egzemplarzy) wynosi ok. 27000. Czytelnicy Biblioteki mogą korzystać z najważniejszych dla naukowców i
studentów baz danych z zakresu chemii, nauk ścisłych i przyrodniczych: Chemical Abstracts na platformie SciFinder, Reaxys,
Inspec, Science Citation Index, Scopus, Medline i innych. Biblioteka prenumeruje 11 tytułów czasopism polskich w
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tradycyjnej wersji drukowanej. Czasopisma zagraniczne dostępne są on-line w ramach prenumerat elektronicznych
dostępnych dla UJ (m. in. Elsevier, Springer, Wiley) oraz konsorcjów, do których przystąpił UJ na wniosek Wydziału Chemii
(RSC, ACS Journals) lub prenumerat zamawianych przez inne Wydziały (np. APS, AIP). Korzystający z biblioteki mają dostęp
do Internetu z 7 stacji roboczych; mogą także wykorzystywać podłączenie własnego komputera do sieci Wi-Fi. Ponadto każdy
student, podobnie jak pracownik, może korzystać z baz danych z dowolnego komputera poprzez ekstranet UJ. Powierzchnia
pomieszczeń bibliotecznych wynosi 300 m2, liczba miejsc dla czytelników – 50.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0531

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Na II roku student wykonuje badania
do pracy magisterskiej.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

98

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

2

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

91

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

9

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1434

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Praktyka nie jest przewidziana programem studiów.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z
niej i z ustnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny.

Program
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2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i
umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i proﬁlem kształcenia oraz umiejętności
samodzielnego analizowania i wnioskowania.
3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

OSR_K2_W01

Absolwent zna i rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze oraz określa w
oparciu o wiedzę ich znaczenie dla zachowania stabilności ekosystemów oraz
różnorodności biologicznej

P7S_WG

OSR_K2_W02

Absolwent zna i rozumie zjawiska i procesy przyrodnicze i interpretuje je na
podstawie analizy danych empirycznych z uwzględnieniem analizy statystycznej i
metod prognozowania i dokonuje krytycznej oceny wiarygodności uzyskanych
wyników badań

P7S_WG

OSR_K2_W03

Absolwent zna i rozumie pogłębioną wiedzę z zakresu nauk chemicznych i ﬁzycznych,
umożliwiającą prowadzenie zaawansowanych prac badawczych, związanych z
P7S_WG
ochroną środowiska naturalnego w ramach danej specjalizacji

OSR_K2_W04

Absolwent zna i rozumie pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o środowisku naturalnym
(W przypadku specjalności Chemia środowiska zna metody analizy stanu środowiska,
technologie stosowane w celu eliminacji lub ograniczania emisji zanieczyszczeń do
środowiska naturalnego oraz zasady racjonalnego gospodarowania zasobami
przyrodniczymi. W przypadku specjalności Biologia środowiska zna biologicznochemiczne metody analizy środowiska i rozumie problemy związane z ekologią
miasta i chemizacją rolnictwa oraz zasady odpowiedniego gospodarowania zasobami
przyrodniczymi)

OSR_K2_W05

Absolwent zna i rozumie rolę kształtowania przestrzeni życiowej człowieka przy
P7S_WG,
pomocy szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych, uwzględniając przy
P7S_WK, P7U_W
tym czynniki determinujące charakter otaczającego krajobrazu

OSR_K2_W06

Absolwent zna i rozumie aktualne osiągnięcia naukowe i techniczne w zakresie
ochrony środowiska naturalnego w obszarze wybranej specjalizacji

P7U_W, P7S_WK

OSR_K2_W07

Absolwent zna i rozumie od strony teoretycznej i praktycznej zasady planowania
badań naukowych w obszarze nauk środowiskowych z uwzględnieniem optymalnego
doboru i wykorzystania technik oraz narzędzi badawczych właściwych dla wybranej
specjalizacji

P7U_W

OSR_K2_W08

Absolwent zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach
laboratoryjnych i terenowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń
spowodowanych czynnikami chemicznymi, biologicznymi i ﬁzycznymi

P7U_W

OSR_K2_W09

Absolwent zna i rozumie zasady pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację
projektów badawczych i aplikacyjnych w obszarze nauk i inwestycji środowiskowych

P7S_WK

OSR_K2_W10

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego oraz opanował znajomość uwarunkowań prawnych, P7S_WK, P7U_W
ekonomicznych i etycznych związanych z ochroną środowiska naturalnego

OSR_K2_W11

Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości z uwzględnieniem racjonalnego korzystania z zasobów i walorów
środowiska przyrodniczego, jego właściwej ochrony i kształtowania. Zna podstawowe
zasady oceny oddziaływania różnego typu inwestycji na środowisko naturalne

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

OSR_K2_U01

Absolwent potraﬁ zastosować zaawansowane metody i narzędzia badawcze z zakresu
biologii i chemii w badaniach prowadzonych w zakresie ochrony środowiska
P7S_UW
właściwych dla wybranej specjalizacji

P7S_WG,
P7S_WK

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

OSR_K2_U02

Absolwent potraﬁ biegle wykorzystywać literaturę z zakresu nauk o środowisku, z
uwzględnieniem źródeł elektronicznych, zarówno w języku polskim, jak i języku
angielskim. Wykazuje przy tym umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji
pochodzących z różnych źródeł oraz formułowania na tej podstawie uzasadnionych
sądów

P7S_UW,
P7S_UK, P7U_U

OSR_K2_U03

Absolwent potraﬁ zaplanować i wykonać zadania badawcze oraz ekspertyzy z
zakresu nauk środowiskowych pod kierunkiem opiekuna naukowego

P7S_UW

OSR_K2_U04

Absolwent potraﬁ stosować metody statystyczne oraz techniki i narzędzia
informatyczne do opisu i prognozowania zjawisk przyrodniczych

P7S_UW

OSR_K2_U05

Absolwent potraﬁ zebrać, przeanalizować i zinterpretować dane empiryczne oraz na
tej podstawie potraﬁ sformułować odpowiednie wnioski

P7S_UW

OSR_K2_U06

Absolwent potraﬁ formułować własne sądy oraz wnioski na podstawie danych
pochodzących z różnych źródeł

P7S_UW, P7S_UK

OSR_K2_U07

Absolwent potraﬁ przygotować wystąpienie ustne w zakresie wykonanych prac
badawczych oraz zagadnień związanych z naukami o środowisku z wykorzystaniem
różnych środków komunikacji werbalnej

P7S_UW,
P7S_UK, P7U_U

OSR_K2_U08

Absolwent potraﬁ napisać pracę badawczą/naukową w języku polskim oraz krótkie
doniesienie naukowe w języku angielskim na podstawie wyników własnych badań
naukowych

P7S_UW, P7S_UK

OSR_K2_U09

Absolwent potraﬁ samodzielnie zaplanować własną karierę zawodową i naukową oraz
ukierunkować innych

P7S_UW,
P7S_UO

OSR_K2_U10

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem angielskim w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

P7S_UK,
P7S_UU, P7U_U

OSR_K2_U11

Absolwent potraﬁ uczyć się przez całe życie, potraﬁ przy tym inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób

P7S_UU

OSR_K2_U12

Absolwent potraﬁ współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej role
zależnie od natury realizowanego zadania

P7S_UO

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

OSR_K2_K01

Absolwent jest gotów do adekwatnego określenia priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania

P7S_KK, P7S_KR

OSR_K2_K02

Absolwent jest gotów do prawidłowej identyﬁkacji i rozstrzygania dylematów
związanych z wykonywaniem zawodu

P7S_KK, P7S_KR,
P7U_K

OSR_K2_K03

Absolwent jest gotów do systematycznej aktualizacji i pogłębiania wiedzy z zakresu
ochrony środowiska z wykorzystaniem z czasopism naukowych i
popularnonaukowymi oraz źródeł elektronicznych

P7S_KK

OSR_K2_K04

Absolwent jest gotów do wzięcia odpowiedzialności za ocenę zagrożeń chemicznych,
biologicznych i ﬁzycznych, zarówno w warunkach badań laboratoryjnych, jak i
terenowych oraz potraﬁ odpowiednio zadbać o zapewnienie warunków bezpiecznej
pracy

P7U_K, P7S_KR

OSR_K2_K05

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
uwzględniający zasady racjonalnego korzystania z zasobów i walorów środowiska
przyrodniczego

P7S_KO

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z
kursów fakultatywnych 7 ECTS, w tym kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co
najmniej 3 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy kursów
fakultatywnych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych zostaje zaliczona na poczet II roku
studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza
poniższego katalogu.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Chemometria w ochronie środowiska

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Globalne problemy ekologii

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Spektroskopia molekularna w badaniach środowiska

45

4,0

egzamin

Spektroskopia molekularna w badaniach środowiska - laboratorium

35

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Środowiskowe aspekty produkcji, konwersji i zagospodarowania
energii

30

3,0

egzamin

O

Wybrane zagadnienia chemii środowiska

30

3,0

egzamin

O

Zaawansowane metody analizy instrumentalnej

45

4,0

egzamin

O

Zaawansowane metody analizy instrumentalnej - laboratorium

60

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Grupa zajęć fakulatywnych

O

O

Kataliza i katalizatory w ochronie środowiska

30

3,0

egzamin

Ośrodki dokumentacji środowiska

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Lektorat z języka obcego

F

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Environmental Protection B2+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

English for Environmental Protection C1+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z
kursów fakultatywnych 7 ECTS, w tym kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co
najmniej 3 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy kursów
fakultatywnych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych zostaje zaliczona na poczet II roku
studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza
poniższego katalogu.

Plany studiów
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Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Biomonitoring

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Chemiczne technologie w ochronie środowiska

30

3,0

egzamin

Chemiczne technologie w ochronie środowiska - laboratorium

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Chemiczny monitoring środowiska

60

5,0

egzamin

Ekotoksykologia

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ocena zagrożeń środowiska

45

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Podstawy prawa ochrony środowiska

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zmiany i zmienność klimatu

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Grupa zajęć fakulatywnych

O

O

O

Analiza spektroskopowa związków naturalnych

30

3,0

egzamin

Analiza spektroskopowa związków naturalnych - laboratorium

40

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chemia żywności

15

1,0

egzamin

Clay Minerals and Zeolites

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Fundamentals of environmental catalysis

30

3,0

egzamin

Introduction to circular economy for chemists

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Preparatyka katalizatorów i sorbentów

60

5,0

egzamin

F

Procesy międzyfazowe w ochronie wód, gleb i powietrza

30

3,0

egzamin

F

Surfaktanty a środowisko - aplikacje i zagrożenia

30

3,0

egzamin

F

Świat w świetle spektroskopii molekularnej

30

3,0

egzamin

F

Współczesne wyzwania chemii środowiska

30

3,0

egzamin

F

Zarządzanie w praktyce A

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zarządzanie w praktyce B

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Lektorat z języka obcego

F

F

F

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Environmental Protection C1+

30

2,0

egzamin

F

English for Environmental Protection B2+

30

2,0

egzamin

F

Plany studiów
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Polityka ochrony środowiska

45

4,0

egzamin

O

Pracownia magisterska

250

-

-

O

Seminarium magisterskie

30

-

-

O

Przedmiot

Grupa zajęć fakulatywnych

O

Challenges of Modern Chemistry: Emerging Contaminants

30

3,0

egzamin

F

Kataliza i katalizatory w ochronie środowiska

30

3,0

egzamin

F

Ośrodki dokumentacji środowiska

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona własności intelektualnej II

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju - warsztaty

15

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Pracownia magisterska

250

46,0

zaliczenie

Seminarium magisterskie

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Semestr 4
Przedmiot

Grupa zajęć fakulatywnych

O

O

Absolwent na rynku pracy

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Analiza spektroskopowa związków naturalnych

30

3,0

egzamin

Analiza spektroskopowa związków naturalnych - laboratorium

40

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chemia żywności

15

1,0

egzamin

Clay Minerals and Zeolites

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Fundamentals of environmental catalysis

30

3,0

egzamin

Introduction to circular economy for chemists

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Preparatyka katalizatorów i sorbentów

60

5,0

egzamin

F

Procesy międzyfazowe w ochronie wód, gleb i powietrza

30

3,0

egzamin

F

Surfaktanty a środowisko - aplikacje i zagrożenia

30

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Świat w świetle spektroskopii molekularnej

30

3,0

egzamin

Właściwości ﬁzyczne i chemiczne wód

50

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne wyzwania chemii środowiska

30

3,0

egzamin

Zarządzanie w praktyce A

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zarządzanie w praktyce B

15

1,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Chemometria w ochronie środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.210.6204ec64393ed.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 15, seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaznajomienie studenta z technikami analizy danych bazującymi na statystyce, chemometrii,
metodach przetwarzania sygnału analitycznego oraz wykorzystaniem programów komputerowych
do opracowania danych z pomiarów analitycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasadę wybranych metod statystycznych
i chemometrycznych, w szczególności z zakresu
analizy podobieństwa (analiza skupień) oraz metod
umożliwiających redukcję wymiarowości
w wielowymiarowej analizie danych i wizualizację
struktury takich danych (metoda głównych
składowych), oraz zakresu opracowania danych
pomiarowych, testowania hipotez, analizy wariancji
i planowania doświadczeń,

OSR_K2_W02,
OSR_K2_W07

raport, prezentacja

W2

potraﬁ wskazać metody statystyczne
i chemometryczne przydatne w rozwiązywaniu
problemów z zakresu ochrony i monitoringu
środowiska,

OSR_K2_W02,
OSR_K2_W07

raport, prezentacja

U1

wykorzystać oprogramowanie komputerowe do analizy OSR_K2_U04,
OSR_K2_U05,
wyników pomiarowych, przeprowadzenia analiz
OSR_K2_U07
statystycznych i chemometrycznych,

raport, prezentacja

U2

stosować podstawowe techniki chemometryczne
w analizie wyników badań,

OSR_K2_U05,
OSR_K2_U07

raport, prezentacja

U3

przedstawić zagadnienia z zakresu statystyki,
chemometrii i analizy danych z zakresu chemii
medycznej i analitycznej specjalistom
i niespecjalistom,

OSR_K2_U04,
OSR_K2_U05,
OSR_K2_U07

raport, prezentacja

U4

zastosować narzędzia statystyczne i chemometryczne
w planowaniu doświadczeń oraz interpretacji wyników
pomiarowych,

OSR_K2_U04,
OSR_K2_U05

raport, prezentacja

U5

potraﬁ współpracować z grupą i organizować pracę
przy realizacji zadań,

OSR_K2_U12

raport

U6

jest świadom konieczności stałego i samodzielnego
poszerzania własnej wiedzy z zakresu chemometrii,
statystyki i metod opracowania pomiarów,

OSR_K2_U07,
OSR_K2_U11

raport, prezentacja

OSR_K2_K03

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stałego poszerzania wiedzy, korzystanie z technologii
informacyjnych, programów komputerowych oraz
książek specjalizacyjnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

15

seminarium

15

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
50

ECTS
2.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium. Przygotowanie i wygłoszenie przez studenta referatu (referatów) na
temat z zakresy chemometrii, wybrany spośród oferowanych przez prowadzącego
zajęcia. Ocena indywidualna na podstawie jakości referatu i aktywności w dyskusji
merytorycznej. Tematyka: 1) Excel -zaawansowane funkcje i możliwości, Statistica
– struktura pakietu i podstawowe możliwości, statystyka opisowa; 2) Analiza
wariancji; 3) Testowanie hipotez statystycznych; 4) Analiza podobieństwa,
Podobieństwo wielowymiarowe, podobieństwo cech, podobieństwo próbek; 5)
Analiza składowych głównych 6) Analiza skupień; 7) Planowanie doświadczeń z
wykorzystaniem planów doświadczalnych, 8) Regresja liniowa i nieliniowa

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U6, K1

2.

Laboratorium: Wykonanie zadań i rozwiązanie postawionych problemów
statystycznych i chemometrycznych w formie projektu z wykorzystaniem: pakietu
do analizy statystycznej Statistica: statystyka opisowa, testowanie hipotez
statystycznych, analiza wariancji, modelowanie liniowe i nieliniowe, analizy
wielowymiarowe, planowanie doświadczeń oraz oprogramowania Origin: regresja
liniowa i nieliniowa, przetwarzanie sygnału analitycznego

W1, W2, U1, U2, U4, U5,
U6, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria

raport

Wygłoszenie prezentacji na zadany temat, aktywny udział w dyskusji i
umiejętność odpowiedzi na pytania

seminarium

prezentacja

Przygotowanie raportów z wykonanych zadań, wg wskazań prowadzącego,
wykonanie projektu w grupie

Sylabusy
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Globalne problemy ekologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.210.5cac67bd4e3f1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0511Biologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 8, konwersatorium: 22

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi globalnymi problemami ekologicznymi tj.:demograﬁa, problemy
energetyczne, globalne ocieplenie, deforestacja, skażenie środowiska i GMO, kryzys bioróżnorodności, ozon,
pandemie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najważniejsze globalne problemy ekologiczne
i rozumie ich źródła oraz skutki.

OSR_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszukiwać rzetelnych informacji naukowych,
posługując się profesjonalnymi bazami publikacji

OSR_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

prowadzić merytoryczną dyskusję na omawiane
tematy, posługując się twardymi argumentami
naukowymi oraz sformułować i uzasadnić własną
opinię na temat praktycznych problemów
środowiskowych

OSR_K2_U02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działania w sprawie najpoważniejszych globalnych
problemów ekologicznych.

OSR_K2_K05

brak zaliczenia

K2

do krytycznego podejścia do informacji i wie, że każdą
informację powinno się weryﬁkować w oparciu
o wiarygodne źródła.

OSR_K2_K02,
OSR_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K3

systematycznego poszerzania i pogłębiania wiedzy.

OSR_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

8

konwersatorium

22

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ramach kursu omawianych jest kilka wybranych najważniejszych
współczesnych globalnych problemów ekologicznych. Tematy wybierane są na
drodze dyskusji z uczestnikami kursu. Prowadzący zajęcia przygotowują krótkie
wprowadzenie do każdego z wybranych tematów (w formie wykładu), po którym
uczestnicy kursu samodzielnie poszukują informacji na omawiany temat. Kurs
polega na samodzielnym ale zespołowym poszukiwaniu przez studentów
wiarygodnych informacji na temat wybranych problemów ekologicznych (internet
i inne media, biblioteka, roczniki statystyczne itd) i dokonywaniu ich właściwej,
naukowej oceny (także ilościowej), poprzez szacunkowe obliczenia i symulacje, z
wykorzystaniem wiedzy i narzędzi obliczeniowych opanowanych na kursach
ekologii. Wyniki pracy studentów są prezentowane i omawiane na
konwersatoriach. Przykładowe problemy do opracowania to: stan populacji i
prognozy demograﬁczne, źródła i zużycie energii przez biosferę i cywilizację,
biopaliwa i inne źródła energii odnawialnej, globalne zmiany klimatu, zagrożenia
katastrofami ekologicznymi, zagrożenia dla bioróżnorodności, wylesianie,
zanieczyszczenie środowiska.

1.

W1, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

Wykłady: 1 godz. tydzień x 8 tygodni

konwersatorium

Konwersatorium: 2 godz./tydzień x 11 tygodni Pozytywna, bieżąca ocena
merytorycznego przygotowania do omawianych tematów oraz
zaliczenie na ocenę
umiejętności prowadzenia dyskusji. Aktywny udział w konwersatoriach;
wykonanie zadań domowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przynajmniej podstawowego kursu z ekologii

Sylabusy
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Spektroskopia molekularna w badaniach środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.210.6204eea79777a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z podstawowymi rodzajami spektroskopii molekularnej w zakresie praktycznym z podbudową
teoretyczną do wykorzystania w analizie problemów chemii środowiska w ujęciu jakościowych i ilościowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zjawiska ﬁzyczne będące podstawą technik
spektroskopowych

OSR_K2_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

pojęcia spektroskopii molekularnej, potraﬁ podać
reguły wyboru dla poszczególnych spektroskopii,
potraﬁ opisać dany typ widma i je zinterpretować.

OSR_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

dysponuje wiedzą na temat podstaw poszczególnych
metod spektroskopii molekularnej. Potraﬁ przedstawić
aktualne kierunki rozwoju metod spektroskopowych
w ochronie środowiska.

OSR_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ wykorzystać nabytą wiedzę na prowadzenie
samodzielnej pracy badawczej z zakresu ochrony
środowiska. W oparciu o posiadane widma i wyniki
sformułować wnioski wynikające z analizy widm
spektroskopowych.

OSR_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ zaplanować badania w ochronie środowiska
wykorzystujące metody spektroskopii molekularnej.

OSR_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ wykorzystać tabele charakterystycznych pasm
i fachową literaturę w celu rozwiązania problemów
spektroskopii molekularnej w ochronie środowiska.
Potraﬁ weryﬁkować uzyskane wyniki spektralne.

OSR_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ posługiwać się językiem angielskim w zakresie
zrozumienia literatury naukowej właściwej dla
studiowania zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

OSR_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

OSR_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu spektroskopii
molekularnej w ochronie środowiska.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie do sprawdzianów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zapoznanie się z podstawowymi rodzajami spektroskopii molekularnej w zakresie
praktycznym z podbudową teoretyczną do wykorzystania w analizie problemów
chemii środowiska w ujęciu jakościowych i ilościowym. Po ukończeniu modułu
student powinien zdobyć wiadomości i umiejętności w aspektach praktycznym
(znajomość zakresu stosowalności, zalety i wady danej spektroskopii do
rozwiązywania typowych problemów chemii środowiska, i teoretycznych
(rozumienie podstaw teoretycznych, interpretacja molekularna parametrów
widmowych). Kurs obejmuje podstawy ﬁzyczne i analizę widm spektroskopii
absorpcyjnej w IR, spektroskopii rozpraszania ramanowskiego, elektronowej
spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej oraz spektroskopii absorpcyjnych w
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
rezonansie magnetycznym. Omówione zostaną poziomy energetyczne, reguły
U3, K1
wyboru, rodzaje przejść elektronowych, oscylacyjnych, spinów jądra i
niesparowanego elektronu. Przykłady zastosowań technik spektroskopii do badań
prowadzonych w zakresie chemii środowiska. W ramach wykładu i
konwersatorium student zapozna się z podstawami spektroskopii molekularnej, tj.:
natura promieniowania elektromagnetycznego i jego cechy, widmo
promieniowania elektromagnetycznego, formy energii molekuł, oddziaływanie
promieniowania elektromagnetycznego z materią: absorpcja, emisja spontaniczna
i wymuszona oraz prawdopodobieństwo przejść. Przedstawione zostaną
podstawowe techniki spektroskopii molekularnej, budowa aparatury oraz
interpretacja widm w odniesieniu do badań środowiska i jego ochrony.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów,
seminarium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Czynny udział w zajęciach, zaliczenie pisemne (średnia ocen z kolokwiów
cząstkowych)

wykład

egzamin pisemny

końcowy egzamin pisemny, który obejmuje materiał wykładu i
konwersatorium

Sylabusy
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Spektroskopia molekularna w badaniach środowiska - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.210.6204ef0535c52.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 35

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie się z podstawami praktycznymi technik spektroskopowych stosowanych w naukach chemii
środowiska oraz rozwiązywanie zagadnień w ujęciu analizy jakościowej i ilościowej. W ramach zajęć praktycznych
student przeanalizuje próbki o charakterze środowiskoych i przemysłowym przy pomocy technik spektroskopii
oscylacyjnej i elektronowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ posługiwać się pojęciami spektroskopii
molekularnej, w szczególności w praktycznej analizie
związanej z problemami ochrony środowiska.

OSR_K2_W01

raport

W2

potraﬁ zaplanować badania środowiskowe w oparciu
o najlepszą (optymalną) metodę i technikę
spektroskopową.

OSR_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

potraﬁ dokonać analizę spektroskopową związków
organicznych i nieorganicznych i interpretacji pod
kątem danego problemu chemicznego. Potraﬁ
dokonać krytycznej oceny otrzymanych wyników.

OSR_K2_W02

raport

W4

potraﬁ dobrać technikę spektroskopii molekularnej
oraz przygotować próbkę do pomiarów dedykowanych
danej analizie stanu środowiska.

OSR_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W5

potraﬁ przedstawić aktualne osiągnięcia naukowe
i techniczne z zakresu spektralnej analizy środowiska.

OSR_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W6

zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie
pracy laboratoryjnej nad próbkami chemicznymi
i biologicznymi oraz w trakcie pomiarów z użyciem
aparatury spektroskopowej.

OSR_K2_W08

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wykonywać zadania badawcze związane
ze spektroskopową analizą problemów ochrony
środowiska.

OSR_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ przeprowadzić analizę danych spektralnych
wykorzystując metody statystyczne i matematyczne.

OSR_K2_U04

raport

U3

potraﬁ opisać otrzymane dane widmowe w pisemnym
sprawozdaniu i sformułować wnioski z nich płynące.

OSR_K2_U06

raport

U4

samodzielnie planuje zestaw materiału badanego
w trakcie pracy doświadczalnej.

OSR_K2_U09

raport

U5

potraﬁ zweryﬁkować wnioski otrzymane w trakcie
wykonywania badań eksperymentalnych w oparciu
o dane pochodzące z literatury naukowej w jęz. ang.

OSR_K2_U10

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ocenia krytycznie swój poziom wiedzy i rozumie
konieczność dalszego jej pogłębiania w zakresie
spektroskopii molekularnej.

OSR_K2_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

potraﬁ wykonać pomiar i zanalizować wyniki pomiaru
spektroskopowego próbek w działając w grupie.

OSR_K2_K02

raport

K3

krytycznie ocenia aspekty społeczne związane
z wprowadzaniem technik metod spektroskopii
w analizie środowiskowej. Realizuje zadania w sposób
zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia,
w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, umie
postępować w stanach zagrożenia.

OSR_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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laboratoria

35

przygotowanie do zajęć

7

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

8

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia mają na celu zapoznanie się podstawami metod spektroskopowych
stosowanych w naukach chemii środowiska wraz ze wskazaniem przydatności
analizy spektroskopowej w ujęciu jakościowym i ilościowym. W ramach zajęć
praktycznych student zapozna się z badaniem próbek środowiskowych,
zanieczyszczeń i monitorowaniem procesów ich usuwania przy użyciu technik
spektroskopii oscylacyjnej i elektronowej.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3

2.

Laboratorium obejmuje 7 5-godzinnych ćwiczeń praktycznych z zakresu
podstawowych metod spektroskopii i spektrometrii: jakościowej i ilościowej
analizy przy użyciu spektroskopii absorpcyjnej IR, spektroskopii ramanowskiej,
uwzględniając techniki pomiaru in situ, spektroskopii absorpcyjnej UV-VIS-NIR i
emisyjnej w ujęciu analizy zanieczyszczeń, zmian molekularnych obserwowanych
na skutek czynników środowiskowych oraz procesów związanych z eliminacją
zanieczyszczeń. W ramach laboratorium student zapozna się z podstawowymi
rodzajami spektroskopii molekularnej w zakresie praktycznym do analizy
środowiskowej. Student powinien zdobyć wiadomości i umiejętności w aspektach:
znajomość zakresu stosowalności, zalety i wady danej spektroskopii do
rozwiązywania problemów ﬁzyko-chemicznych próbek o charakterze
środowiskowym, opanowanie technik przygotowania próbek, wykonanie prostego
pomiaru i zasady BHP związane z jego wykonaniem, praktyczna analiza typowych
widm wraz ze zrozumieniem podstaw teoretycznych w interpretacji parametrów
widmowych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3

Jedna z utworzonych grup może być prowadzona w języku angielskim.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Czynny udział w zajęciach laboratoryjnych wraz z
napisaniem raportu z ćwiczeń. 2. Pisemne kolokwium
końcowe. 3. Ocena końcowa z kursu jako średnia ważona
ocen z kolokwium pisemnego (1/2) i średniej ocen z
raportów (1/2).\
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Środowiskowe aspekty produkcji, konwersji i zagospodarowania energii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.210.5cc19cbfe7824.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o Ziemi i środowisku

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0712Technologie związane z ochroną środowiska

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student/ka zna, rozumie i poprawnie opisuje relacje
pomiędzy procesami produkcji, konwersji
i zagospodarowania energii oraz ich odpowiednimi
konsekwencjami środowiskowymi;

OSR_K2_W03

egzamin pisemny

W2

student/ka zna, rozumie i poprawnie wskazuje możliwe
sposoby ochrony środowiska przez sektor
OSR_K2_W06
energetyczny;

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

studemt/ka potraﬁ formułować oparte na wiedzy
opinie odnośnie oddziaływania sektora
energetycznego na stan środowiska;

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U05,
OSR_K2_U06

egzamin pisemny

U2

student/ka potraﬁ ocenić środowiskowe konsekwencje
wyboru technologii stosowanych w energetyce;

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U05,
OSR_K2_U06

egzamin pisemny

OSR_K2_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest gotów/gotowa systematycznie
pogłębiać wiedzę odnośnie nowych alternatywnych
źródeł energii;

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ramach kursu omawiane są relacje pomiędzy procesami środowiskowymi oraz
źródłami energii. Szczególne miejsce zajmuje wpływ technologii energetycznych
na środowisko oraz możliwości jego ograniczenia. Bardziej szczegółowo omawiane
są wątki związane z energią słoneczną i jej wykorzystaniem: konwersją
fotowoltaiczna, fotoogniwami i procesami fotochemicznymi. W dalszej części
omawiane są wątki poświęcone konwersji energii dokonywanej przez rośliny
związane z fotosyntezą i energią biomasy. Z kolei przeanalizowane są inne
odnawialne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem konwersji energii
wodnej i wiatrowej w energię elektryczną. Podstawowe zagadnienia związane z
dystrybucją i wykorzystaniem naturalnych surowców energetycznych (węgle, ropa
naftowa, gaz ziemny) w skali kraju i świata. Budowa chemiczna naturalnych
surowców energetycznych i ich przemiany zachodzące podczas produkcji energii.
Podstawowe aspekty związane z konwersją energii chemicznej do energii
eklektycznej oraz jej przeszyłem. Problemy środowiskowe związane ze spalaniem
paliw kopalnych i technologie stosowane do ograniczenia emisji substancji
toksycznych powstających w wyniku ich spalania. Podstawowe zagadnienia
związane z konwersją biomasy do biopaliw (surowce, technologie, wykorzystanie).
Porównanie paliw pochodzenia maturalnego i syntetycznego. Wybrane aspekty
prawne i ekonomiczne związane z produkcją i zagospodarowaniem energii.
Zagadnienia wstępne energetyki jądrowej: porównanie wydajności ekonomicznej i
konsumpcji elektryczności, porównanie przeciętnej długości życia i konsumpcji
elektryczności, USA: trend w konsumpcji energii i wzroście zamożności, energia
elektryczna oraz źródła energii na Ziemi oraz rezerwy paliw kopalnych a także
energia w żywności oraz efektywność kopalnych surowców energetycznych i
napromieniowanie związane z wykorzystaniem energii jądrowej. W kolejnej części
kursu omawiane jest rozszczepienie jąder i reaktor jądrowy: model kroplowy
jąder, energia wiązania i rozszczepienie jąder, reakcja łańcuchowa, bilans
neutronów, współczynnik powielania, krytyczność, reaktywność, masa krytyczna,
neutrony pierwotne i opóźnione, sterowanie reaktorem i moderacja neutronów a
także BWR i PWR – reaktor termiczny nisko- i wysokociśnieniowy. Reaktor jądrowy
a bomba jądrowa. W kolejnej części omawiane są cywilne reaktory jądrowe: ich
rodzaje, paliwo używane w reaktorach jądrowych, procesy wzbogacania uranu,
jądrowe reaktory energetyczne, wodne i chłodzone gazem oraz reaktory
ciężkowodne kanałowe, wysokotemperaturowe. Cykl paliwa jądrowego: cykl
paliwowy, właściwości uranu, zasoby uranu na świecie i jego wpływ na organizmy
żywe, wytwarzanie paliwa jądrowego oraz procesy związane z „wypalaniem”
paliwa jądrowego i transport wypalonego paliwa a także system barier
bezpieczeństwa dla odpadów wysokoaktywnych. Wpływ elektrowni jądrowej na
środowisko: w czasie normalnej eksploatacji, stany awaryjne i przejściowe,
zagrożenia podczas awarii, likwidacja elektrowni jądrowej, historia większych
awarii.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdany egzamin pisemny i obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstaw technologii wytwarzania energii oraz ograniczania emisji;

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia chemii środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.210.6204ee1a210f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu chemii hydrosfery, geosfery
i atmosfery, w tym składem chemicznym środowiska, przemianami jakim ulegają substancje chemiczne
w środowisku, wpływem działalności człowieka na stan chemiczny środowiska.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna i rozumie procesy ﬁzyczne i chemiczne
zachodzące w przyrodzie i w oparciu o tę wiedzę
określa ich znaczenie dla funkcjonowania środowiska

OSR_K2_W01

egzamin pisemny

W2

student zna i rozumie pogłębioną wiedzę z zakresu
nauk chemicznych umożliwiającą prowadzenie
zaawansowanych prac badawczych związanych
z badaniem procesów zachodzących w środowisku

OSR_K2_W03

egzamin pisemny

W3

student zna i rozumie aktualne osiągnięcia naukowe
wykorzystywane do badania procesów chemicznych
zachodzących w środowisku

OSR_K2_W06

egzamin pisemny

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U06

egzamin pisemny

OSR_K2_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ korzystać z literatury dotyczącej
chemii środowiska, krytycznie ocenić informacje
pozyskane z różnych źródeł i formułować własne sądy
i wnioski dotyczące chemii środowiska

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka jest gotów/gotowa systematycznie
pogłębiać wiedzę na temat procesów chemicznych
zachodzących w środowisku i wpływu zanieczyszczeń
środowiska na przebieg tych procesów

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

13

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Chemia środowiska jako dziedzina nauki, sfery środowiska, obieg podstawowych
pierwiastków w środowisku, reakcje chemiczne zachodzące w środowisku
Chemia hydrosfery – woda – budowa cząsteczki, właściwości ﬁzyczne i chemiczne,
cykl hydrologiczny, Główne składniki mineralne wód naturalnych, gazy w wodach
naturalnych, kwasowość i zasadowość wody, pierwiastki biogenne i ich wpływ na
jakość wód, Wskaźniki jakości wody (chemiczne, bakteriologiczne, biologiczne),
materia organiczna w wodzie, reakcje chemiczne zachodzące w hydrosferze,
koloidy wodne, wybrane organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia wód; proces
samooczyszczania, przykłady metod oczyszczania wód
Chemia geosfery - budowa, skład chemiczny, właściwości ﬁzyczne i chemiczne
gleb, substancje mineralne w glebie, nieorganiczne i organiczne składniki gleb,
humus glebowy, reakcje chemiczne w roztworze glebowym, koloidy glebowe i rola
sorpcyjnego kompleksu glebowego, problem zanieczyszczenia gleb (wybrane
substancje organiczne i nieorganiczne), rolnictwo a jakość gleb, wybrane metody
usuwania zanieczyszczeń z gleb.
Chemia atmosfery – skład atmosfery ziemskiej, charakterystyka ﬁzykochemiczna,
znaczenie atmosfery, tlen, dwutlenek węgla, azot – reakcje, aerozole, pyły,
toksyczne metale, nieorganiczne i organiczne zanieczyszczenia powietrza,

1.

W1, W2, W3, U1, K1

Antropogeniczne zmiany w atmosferze – problem gazów cieplarnianych i
globalnego ocieplenia, kwaśne deszcze, ozon i dziura ozonowa, smog klasyczny i
fotochemiczny
Podstawy fotochemii środowiska – charakterystyka promieniowania słonecznego,
rola promieniowania słonecznego w kształtowaniu środowiska, procesy
fotoﬁzyczne w środowisku, podstawowe prawa fotochemii, kinetyka i wydajność
kwantowa
Fotochemia atmosfery – osłabianie promieniowania w atmosferze, najważniejsze
reakcje fotochemiczne w troposferze i stratosferze, smog fotochemiczny, dziura
ozonowa
Fotochemia hydrosfery – substancje humusowe, fotoaktywatory w zbiornikach
wodnych, fotochemiczne cykle redoksowe z udziałem kompleksów metali
Fotochemia w układach wielofazowych – reakcje fotochemiczne w glebie, biosfera:
fotosynteza, fotodegradacja, fotomedycyna Fotochemia w ochronie środowiska –
układy fotokatalityczne, fotochemiczne metody usuwania zanieczyszczeń
środowiska, konwersja energii słonecznej w energię użyteczną.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Zaawansowane metody analizy instrumentalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.210.5ca756c6c26c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kierunkami rozwoju analityki środowiskowej.

C2

Przekazanie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod analizy instrumentalnej znajdujących zastosowanie
w analityce środowiskowej.

C3

Uświadomienie słuchaczom znaczenia dokładności wyniku analitycznego (błędy w analizie chemicznej,
najważniejsze pojęcia charakteryzujące jakość metod analitycznych oraz podstawy walidacji tych metod).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna przebieg procesu analitycznego
z uwzględnieniem przepływu informacji chemicznej
w tym procesie. Zna podstawy teoretyczne
i możliwości zastosowania wybranych technik analizy
przepływowej. Student dysponuje pogłębioną wiedzą
z zakresu spektrofotometrii UV-Vis i atomowej
spektrometrii absorpcyjnej (AAS) stosowanymi
w połączeniu z wybranymi technikami analizy
przepływowej oraz atomowej spektrometrii emisyjnej
plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP OES). Student zna
i rozumie pojęcia analizy specjacyjnej i procesowej.

OSR_K2_W03

egzamin pisemny

W2

student dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu
spektrometrii mas, umożliwiającą prowadzenie
zaawansowanych prac badawczych związanych
z ochroną środowiska. Zna podstawy ﬁzyczne
działania źródeł jonów, analizatorów mas. Zna budowę
i działanie spektrometru mas.

OSR_K2_W03

egzamin pisemny

W3

student dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu teorii
i aspektów praktycznych rozdzielania
chromatograﬁcznego. Zna nowoczesne metody
analizy technikami chromatograﬁi gazowej i cieczowej
próbek środowiskowych, żywności oraz próbek
przemysłowych. Student wykazuje znajomość
aspektów analizy śladowej w oparciu o chromatograﬁę
gazową i cieczową w oznaczaniu szkodliwych
zanieczyszczeń środowiska na przykładzie dioksyn,
w tym znajomość technik sprzężonych GC MS i LC MS.
Wykazuje znajomość aktualnie stosownego w tym celu
wyposażenia aparaturowego, jego budowy i obsługi.
Dysponuje wiedzą o typowych awariach i zakłóceniach
pracy urządzeń chromatograﬁcznych oraz sposobów
ich usuwania. Zna konstrukcję współcześnie
stosowanych chromatografów gazowych np: Thermo
Scientiﬁc, Agilent, Shimadzu, Perkin Elmer itp.
Dysponuje wiedzą o błędach systematycznych
i przypadkowych w chromatograﬁi gazowej. Zna
sposoby uniknięcia ich wystąpienia.

OSR_K2_W03

egzamin pisemny

W4

student zna budowę i zasadę działania czujników
chemicznych i biochemicznych oraz potraﬁ wskazać
ich zastosowania w ochronie środowiska. Student zna
i rozumie pojęcia bioanalityki i biomonitoringu.

OSR_K2_W03

egzamin pisemny

W5

student dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu
przygotowania próbek środowiskowych do analizy oraz
technik instrumentalnych stosowanych w analizie
stanu środowiska, w tym: spektrofotometrii UV-Vis
i atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS)
stosowanymi w połączeniu z wybranymi technikami
OSR_K2_W04
analizy przepływowej oraz atomowej spektrometrii
emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP OES),
spektrometrii mas, technik rozdzielania
chromatograﬁcznego, technik łączonych GC MS i LC
MS oraz (bio)czujników.

egzamin pisemny

W6

student zna zasady zielonej chemii analitycznej.

OSR_K2_W04

egzamin pisemny

W7

student zna kierunki rozwoju analityki środowiskowej.
Zna zasady działania technik łączonych (GC MS, LC
MS), techniki ICP OES, wybranych technik analizy
przepływowej i (bio)czujników chemicznych.

OSR_K2_W06

egzamin pisemny

Sylabusy
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W8

student zna sposoby doboru metody analizy
instrumentalnej odpowiedniej do rozwiązania
postawionego problemu analitycznego z zakresu m.in.
monitoringu zanieczyszczenia środowiska, specjacji.

OSR_K2_W07

egzamin pisemny

W9

student rozumie znaczenie dokładności wyniku
analitycznego i zna podstawy walidacji metod
analitycznych stosowanych w analityce
środowiskowej.

OSR_K2_W02

egzamin pisemny

W10

student zna współczesne metody przygotowywania
próbek środowiskowych do analizy i wzbogacania
analitów.

OSR_K2_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać techniki analizy przepływowej oraz
technikę ICP OES do badań w zakresie ochrony
środowiska.

OSR_K2_U01

egzamin pisemny

U2

wykorzystać spektrometrię mas do badań w ochronie
środowiska. Potraﬁ dobrać metodę jonizacji
i analizator do poszczególnych grup związków.

OSR_K2_U01

egzamin pisemny

U3

wykorzystać nowoczesne metody analizy
instrumentalnej z zastosowaniem różnorodnych
technik chromatograﬁi gazowej i cieczowej, a także
różnych technik przygotowania próbek do analiz,
do badań w zakresie ochrony środowiska.

OSR_K2_U01

egzamin pisemny

U4

zastosować czujniki chemiczne i biochemiczne
w badaniach z zakresu ochrony środowiska.

OSR_K2_U01

egzamin pisemny

U5

interpretować widma masowe wybranych grup
związków chemicznych.

OSR_K2_U03

egzamin pisemny

U6

przeprowadzić walidację metody analitycznej.

OSR_K2_U03

egzamin pisemny

U7

wykonać obliczenia analityczne w zakresie
uzyskiwania wyniku oznaczenia jak i oceny
statystycznej.

OSR_K2_U04

egzamin pisemny

U8

student wykazuje umiejętność formułowania własnych
wniosków na podstawie danych uzyskanych z różnych
źródeł.

OSR_K2_U06

egzamin pisemny

U9

pogłębiać swoją wiedzę z zakresu analityki
środowiska.

OSR_K2_U11

egzamin pisemny

U10

dokonać wyboru metody przygotowania próbki
środowiskowej do analizy w zależności od rodzaju
próbki i stosowanej metody analitycznej.

OSR_K2_U01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

systematycznej aktualizacji i pogłębiania wiedzy
z zakresu ochrony środowiska.

OSR_K2_K03

egzamin pisemny

K2

podjęcia odpowiedzialności za ocenę zagrożeń
chemicznych zarówno w laboratorium jak i w terenie.

OSR_K2_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

45

przygotowanie do egzaminu

67

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Krótki rys historyczny chromatograﬁi, kryteria wyboru metod
chromatograﬁcznych, przedstawienie możliwości zastosowania chromatograﬁi
gazowej i chromatograﬁi cieczowej HPLC jako metod analitycznych w badaniach
środowiska, żywności, próbek biologicznych i w kryminalistyce. Mechanizmy i
teoria rozdzielania chromatograﬁcznego, omówienie faz stacjonarnych, parametry
retencji, współczynnik rozdzielenia, selektywność i rozdzielczość. Techniki
rozdzielania chromatograﬁcznego: izotermiczne i gradientowe. Optymalizacja
rozdzielania chromatograﬁcznego: równanie van Deemtera, sprawność kolumny.
Parametry wpływające na sprawność rozdzielania chromatograﬁcznego. Budowa
chromatografu gazowego w tym: omówienie urządzeń nastrzykowych
(dozowników), kolumn chromatograﬁcznych, detektorów. Sprzężenie
chromatograﬁi gazowej z spektrometrią mas. Podstawowe analizatory mas w
układach GC MS i GC MS/MS. Budowa systemów do wysokosprawnej
chromatograﬁi cieczowej HPLC. Dozowniki pętlicowe, kolumny analityczne i
preparatywne, detektory spektrofotometryczne, elektrochemiczne i inne,
specyﬁczne. Sprzężenie techniki HPLC z spektrometrią mas. Interfejsy ESI, TSI i
inne. Metoda jonizacji APCI. Niskotemperaturowa plazma helowa jako źródło
jonizacji w oznaczaniu protein metodą LC MS. Analizatory Chip LC MS. Systemy
rejestracji i interpretacji chromatogramów, dekonwolucja w oznaczaniu związków
o dużej masie cząsteczkowej. Techniki i metody obliczeniowe w analizach
ilościowych. Metody przygotowania próbek do oznaczania ich technikami
chromatograﬁi gazowej i cieczowej. Próbki stałe: ekstrakcja w aparacie Soxhleta
SE, ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami USE, ekstrakcja płynem w stanie
nadkrytycznym SFE, przyspieszona ekstrakcja rozpuszczalnikiem ASE. Próbki
ciekłe: ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz, ekstrakcja do fazy stałej SPE,
mikroekstrakcja SPME, metoda rugowania i wyłapywania PT, metoda analizy fazy
nadpowierzchniowej HS statyczna i dynamiczna. Próbki gazowe: metody
wzbogacania technikami sorpcji, wymrażania i desorpcji. Metody oznaczania
lotnych substancji organicznych VOC w powietrzu atmosferycznym technikami
chromatograﬁi gazowej. Omówienie źródeł zanieczyszczenia środowiska
związkami chemicznymi na przykładzie dioksyn. Metoda ich oznaczania techniką
rozcieńczeń izotopowych ID GC MS. Omówienie błędów systematycznych i
przypadkowych w chromatograﬁi gazowej. Sposoby uniknięcia ich wystąpienia.
Typowe awarie i zakłócenia pracy urządzeń chromatograﬁcznych i sposoby ich
usuwania. Omówienie konstrukcji współcześnie stosowanych chromatografów
gazowych np: Thermo Scientiﬁc, Agilent, Shimadzu, Perkin Elmer itp.

W10, W3, W5, W7, W8,
U10, U3, U7, U8, U9, K1,
K2

Sylabusy
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2.

Historia rozwoju spektrometrii mas. Podstawy spektrometrii mas: metody jonizacji
(mechanizmy zachodzących procesów), analizatory - zasady działania i możliwości
zastosowania, detektory jonów ICP MS - zasada działania i możliwości analityczne. W2, W5, W7, W8, U10,
Analiza widm masowych związków organicznych. Możliwości zastosowania i zalety U2, U5, U7, U8, U9, K1,
tandemowych metod spektrometrii mas. Metoda dekonwolucji. Analiza peptydów i K2
białek za pomocą spektrometrii mas (MALDI, ESI MS). Analiza widm masowych.
Bazy danych widm masowych.

3.

Proces analityczny – przenoszenie informacji chemicznej w procesie analitycznym.
Podstawy walidacji metod analitycznych: precyzja, dokładność, liniowość, zakres
pomiarowy, czułość, granica wykrywalności i odtwarzalności, niepewność.
Wybrane techniki analizy przepływowej - przygotowanie próbek do analizy i
prowadzenie pomiarów: sygnał analityczny, aparatura, przykłady zastosowania w
analityce środowiskowej w połączeniu z detekcją technikami spektrofotometrii UV
Vis, atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) i emisyjnej (ICP OES) oraz z
wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych. Wybrane zagadnienia analizy
specjacyjnej i procesowej.

W1, W5, W7, W8, W9,
U1, U10, U3, U6, U7, U8,
U9, K1, K2

4.

Wybrane metody przygotowania próbek do analizy oraz izolowania i oczyszczania
analitów (ﬁzyczne, chemiczne i ﬁzykochemiczne). Wybrane nowoczesne techniki
ekstrakcji do fazy stałej oraz ekstrakcji ciecz-ciecz. Elementy bioanalizy,
immunoanaliza, bioczujniki i ich zastosowanie w analizie środowiska. Zielona
chemia analityczna.

W10, W4, W6, W7, W8,
W9, U10, U4, U7, U8, U9,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia: Zaliczenie wszystkich egzaminów cząstkowych. W
ramach przedmiotu realizowane są następujące wykłady: 1) Metody
chromatograﬁi gazowej i cieczowej (15 godz.). 2) Spektrometria mas (10
godz.). 3) Walidacja metod analitycznych. Wstrzykowa analiza
przepływowa (10 godz.). 4) Wybrane metody przygotowania próbek do
analizy. Elementy bioanalizy, bioczujniki (10 godz.). Warunkiem zaliczenia
jest zadanie pisemnych (lub ustnych) egzaminów cząstkowych
zawierających pytania otwarte i/lub testowe dotyczące materiału
realizowanego w ramach poszczególnych wykładów. Zakres materiału do
przygotowania prowadzący podaje na wykładzie. Zakres materiału
dotyczący wykładu „Metody chromatograﬁi gazowej i cieczowej” znajduje
się też na stronie: http://www.dioksyny.pl/dydaktyka/. Ocena końcowa
stanowi średnią ważoną (z wagą zależną od liczby godzin wykładu) ocen z
egzaminów cząstkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z chemii ﬁzycznej, analitycznej oraz analizy instrumentalnej.

Sylabusy

39 / 164

Zaawansowane metody analizy instrumentalnej - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.210.5ca756c6d3585.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs dotyczy zastosowania zaawansowanych metod chemii analitycznej do badania próbek środowiskowych. W
ramach kursu rozwijana jest wiedza studentów dotycząca metod chromatograﬁcznych (GC, HPLC, HPIC),
atomowej spektrometrii absorpcyjnej, spektrofotometrii, spektrometrii masowej, metod zagęszczania śladów,
elektrod jonoselektywnych oraz sensorów chemicznych. Ćwiczenia dotyczą analizy: wód, gleb i próbek
biologicznych. Oznaczane są metale ciężkie, podstawowe aniony nieorganiczne, trwałe zanieczyszczenia
organiczne, pestycydy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ interpretować wyniki uzyskiwane metodami
analizy instrumentalnej. Potraﬁ opracować
statystycznie uzyskane wyniki. Zna metody kalibracji
stosowane w różnych technikach analizy
instrumentalnej

OSR_K2_W02,
OSR_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu chemii
ﬁzycznej i analitycznej. Dysponuje wiedzą
o zjawiskach ﬁzycznych,na których oparte są metody
analizy instrumentalnej stosowane w ramach kursu.

OSR_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

potraﬁ wybrać właściwe metody analizy
instrumentalnej do badania zawartości zanieczyszczeń
w różnych elementach środowiska (powietrze, wody
powierzchniowe, gleba).

OSR_K2_W02,
OSR_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosuje zaawansowane metody analizy
instrumentalnej do badania zanieczysczenia różnych
elementów środowiska naturalnego.

OSR_K2_U01,
OSR_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ pobrać reprezentatywne próbki: powietrza, wód
i gleb. Potraﬁ przygotować próbki do analizy
OSR_K2_U01
z wykorzystaniem danej techniki instrumentalnej.

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ stosować metody statystyczne do analizy
uzyskanych wyników. Potraﬁ stosować odpowiednie
programy komputerowe do graﬁcznej wizualizacji
uzyskanych wyników.

OSR_K2_U01,
OSR_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ ocenić prawidłowość wykonanych analiz.
Potraﬁ określić znaczenie uzyskanych wyników.

OSR_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U5

potraﬁ efektywnie pracować w grupie podczas
wykonywania poszczególnych analiz.

OSR_K2_U12

zaliczenie na ocenę

OSR_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie sekwencję wykonywanych czynności podczas
przeprowadzanych analiz i umie rozdzielić
poszczególne zadania w grupie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

60

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sylabusy

Metodom chromatograﬁcznym poświęcone będą trzy ćwiczenia. Studenci zostaną zapoznani z
metodami: wysokosprawnej chromatograﬁi cieczowej (HPLC), chromatograﬁą gazową (GC) oraz
chromatograﬁą jonową (HPIC). Wszystkie z wymienionych tu metod chromatograﬁcznych zostaną
wykorzystane do badania zanieczyszczenia różnych elementów środowiska. HPLC zostanie
zastosowana do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w
próbkach gleby. Zostaną przedstawione zagadnienia związane z zanieczyszczeniem środowiska
WWA i wpływem WWA na organizmy żywe. Zostaną omówione sposoby prawidłowego poboru
próbek gleby, ich preparatyki oraz ekstrakcji substancji organicznych z próbek gleby w celu ich
ilościowego oznaczenia. Omówione zostaną podstawowe założenia metod HPLC: budowa aparatu,
specyﬁka faz stacjonarnych i ich zastosowanie w zależności od oznaczanego analitu, rodzaje
eluentów i sposoby prowadzenia elucji ze szczególnym uwzględnieniem elucji gradientowej.
Metody chromatograﬁi gazowej zostaną wykorzystane do oznaczania węglowodorów
ropopochodnych z grupy BTEX w wodach powierzchniowych. Omówione zostaną problemy
skażenia środowiska ropą naftową i produktami jej destylacji ze szczególnym uwzględnieniem
związków z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen), które z racji na znaczną, w
porównaniu z innymi węglowodorami rozpuszczalność w wodzie mogą stanowić istotne
zagrożenie dla wód powierzchniowych. Omówione zostaną zasady funkcjonowania chromatografu
GC, stosowane fazy stacjonarne i ruchome, rodzaje cząsteczek, które mogą być oznaczane tą
metodą, możliwości zastosowania chromatograﬁi GC w kombinacji z różnymi detektorami w
monitoringu środowiska. Metody HPIC zostaną zastosowane do oznaczania podstawowych
anionów w próbkach wody. Zostaną omówione zasady działania chromatografu HPIC, rodzaje
kolumn jonowymiennych oraz podział aparatów na jedno i dwukolumnowe. Zostaną omówione
podstawowe problemy związane z oznaczaniem anionów nieorganicznych w próbkach
środowiskowych, oraz korelacje pomiędzy stanem środowiska naturalnego a stężeniem
poszczególnych anionów w próbce. Poruszone zostaną zagadnienia związane z występowaniem
biogenów w wodach powierzchniowych i problem eutroﬁzacji zbiorników wodnych. Podstawowe
aniony oraz tlen rozpuszczony w wodzie będą również oznaczane w kolejnym ćwiczeniu z
zastosowaniem metod elektrochemicznych. Zostaną omówione możliwości zastosowania elektrod
jonoselektywnych do oznaczania kationów i anionów w próbkach środowiskowych oraz możliwość
zastosowania elektrody Clarka do oznaczania zawartości tlenu w roztworach wodnych. Możliwości
zastosowania sensorów chemicznych w analizie środowiska dotyczy również kolejne ćwiczenie
dotyczące techniki monowarstw Langmuira. Monowarstwy Langmuira dają możliwość
porządkowania wybranych molekuł amﬁﬁlowych w płaszczyźnie granicy faz woda/powietrze.
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
Monowarstwy, które osiągnęły odpowiednie uporządkowanie a poprzez to pożądane właściwości
U4, U5, K1
ﬁzyczne mogą być przenoszone na odpowiednie stałe podłoża i wykorzystywane jako elementy
receptorowe sensorów chemicznych. W ćwiczeniu studenci badają oddziaływania pomiędzy
kwasem mirystynowym tworzącym monowarstwę Langmuira a jonami cyrkowców (Zn2+, Cd2+,
Hg2+) obecnymi w roztworze wodnym pod monowarstwą. Metale ciężkie będą również oznaczane
w próbkach gleb w ćwiczeniu wykorzystującym metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej
(ASA). Zostaną poruszone zagadnienia dotyczące występowania i rozpowszechnienia metali
ciężkich w środowisku oraz główne źródła zanieczyszczenia środowiska tymi metalami. Zostaną
poruszone kwestie związane z formami występowania metali ciężkich w glebie i ich mobilnością.
Omówiona zostanie metoda frakcjonowanej ekstrakcji metali z gleb oraz sposoby mineralizacji
próbek gleb, ze szczególnym uwzględnieniem mineralizacji z wykorzystaniem mikrofal w
warunkach hydrotermalnych. Omówiona zostanie konstrukcja spektroskopów ASA, rodzaje
stosowanych źródeł światłą, preparatyka próbek stosowna dla tej metody, możliwe interferencje
oraz sposoby walidacji uzyskanych wyników oznaczeń. Do zaawansowanych metod chemii
analitycznej należy na pewno spektrometria mas, dlatego też jedno z ćwiczeń w kursie dotyczy tej
tematyki. Omawiane są zagadnienia związane z zasadą działania spektrometru masowego,
źródłami jonizacji, rodzajami technik MS stosowanymi w chemii analitycznej. Szczególną uwagę
poświęca się układom typu MS-MS (aparaty kwadrupolwe, pułapka jonowa) i możliwościom
analitycznym, które uzyskuje się stosując takie aparaty. W ćwiczeniu studenci ekstrahują
pestycydy z powierzchni owoców, a następnie wodne roztwory zawierające śladowe ilości
pestycydów analizują za pomocą spektrometrii MS. Anality w matrycach środowiskowych,
zarówno związki organiczne jak i metale ciężkie występują często w stężeniach tak niskich, że
pozostają poza granicą wykrywalności większości metod analitycznych. Dlatego kolejne ćwiczenie
dotyczy oddzielania i zagęszczania metali ciężkich z próbek wody za pomocą ekstrakcji w punkcie
zmętnienia. Omówione są zastosowania surfaktantów w zaawansowanych metodach chemii
analitycznej oraz praktyczne zastosowania surfaktantów w chemii środowiska. Poruszane są
również podstawowe zagadnienia dotyczące ﬁzykochemii surfaktantów, jak: efekt hydrofobowy,
samoorganizacja, tworzenie micel i faz ciekłokrystalicznych. Celem ćwiczenia jest
wyekstrahowanie metali ciężkich z próbki wody do matrycy surfaktantowej i ich późniejsze
oznaczenie za pomocą metod spektrofotometrycznych i ASA. Matrycami środowiskowymi są
również tkanki roślinne i zwierzęce. Dlatego jedno z ćwiczeń dotyczy metod uzyskiwania soków
roślinnych i oznaczania w nich antyoksydantów. W ćwiczeniu omówione są zagadnienia dotyczące
poboru próbek biologicznych i ekstrahowania z nich konkretnych analitów. Omawiane są również
zagadnienia związane ze stresem oksydacyjnym i sposoby oznaczania antyoksydantów. W
ćwiczeniu wybrane antyoksydanty oznaczane są spektrofotometrycznie.
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Obecność na ćwiczeniach, zaliczenie kolokwium wstępnego, zaliczenie
ćwiczenia, przygotowanie, terminowe oddanie i zaliczenie sprawozdania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z: chemii ogólnej, chemii analitycznej, chemii ﬁzycznej. Przygotowanie się studenta do danego
ćwiczenia - zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez prowadzącego oraz z polecaną literaturą naukową.

Sylabusy
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Kataliza i katalizatory w ochronie środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.250.5ca756c895dc4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student/ka zna i rozumie podstawowe zastosowania
katalizy środowiskowej;

OSR_K2_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student/ka potraﬁ poprawnie używać podstawowych
pojęć z zakresu katalizy;

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U06

egzamin pisemny

U2

student/ka potraﬁ formułować opinie dotyczące
wykładanych zagadnień;

OSR_K2_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

student/ka jest gotów/gotowa podejmować kształcenie
ustawiczne siebie i innych osób;

OSR_K2_K02,
OSR_K2_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy katalizy homo- i heterogenicznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli i
mechanizmu działania katalizatora. Przegląd parametrów ilościowo
charakteryzujących katalizator. Opis etapów katalizowanej reakcji heterogenicznej
z uwzględnieniem ograniczeń dyfuzyjnych. Pojęcie centrum aktywnego. Główne
mechanizmy reakcji katalitycznych: Langmuira-Hinshelwooda, Eleya-Rideala oraz
Marsa-van Krevelena. Zwięzły opis reaktorów katalitycznych oraz reguły ich
doboru w przypadku instalacji przemysłowych. Analiza głównych przyczyn
dezaktywacji układów katalitycznych. Hierarchiczne podejście w badaniach
katalizatorów. Przegląd i podział najważniejszych typów zanieczyszczeń wody i
powietrza w świetle obowiązujących norm emisji. Opis współzależności pomiędzy
zanieczyszczeniami atmosfery, wód i gleby. Korelacja pomiędzy występowaniem
zanieczyszczeń pierwotnych oraz wtórnych. Opis ścieżek katalitycznego
ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł stacjonarnych i
mobilnych: NOx, SOx, VOCs, CO, CO2, PM oraz dioksyn. Analiza możliwości
katalitycznej konwersji produktów środowiskowo szkodliwych. Sposoby
katalitycznego usuwania zanieczyszczeń wody, takich jak azotany, siarczany,
cyjanki, fenole i ich pochodne, chlorowcopochodne węglowodorów, MTBE,
pestycydy.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdany egzamin pisemny i obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstaw chemii ﬁzycznej, technologii chemicznej, chemii organicznej oraz nieorganicznej;

Sylabusy
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Ośrodki dokumentacji środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.250.620628a63cf62.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o Ziemi i środowisku, Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0521Ekologia i ochrona środowiska, 0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wizyty studyjne: 24, wykład: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasobami, znaczeniem oraz metodami stosowanymi w dokumentacji
środowiska.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie złożone zjawiska i procesy
przyrodnicze oraz określa w oparciu o wiedzę ich
znaczenie dla zachowania stabilności ekosystemów
oraz różnorodności biologicznej

OSR_K2_W01

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie aktualne osiągnięcia
naukowe i techniczne w zakresie ochrony środowiska
naturalnego w obszarze wybranej specjalizacji

OSR_K2_W06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ formułować własne sądy oraz
wnioski na podstawie danych pochodzących z różnych
źródeł

OSR_K2_U06

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ uczyć się przez całe życie, potraﬁ
przy tym inspirować i organizować proces uczenia się
innych osób

OSR_K2_U11

zaliczenie

K1

Absolwent jest gotów do systematycznej aktualizacji
i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska
z wykorzystaniem z czasopism naukowych
i popularnonaukowymi oraz źródeł elektronicznych

OSR_K2_K03

zaliczenie

K2

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy, uwzględniający zasady racjonalnego
korzystania z zasobów i walorów środowiska
przyrodniczego

OSR_K2_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wizyty studyjne

24

wykład

6

przygotowanie raportu

10

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasobami, znaczeniem oraz metodami
stosowanymi w dokumentacji środowiska.
Kurs rozpoczną wykłady wprowadzające:
Historia dokumentacji środowiska – zarys rozwoju świadomości środowiskowej
wraz z rozwojem technik badawczych. Ewolucja postrzegania świata przez
człowieka. Nowoczesne metody zbierania, przechowywania oraz udostępniania
informacji (metadane). Funkcje ochronne oraz dokumentacyjne ogrodów
zoologicznych i botanicznych w XXI wieku – stereotypy, a rzeczywistość.
Dokumentacja przemian krajobrazu, jako elementu środowiska przyrodniczego.
Krakowskie muzea uczelniane i instytuty, ośrodki Polskiej Akademii Nauk i
placówki samorządowe jako miejsca dokumentacji środowiska.
Integralną częścią kursu będą wizyty studyjne w wybranych krakowskich
placówkach, np.:
1.

Muzeum Historii Naturalnej w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ
Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN
Muzeum Antropologiczne UJ
Muzeum Gleb UR
Muzeum Geologiczne AGH
Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii IGiGP UJ
Obserwatorium Astronomiczne UJ
Ogród Zoologiczny w Krakowie

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
zajęcia terenowe, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, seminarium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wizyty studyjne

zaliczenie

Student zobowiązany jest uczestniczyć w wizytach studyjnych oraz
przygotować raport końcowy odpowiadający na zadane zagadnienia
problemowe

wykład

zaliczenie

Student zobowiązany jest uczestniczyć w wizytach studyjnych oraz
przygotować raport końcowy odpowiadający na zadane zagadnienia
problemowe

Sylabusy
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English for Environmental Protection B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.230.623d75605714c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

OSR_K2_W03,
OSR_K2_W04,
OSR_K2_W05,
OSR_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

OSR_K2_W01,
OSR_K2_W02,
OSR_K2_W03,
OSR_K2_W06,
OSR_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

OSR_K2_W01,
OSR_K2_W02,
OSR_K2_W03,
OSR_K2_W04,
OSR_K2_W05,
OSR_K2_W06,
OSR_K2_W07,
OSR_K2_W08,
OSR_K2_W09,
OSR_K2_W10,
OSR_K2_W11

zaliczenie na ocenę

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

OSR_K2_W01,
OSR_K2_W02,
OSR_K2_W08,
OSR_K2_W09,
OSR_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U04,
OSR_K2_U05,
OSR_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U08,
OSR_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W1

W2

W3

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

OSR_K2_U05,
OSR_K2_U06,
OSR_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane OSR_K2_U06,
ze studiowanym kierunkiem
OSR_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

OSR_K2_U05,
OSR_K2_U06,
OSR_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

OSR_K2_U05,
OSR_K2_U06,
OSR_K2_U08,
OSR_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

OSR_K2_U07,
OSR_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

OSR_K2_U10,
OSR_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

OSR_K2_U06,
OSR_K2_U10,
OSR_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

OSR_K2_U09,
OSR_K2_U10,
OSR_K2_U11

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

OSR_K2_U09,
OSR_K2_U10,
OSR_K2_U11

zaliczenie na ocenę

K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

OSR_K2_K01,
OSR_K2_K02,
OSR_K2_K03,
OSR_K2_K04,
OSR_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

OSR_K2_K03,
OSR_K2_K04,
OSR_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

OSR_K2_K01,
OSR_K2_K02,
OSR_K2_K03,
OSR_K2_K04,
OSR_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

OSR_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta
lektorat

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

wykonanie ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

wykonanie ćwiczeń

5

uczestnictwo w egzaminie

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, U1, U10, U2, K2

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W4, U1, U2, K2, K3

Sylabusy
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3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, U5, U6, K2, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W4, U3, U8, U9, K1,
K2

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.

W1, W2, W4, U1, U10,
U2, U8, U9, K1, K2, K3,
K4

7.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W1, W4, U1, U10, U11,
U2, U3, U4, U5, U6, U7,
U8, U9, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja,
burza mózgów, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja,
wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego: znajomość zasad gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości
na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach
życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Environmental Protection C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.230.623d7546bd778.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

OSR_K2_W01,
OSR_K2_W02,
OSR_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

OSR_K2_W01,
OSR_K2_W02,
OSR_K2_W03,
OSR_K2_W04,
OSR_K2_W05,
OSR_K2_W06,
OSR_K2_W07,
OSR_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

OSR_K2_W04,
OSR_K2_W05,
OSR_K2_W06,
OSR_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

OSR_K2_W01,
OSR_K2_W02,
OSR_K2_W03,
OSR_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U04,
OSR_K2_U05,
OSR_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U05,
OSR_K2_U06,
OSR_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

OSR_K2_U06,
OSR_K2_U07,
OSR_K2_U08,
OSR_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

OSR_K2_U03,
OSR_K2_U05,
OSR_K2_U08,
OSR_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

OSR_K2_U05,
OSR_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

OSR_K2_U05,
OSR_K2_U08,
OSR_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

OSR_K2_U04,
OSR_K2_U05,
OSR_K2_U06,
OSR_K2_U07,
OSR_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

OSR_K2_U06,
OSR_K2_U07,
OSR_K2_U08,
OSR_K2_U10,
OSR_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

OSR_K2_U06,
OSR_K2_U07,
OSR_K2_U08,
OSR_K2_U10,
OSR_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

OSR_K2_U10,
OSR_K2_U11

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

OSR_K2_U09,
OSR_K2_U10,
OSR_K2_U11

zaliczenie na ocenę

K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

OSR_K2_K01,
OSR_K2_K02,
OSR_K2_K03,
OSR_K2_K04,
OSR_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

OSR_K2_K01,
OSR_K2_K04,
OSR_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

OSR_K2_K01,
OSR_K2_K02,
OSR_K2_K03,
OSR_K2_K04,
OSR_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

OSR_K2_K01,
OSR_K2_K03,
OSR_K2_K04,
OSR_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

OSR_K2_K01,
OSR_K2_K02,
OSR_K2_K03,
OSR_K2_K04,
OSR_K2_K05

zaliczenie na ocenę

U8

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K5

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

rozwiązywanie zadań

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

rozwiązywanie zadań

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

wykonanie ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, K2, K3, K4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U2, U4, K1, K2, K3,
K4, K5

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: formal
email, report, abstract, essay, chart description

W1, W2, W4, U1, U10,
U2, U3, U4, U5, U6, U9,
K1, K2, K3, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W4, U3, U7, U8, U9,
K1, K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.

W1, W4, U1, U10, U11,
U2, U3, U4, U5, U6, U7,
U8, U9, K1, K2, K3, K4,
K5

7.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, gra
dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, gra
dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego: znajomość zasad gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości
na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz
uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Biomonitoring
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.220.62061f3acb482.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o Ziemi i środowisku

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0521Ekologia i ochrona środowiska

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 16, wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie biologicznych metod oceny zanieczyszczenia środowiska i bioindykatorów przydatnych w monitoringu
jakości wód, gleb i powietrza.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

złożone zjawiska i procesy przyrodnicze oraz określa
w oparciu o wiedzę ich znaczenie dla zachowania
stabilności ekosystemów oraz różnorodności
biologicznej.

OSR_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, aktywny
udział w dyskusjach

W2

zjawiska i procesy przyrodnicze oraz interpretuje je
na podstawie analizy danych empirycznych
z uwzględnieniem analizy statystycznej i metod
prognozowania oraz dokonuje krytycznej oceny
wiarygodności uzyskanych wyników badań.

OSR_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, aktywny
udział w dyskusjach

W3

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk
o środowisku naturalnym (zna metody analizy stanu
środowiska, zarówno chemiczne jak i biochemiczne,
w tym metody i znaczenie biomonitoringu
i bioindykatorów. Rozumie problemy związane
z ekologią miasta, chemizacją rolnictwa i zasady
odpowiedniego gospodarowania zasobami
przyrodniczymi.

OSR_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, aktywny
udział w dyskusjach

W4

aktualne osiągnięcia naukowe i techniczne w zakresie
ochrony środowiska naturalnego w obszarze wybranej
specjalizacji.

OSR_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, aktywny
udział w dyskusjach

U1

zastosować zaawansowane metody biologicznych
metod monitoringu stanu środowiska i odpowiednie
narzędzia badawcze Potraﬁ scharakteryzować
organizmy stosowane w monitoringu gleb, wód
i powietrza.

OSR_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, aktywny
udział w dyskusjach

U2

biegle wykorzystywać literaturę naukową z zakresu
nauk o środowisku, w tym źródła elektroniczne,
w języku polskim i angielskim. Wykazuje umiejętność
krytycznej analizy i selekcji informacji z różnych źródeł
oraz formułowania uzasadnionych wniosków. Potraﬁ
wyjaśnić przyczyny różnic w akumulacji
zanieczyszczeń i oceniać skutki skażenia środowiska.

OSR_K2_U02

prezentacja

U3

zaplanować i wykonać zadania badawcze i ekspertyzy
z zakresu nauk środowiskowych pod kierunkiem
opiekuna naukowego.

OSR_K2_U03

prezentacja, aktywny
udział w dyskusjach

U4

stosować metody statystyczne oraz techniki
i narzędzia informatyczne do opisu i prognozowania
zjawisk przyrodniczych.

OSR_K2_U04

prezentacja, aktywny
udział w dyskusjach

K1

świadomego ograniczania negatywnych skutków
działalności człowieka w środowisku naturalnym. Jest
gotów do wzięcia odpowiedzialności za ocenę
zagrożeń.

OSR_K2_K04

aktywny udział w
dyskusjach

K2

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
uwzględniający zasady racjonalnego korzystania
z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego.

OSR_K2_K05

aktywny udział w
dyskusjach

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

16

wykład

14

przygotowanie do testu zaliczeniowego

12

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Wykłady obejmują:
• deﬁnicje i zakres biologicznych metod monitoringu,
• główne typy zanieczyszczeń i ich podział ze względu na sposób oddziaływania
na organizmy żywe,
• tolerancję ekologiczną organizmów,
1.

• metody bioindykacji,

W1, W2, W3, W4

• rolę porostów, mchów, roślin naczyniowych stosowanych w monitoringu
powietrza,
• organizmy wodne i glebowe stosowane w monitoringu środowisk lądowych i
wodnych,
• bezkręgowce i kręgowce użyteczne w bioindykacji,
• wady i zalety biomonitoringu w porównaniu do monitoringu chemicznego.
W ramach konwersatoriów prezentowane i dyskutowane będą:
• różne formy występujących obecnie zanieczyszczeń,
2.

• czynniki naturalne (np. klimat) wpływające na stan środowiska i oddziaływanie
zanieczyszczeń,

U1, U2, U3, U4, K1, K2

• metody zapobiegania degradacji środowiska,
• główne grupy organizmów wskaźnikowych,
• biologiczne metody oceny stanu środowisk wodnych i lądowych

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, seminarium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

prezentacja, aktywny udział w
dyskusjach

Przygotowanie poprawnej merytorycznie i formalnie
prezentacji w oparciu o aktualne doniesienia naukowe
dotyczące biologicznej oceny stanu różnych środowisk.
Umiejętność prowadzenia dyskusji dotyczącej
przedstawianych tematów.

wykład

zaliczenie na ocenę

Uzyskanie co najmniej 60% punktów z testu zawierającego
pytania otwarte i zamknięte.

Sylabusy
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Chemiczne technologie w ochronie środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.220.5ca756c7e12c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentami z technologiami chemicznymi stosowanymi w ochronie środowiska.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dysponuje pogłębiona wiedzą z zakresu zastosowania
chemicznych technologii w ochronie środowiska
naturalnego.

OSR_K2_W03,
OSR_K2_W04,
OSR_K2_W06

egzamin pisemny
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dysponuje pogłębiona wiedzą z zakresu zastosowania
technologii chemicznych do eliminacji lub ograniczania OSR_K2_W03,
OSR_K2_W04,
emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego,
OSR_K2_W06
racjonalnego gospodarowania surowcami i energią
oraz recyklingu surowców wtórnych.

W2

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
potraﬁ myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
uwzględniając zasady racjonalnego korzystania
z zasobów środowiska naturalnego.

K1

OSR_K2_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

50

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy hydrodynamiki, transportu ciepła oraz operacji dyfuzyjnych.

W1, W2, K1

2.

Opis ciągów produkcyjnych w najważniejszych przemysłach branżowych z
uwzględnieniem: źródeł energii, emisji szkodliwych składników do atmosfery, do
zbiorników wodnych oraz gromadzenie szkodliwych substancji na składowiskach.

W1, W2, K1

3.

Instalacje do usuwania SO2 i tlenków azotu. Instalacje do katalitycznego
dotleniania gazów spalinowych.

W1, W2, K1

4.

Systemy oczyszczalni ścieków, odsalania wód, sposoby usuwania śladowych ilości
metali ciężkich. Nowoczesne metody urządzania składowisk na odpady, w tym
także komunalne.

W1, W2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywny wynik egzaminu pisemnego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Chemiczne technologie w ochronie środowiska - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.220.5ca756c7f0467.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami stosowanymi w ochronie środowiska.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dysponuje pogłębiona wiedzą z zakresu zastosowania
technologii chemicznych w ochronie środowiska
naturalnego.

OSR_K2_W03,
OSR_K2_W04,
OSR_K2_W06

raport, zaliczenie
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W2

dysponuje pogłębioną wiedzę z zakresu zastosowania
technologii chemicznych w ochronie środowiska
naturalnego, obejmującego metody stosowane
do eliminacji lub ograniczania emisji zanieczyszczeń
do środowiska naturalnego oraz zasady racjonalnego
gospodarowania zasobami naturalnymi.

OSR_K2_W02,
OSR_K2_W06

raport, zaliczenie

W3

dysponuje wiedzą w zakresie planowania badań
OSR_K2_W02,
naukowych w obszarze zastosowania technologii
chemicznych w ochronie środowiska z uwzględnieniem OSR_K2_W03,
OSR_K2_W06
zasad optymalnego doboru i wykorzystania technik
i narzędzi badawczych.

raport, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosuje zaawansowane metody i narzędzia badawcze
z zakresu technologii chemicznej w ochronie
środowiska.

OSR_K2_U01

raport, zaliczenie

U2

posiada umiejętność zbierania, analizy i interpretacji
danych empirycznych oraz na tej podstawie potraﬁ
formułować odpowiednie wnioski.

OSR_K2_U05

raport, zaliczenie

U3

stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia
informatyczne do opracowania wyników własnych
badań naukowych.

OSR_K2_U04

raport, zaliczenie

U4

potraﬁ przygotować raport pisemny na podstawie
własnych badań naukowych.

OSR_K2_U05,
OSR_K2_U08

raport, zaliczenie

OSR_K2_K04

raport, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń
chemicznych i ﬁzycznych w warunkach badań
laboratoryjnych oraz wykazuje dbałość o zapewnienie
warunków bezpiecznej pracy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

90

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Synteza i charakteryzacja katalizatorów otrzymywanych na bazie naturalnych i
syntetycznych materiałów warstwowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

2.

Synteza ﬂokulantów poliakrylowych. Charakterystyka i zastosowanie otrzymanych
polimerów do oczyszczania ścieków.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

3.

Badanie retencji wody w glebie w obecności hydrożeli.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

4.

Wybrane procesy recyklingu odpadów polimerowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

5.

Analiza wybranych procesów jednostkowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
raport, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium wstępnego i raportu
studenckiego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Chemiczny monitoring środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.220.5ca756c80da92.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15, ćwiczenia terenowe: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z monitoringiem środowiska to jest z: 1)
unormowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska; 2) metodami stosowanymi do oceny stanu
środowiska; 3) czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi wpływającymi na stan środowiska. W rezultacie
student powinien zrozumieć działanie sprzężeń zwrotnych tworzących środowisko jako system.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

73 / 164

W1

dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu nauk
o środowisku. Potraﬁ zastosować metody służące
do analizy poszczególnych elementów środowiska tj.
gleby, wody oraz powietrza.

OSR_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

wykazuje umiejętność krytycznej analizy informacji
pochodzącej z wykonanych oznaczeń i na tej
podstawie potraﬁ formułować sądy o stanie
środowiska

OSR_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

OSR_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

OSR_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosuje zaawansowane metody badawcze do badań
prowadzonych w ochronie środowiska (GC-MS, HPLC,
ASA).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń
chemicznych i wykazuje dbałość o zapewnienie
warunków bezpiecznej pracy w terenie.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

ćwiczenia terenowe

15

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Monitoring Powietrza Podstawowe pojęcia i deﬁnicje. Struktura i zakres działania
służb ochrony środowiska w Polsce -ochrona powietrza.
Podstawowe normy i przepisy w zakresie ochrony środowiska. Metody badań
stanu środowiska. Metody badania emisji zanieczyszczeń:
pomiary emisji pyłów (pyłomierz P-10), emiotest, pomiary emisji gazowej; emisja
gazów energetycznych (SO2, CO, CO2, NOx), metody
manualne. Metody pomiaru imisji zanieczyszczeń; metody manualne (ditlenek
siarki, tlenek, ditlenek i suma tlenku azotu, tlenek węgla,
ozon, węglowodory, lotne związki organiczne LZO ); pył zawieszony - pomiar
ciągły i metoda grawimetryczna, metody automatyczne.
Poborniki pyłu wysoko, średnio i nisko objętościowe. Stacja pomiarowa imisji
zanieczyszczeń. Monitorin wód Podział zanieczyszczeń wód.
Prawodawstwo polskie i UE w zakresie jakości wód. Monitoring wód w świetle
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Państwowy Monitoring
Środowiska (pmś) - cele, zadania, przepisy prawne. Bloki tematyczne pmś. Blok
monitoringu emisji, w tym emisji zanieczyszczeń do wód.
Źródła zanieczyszczeń, środki prawne i techniczne przeciwdziałające
zanieczyszczeniom.

W1, W2, U1, K1

2.

Blok monitoringu jakości: wód
powierzchniowych (płynących, jezior, zbiorników zaporowych), osadów dennych,
wód podziemnych, Morza Bałtyckiego. Sieci monitoringu
wód, eksploatacja sieci, gromadzenie, przetwarzanie danych, raporty o jakości
wód i sposoby ich rozpowszechniania. Laboratoria WIOŚ typowy element bazy pomiarowo-badawczej w monitoringu wód. Stan środowiska
wodnego w Polsce. Ąkredytacja laboratoriów i walidacja
metod analitycznych.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Geochemia środowiska Głównym celem przedmiotu jest pokierowanie studentem
w procesie samodzielnego
poznania i zrozumienia procesów, zależności i mechanizmów rządzących
chemicznymi oddziaływaniami pomiędzy materią w
środowiskach na powierzchni Ziemi. Obejmuje to identyﬁkacja przyczyn, sił
napędowych i szybkości ewolucji środowiska Ziemi jako
systemu, wynikającej zarówno z czynników naturalnych jak i antropogenicznych.
W rezultacie student powinien: rozumieć działanie
sprzężeń zwrotnych tworzących środowisko jako system; doceniać rolę czasu
geologicznego; znać genezę i mechanizmy ewolucji
geochemicznej składu powietrza, wody i gleby; poznać i docenić rolę
różnorodności form chemicznych pierwiastków i związków
występujących w środowisku; poznać i docenić rolę mikroorganizmów, USOS:
Szczegóły przedmiotu: WCh-OCo109-12, w cyklu: 15/16L,
jednostka dawcy: UJ.WCh, grupa przedm.: Strona 2 z 6 25.11.2016 12:19 umieć
skompilować i zaprezentować dane geochemiczne na
mapie; umieć przewidzieć potencjalny kierunek przebiegu procesów
geochemicznych w oparciu o dane i przesłanki termodynamiczne;
umieć zastosować podstawy modelowania komputerowego przy interpretacji
danych z zakresu oddziaływań roztworów z fazami
mineralnymi; umieć prawidłowo dobrać do problemu geochemicznego chemiczne
i fazowe metody badań; wykazać się umiejętnością
streszczenia i krytycznego skomentowania profesjonalnego tekstu z literatury
W1, W2, U1, K1
anglojęzycznej. Zajęcia odbywają się poprzez: wykład z
prezentacją multimedialną, wykład z dyskusją, wykład z quizem, ćwiczenia z
użyciem programu komputerowego, ćwiczenia w interpretacji
i prezentacji danych geochemicznych przy użyciu metod komputerowych,
studiowanie map i atlasów geochemicznych różnych regionów
Polski, wizyty w profesjonalnych laboratoriach analitycznych i zapoznanie się z
nowoczesnymi metodami analizy fazowej, samodzielne
studiowanie zadanych tekstów, projekty do samodzielnego wykonania w domu.
Wykład. Wprowadzenie do zagadnień globalnego
oddziaływania procesów geologicznych na środowisko z perspektywy tektoniki
płyt i czasu geologicznego. Ziemia jako system.
Mechanizmy sprzężeń zwrotnych, model Świata Stokrotek. Powstanie i
mechanizmy rządzące ewolucją geochemiczną Ziemi, atmosfery,
hydrosfery i gleb. Elementy geomikrobiologii. Rola różnorodności form
chemicznych pierwiastków i związków chemicznych występujących
w środowisku. Geochemia wybranych problemów środowiskowych
współczesności. Ćwiczenia. Zajęcia praktyczne. Kartowanie
geologiczne. Termodynamika procesów z zakresu oddziaływań roztworów z fazami
mineralnymi. Elementy geochemii sorpcji.
Komputerowe modelowanie równowag chemicznych w środowisku. Prezentacja
nowoczesnych metod instrumentalnych i laboratoriów do
analiz fazowych.

3.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia: Ocena z egzaminu jest średnią ocen z egzaminów
częściowych odnoszących się do każdego cyklu wykładów: monitoring
powietrza, geochemia środowiska, monitoring wód. Warunkiem zaliczenia
przedmiotu jest uzyskanie: 1) pozytywnych ocen z egzaminów
częściowych (monitoring powietrza, geochemia środowiska, monitoring
wód); 2) pozytywnej oceny z ćwiczeń z geochemii środowiska; 3)
zaliczenia zajęć terenowych.
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę Warunki zaliczenia: Ćwiczenia z
geochemii środowiska - kolokwium testowe lub problemowe.

ćwiczenia terenowe

zaliczenie

Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie bez oceny Warunki zaliczenia: Ćwiczenia
z poboru próbek środowiskowych - obecność na zajęciach terenowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy chemii ﬁzycznej, chemii analitycznej w tym analizy instrumentalnej w ochronie środowiska

Sylabusy
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Ekotoksykologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.220.5ca756c4c5e7c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu ekotoksykologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student/ka zna i rozumie podstawowe pojęcia
z ekotoksykologii, zna i rozumie cel, zakres
i metodologię badań w ekotoksykologii, zna i rozumie
wpływ wybranych zanieczyszczeń organicznych
i nieorganicznych na środowisko oraz zna i rozumie
zjawiska i procesy przyrodnicze i w oparciu o tę
wiedzę określa ich znaczenie dla zachowania
stabilności ekosystemów oraz różnorodności
biologicznej

OSR_K2_W01

zaliczenie

W2

student/ka zna i rozumie aktualne osiągnięcia
naukowe wykorzystywane w badaniach
ekotoksykologicznych

OSR_K2_W06

zaliczenie

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U06

zaliczenie

OSR_K2_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student/ka potraﬁ korzystać z literatury dotyczącej
ekotoksykologii, krytycznie ocenić informacje
pozyskane z różnych źródeł i formułować własne sądy
i wnioski dotyczące zagadnień związanych
z ekotoksykologią

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka jest gotów/gotowa systematycznie
pogłębiać wiedzę w zakresie ekotoksykologii,
i konsekwencji wynikających z obecności
ksenobiotyków w środowisku

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Ekotoksykologia jako nauka – powiązanie z innymi naukami, podstawowe pojęcia
w toksykologii i ekotoksykologii, podstawowa klasyﬁkacja substancji toksycznych i
wybrane aspekty ich toksyczności, losy substancji toksycznych w środowisku i w
organizmie, mechanizmy działania toksycznego, mechanizmy detoksykacji,
interakcje substancji toksycznych, wpływ warunków środowiska na biodostępność
i toksyczność ksenobiotyków, skutki skażenia środowiska, ocena skutków
zanieczyszczeń, ocena ryzyka środowiskowego, ocena skutków środowiskowych,
metody badań w ekotoksykologii (badania epidemiologiczne i badania
laboratoryjne), ekotoksykologia populacyjna, ekotoksykologia ekosystemowa

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Ocena zagrożeń środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.220.6206212b1de94.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o Ziemi i środowisku,
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0521Ekologia i ochrona środowiska, 0531Chemia,
1022Bezpieczeństwo i higiena pracy

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 25, laboratoria komputerowe: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodologią identyﬁkacji i oceny zagrożeń środowiska wynikających z działalności
człowieka

C2

Zapoznanie studentów z metodologią oceny warunków pracy pod kątem spełniania wymogów BHP

C3

Poznanie wybranych narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem środowiskowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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OSR_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
raport, dyskusja,
obserwacja pracy na
zajęciach

OSR_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
raport, dyskusja,
obserwacja pracy na
zajęciach

W3

Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
w warunkach laboratoryjnych ze szczególnym
OSR_K2_W08
uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych czynnikami
chemicznymi i ﬁzycznymi

zaliczenie na ocenę,
dyskusja, obserwacja
pracy na zajęciach

W4

Zna podstawowe zasady oceny oddziaływania różnego
typu inwestycji na środowisko naturalne

OSR_K2_W11

zaliczenie na ocenę,
raport, dyskusja,
obserwacja pracy na
zajęciach

W1

Zna i rozumie zagrożenia środowiska wynikające
z działalności człowieka, wykorzystywania substancji
chemicznych

W2

Zna metody identyﬁkacji i oceny zagrożeń środowiska
oraz potraﬁ pobrać odpowiednie narzędzia do oceny
zagrożeń środowiska

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ zastosować wybrane zaawansowane metody
i narzędzia badawcze z zakresu oznaczeń substancji
chemicznych i pomiarów czynników ﬁzycznych

OSR_K2_U01

dyskusja, obserwacja
pracy na zajęciach

U2

Potraﬁ wykorzystać literaturę z zakresu zagrożeń
środowiskowych, ocen ryzyka i skutków oddziaływań
na środowisko. Potraﬁ wyszukać niezbędne informacje
związane z analizowanym problemem

OSR_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

Potraﬁ stosować techniki i narzędzia informatyczne
do opisu i prognozowania oddziaływań na środowisko

OSR_K2_U04

raport, dyskusja,
obserwacja pracy na
zajęciach

U4

Potraﬁ interpretować wyniki pod kątem spełniania
wymogów ochrony środowiska

OSR_K2_U06

raport

U5

Potraﬁ współpracować w grupie przy wykonywaniu
prac laboratoryjnych i opracowywaniu wyników

OSR_K2_U12

dyskusja, obserwacja
pracy na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ formułować opinie dotyczące zagrożeń
środowiskowych i je argumentować

OSR_K2_K02

raport, dyskusja,
obserwacja pracy na
zajęciach

K2

Jest gotów do systematycznej aktualizacji i pogłębiania
wiedzy z zakresu ochrony środowiska
OSR_K2_K03
z wykorzystaniem z czasopism naukowych
i popularnonaukowych oraz źródeł elektronicznych

raport, dyskusja,
obserwacja pracy na
zajęciach

K3

Jest gotów do wzięcia odpowiedzialności za ocenę
zagrożeń chemicznych i ﬁzycznych oraz potraﬁ
odpowiednio zadbać o zapewnienie warunków
bezpiecznej pracy w laboratorium

raport, dyskusja,
obserwacja pracy na
zajęciach

OSR_K2_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
laboratoria

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
25
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laboratoria komputerowe

20

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Identyﬁkacja i cena zagrożeń na etapie planowania przedsięwzięć: Obliczenia
wielkości emisji. Modelowanie komputerowe rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń w powietrzu. Ocena podatności na zanieczyszczenia środowiska
gruntowo-wodnego. Określanie zasięgu hałasu. Ocena spełnienia wymogów
ochrony środowiska dla planowanej inwestycji. Ustalanie lokalizacji przedsięwzięć
uciążliwych dla środowiska. Wykorzystanie analizy wielokryterialnej do wyboru
najkorzystniejszego wariantu.

W2, W4, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3

2.

Zagrożenia wynikające z wytwarzania i używania substancji chemicznych:
Identyﬁkacja zagrożeń wynikających z użytkowania substancji chemicznych i
możliwości wystąpienia awarii przemysłowych w oparciu o listy kontrolne i
scenariusze zdarzeń. Określanie zasięgu awarii przemysłowych i wielkości
skutków za pomocą programów komputerowych (ALOHA i MARPLOT).

W1, W2, U1, U2, U5, K1,
K2

3.

Zagrożenia dla zdrowia człowieka na stanowisku pracy i w pomieszczeniach
(laboratoria chemiczne): Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
uwzględniająca czynniki ﬁzyczne i chemiczne. Pomiary stacjonarne i dozymetria
indywidualna. Pomiary wybranych czynników na stanowisku pracy - na przykład
hałasu, oświetlenia, mikroklimatu, zapylenia, poziomu zanieczyszczeń gazowych.
Oznaczenie zawartości krzemionki w pyle metodą spektrofotometryczną.
Wykorzystanie metody chromatograﬁi gazowej i techniki analizy fazy
nadpowierzchniowej do badania emisji i oceny zagrożeń z materiałów
budowlanych.

W1, W2, W3, U1, U2, U4,
U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
laboratorium komputerowe, ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, dyskusja
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, raport, dyskusja,
obserwacja pracy na zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie wszystkich ćwiczeń i opracowań
oraz uzyskanie pozytywnej oceny z
przygotowanych raportów.
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Rodzaj zajęć
laboratoria komputerowe

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, raport, dyskusja,
obserwacja pracy na zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie wszystkich ćwiczeń i opracowań
oraz uzyskanie pozytywnej oceny z
przygotowanych raportów.
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Podstawy prawa ochrony środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.220.5cac67c8aed65.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 14, wykład: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przekazanie studentom wiedzy na temat podstaw prawa ochrony środowiska.

C2

Celem jest zapoznanie studentów z unormowaniami odnoszącymi się do środowiska naturalnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
prawa ochrony środowiska oraz system aktów prawa

OSR_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie
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W2

Student zna i rozumie system organizacji prawa
ochrony środowiska w Polsce.

OSR_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

Student zna i rozumie istotę procedur oddziaływania
ma środowisko oraz znaczenie kluczowych
dokumentów w ramach tych procedur

OSR_K2_W10,
OSR_K2_W11

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W4

Student zna i rozumie mechanizmy prawne ochrony
jakościowej środowiska i ochrony przed
zanieczyszczeniami

OSR_K2_W10,
OSR_K2_W11

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W5

Student zna i rozumie system państwowego
monitoringu ochrony środowiska

OSR_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W6

Student zna i rozumie konsekwencje prawne
naruszania wymagań ochrony środowiska

OSR_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować regulacje prawne
dotyczące omawianych w ramach przedmiotu
zagadnień i zachodzące między nimi zależności

OSR_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ analizować i interpretować
podstawowe regulacje prawne z zakresu ochrony
środowiska

OSR_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U3

Student potraﬁ współdziałać i współpracować w grupie
w celu dokonania prawnej analizy prostych stanów
faktycznych

OSR_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozwijania wiedzy z zakresu
prawnej problematyki ochrony środowiska

OSR_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
uwzględniających podstawowe prawne
uwarunkowania ochrony środowiska

OSR_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

14

wykład

16

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawo ochrony środowiska – pojęcia, zasady i źródła prawa

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

2.

Organizacja wykonywania zadań w zakresie ochrony środowiska (rodzaje
organów, kompetencje, organy inspekcyjne)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

3.

Instytucja ocen oddziaływania na środowisko

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

4.

Prawna problematyka tzw. immisji środowiskowych (standardy jakościowe
zasobów środowiska)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

5.

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom (ochrona emisyjna, pomiar emisji, standardy
emisyjne)

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

6.

Monitoring i kontrola stanu środowiska

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

7.

Konsekwencje prawne naruszania standardów jakościowych lub standardów
emisyjnych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
zajęcia warsztatowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

zaliczenie

aktywny udział w zajęciach warsztatowych

wykład

pozytywna ocena z testu jednokrotnego wyboru; warunkiem
przystąpienia do testu jest zaliczenie warsztatów; student może uzyskać
zaliczenie na ocenę
2 dodatkowe punkty do liczby punktów uzyskanych z testu, jeśli jego
aktywność na warsztatach będzie ponadprzeciętna

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Zmiany i zmienność klimatu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.220.5cb589a08bd51.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o Ziemi i środowisku

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0532Nauki o Ziemi

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przybliżenie studentom problemu zmian i zmienności klimatu, zachodzących w różnych skalach
przestrzennych (od mikro- i topo- po skalę kontynentalną). Z uwagi na istotność dla funkcjonowania człowieka
zmienność klimatyczna prezentowana jest w różnych aspektach: występowania ekstremów oraz zdarzeń
pogodowych stanowiących zagrożenie, bezpośredniego wpływu na człowieka, a także oceny przyczyn i kierunku
zmian.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

metody badań klimatu – określa ich znaczenie oraz
deﬁniuje ograniczenia

OSR_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

przyczyny zmian klimatu, opisuje ich wpływ
na środowisko przyrodnicze

OSR_K2_W01,
OSR_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

przykłady zmian klimatu w różnych skalach czasowych

OSR_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W4

możliwe skutki zmian klimatu w świetle wyników
pochodzących z modeli klimatycznych i różnych
scenariuszy zmian klimatu

OSR_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W5

międzynarodowe i polityczne aspekty zmian klimatu
(konwencje międzynarodowe, IPCC

OSR_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy i interpretacji danych (pośrednich
i pomiarowych) w aspekcie zmian i zmienności klimatu

OSR_K2_U01,
OSR_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

dokonać krytycznej analizy scenariuszy zmian
klimatycznych

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

dostrzec rolę mediów i polityki w kształtowaniu opinii
publicznej nt. współczesnych zmian klimatu

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

systematycznej aktualizacji i pogłębiania wiedzy

OSR_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

oceny współczesnych poglądów związanych
z globalnym ociepleniem

OSR_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

wykład

15

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Główna terminologia stosowana w badaniach zmian klimatu. Metody badań
klimatu - ich znaczenie oraz ograniczenia. Przyczyny niejednorodności danych
oraz metody ich wykrywania.

W1, U1

2.

Charakterystyka naturalnych i antropogenicznych przyczyn oraz konsekwencji
zmian klimatu dla środowiska przyrodniczego.

W2, W3, U1

3.

Modele klimatyczne i scenariusze zmian klimatu.

W4, U2, K1

4.

Międzynarodowe aspekty zmian klimatycznych i ich antropogenicznych
uwarunkowań. Środowiskowe i społeczne reperkusje zmian i wahań klimatu.

W4, W5, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywne zaliczenie zadań realizowanych w trakcie zajęć
warsztatowych, aktywność w dyskusji.

warsztaty

zaliczenie na ocenę

wykład

Osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu
zaliczenie na ocenę wiedzy i umiejętności. Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywne
zaliczenie warsztatów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Analiza spektroskopowa związków naturalnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.2A0.5ca7569c00faf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studenta na temat analizy związków naturalnych w różnych próbkach
pochodzenia środowiskowego przy użyciu metod spektroskopii oscylacyjnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ posługiwać się pojęciami spektroskopii
oscylacyjnej i elektronowej, w szczególności w analizie
związków naturalnych.

OSR_K2_W01,
OSR_K2_W03

egzamin pisemny,
prezentacja
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W2

potraﬁ omówić poszczególne techniki spektroskopii
oscylacyjnej. Potraﬁ podać reguły wyboru dla
poszczególnych metod.Potraﬁ dokonać analizy
związków naturalnych w oparciu o ich spektralne
pasma markerowe.

OSR_K2_W03

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

potraﬁ wykorzystać nabytą wiedzę na prowadzenie
samodzielnej pracy badawczej z zakresu spektralnej
analizy związków naturalnych.

OSR_K2_W07

egzamin pisemny,
prezentacja

W4

potraﬁ zaplanować badania związków biologicznie
aktywnych w oparciu o najlepszą (optymalną) metodę
i technikę spektroskopową oraz skorelować wyniki
tych badań z funkcją badanych molekuł.

OSR_K2_W07

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

potraﬁ wykorzystać fachową literaturę w celu
rozwiązania podstawowych problemów analizy
spektroskopowej związków naturalnych i biologicznie
aktywnych.

OSR_K2_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

potraﬁ zanalizować widma spektralne związków
naturalnych i na tej podstawie wyciągnąć wnioski
dotyczące ich składu i ewentualnych zmian
środowiskowych.

OSR_K2_U05

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

potraﬁ sformułować wnioski z przeprowadzonej analizy
spektralnej związków naturalnych pod kątem
OSR_K2_U06
interdyscyplinarnych badań i zastosowań.

egzamin pisemny,
prezentacja

U4

potraﬁ zaprezentować ustnie wyniki badań z zakresu
analizy spektralnej związków naturalnych
i biologicznie aktywnych.

OSR_K2_U07

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

widzi konieczność dalszego pogłębiania wiedzy
z zakresu spektroskopii związków naturalnych.

OSR_K2_K03

egzamin pisemny,
prezentacja

K2

potraﬁ korzystać i przedstawić z literatury naukowej
z zakresu analizy spektroskopowej związków
naturalnych. Potraﬁ wybrać odpowiednie dane
naukowe do opracowania raportu.

OSR_K2_K05

egzamin pisemny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

2

konwersatorium

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

8

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studenta o analizie związków naturalnych w
różnych próbkach pochodzenia środowiskowego przy użyciu metod spektroskopii
oscylacyjnej. Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni (IR), spektroskopia
normalnego i rezonansowego efektu Ramana (RS i RR), obrazowanie
spektroskopowe, oraz w skrócie inne metody (m.in. spektroskopia
chiralooptyczna, NMR) wykorzystywanych w badaniach związków naturalnych,
takich jak białka, kwasy tłuszczowe, terpeny, cukry, oraz próbek środowiskowych,
i ich odpowiedzi na stres środowiskowy. Budowa aparatury, sposób przygotowania
próbek do pomiarów, rodzaje stosowanych technik pomiarowych, zalety i wady
(ograniczenia) stosowanej aparatury, technik pomiarowych i samej metody
spektroskopowej, stosowane substancje standardowe. Analiza widm molekuł
prostych i złożonych, analiza mieszanin (jakościowa i ilościowa), analiza
chemometryczna oraz korelacyjna 2D. Zastosowanie danej metody
spektroskopowej do rozwiązywania różnych problemów środowiskowych
związanych z detekcją związków naturalnych.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, seminarium
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin końcowy obejmuje zakres materiału wykładu i konwersatorium.

konwersatorium

prezentacja

zaliczenie prezentacji ustnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs Spektroskopii molekularnej

Sylabusy
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Analiza spektroskopowa związków naturalnych - laboratorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.2A0.6204f1ee9deda.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest pozyskanie wiedzy o analizie spektroskopowej związków o pochodzeniu naturalnym, zarówno
w postaci czystej jak i in situ w próbce biologicznej, dla ich identyﬁkacji i określenia zmian strukturalnych
na skutek działania środowiska.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ dokonać analizy związków i produktów
naturalnych na podstawie widm ramanowskich i IR.
Potraﬁ dokonać krytycznej oceny otrzymanych
wyników.

OSR_K2_W02

zaliczenie na ocenę,
raport

W2

stosuje w praktyce metody spektroskopii oscylacyjnej
w odniesieniu do zagadnień związanych z analizą
produktów pochodzenia naturalnego.

OSR_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
raport

W3

potraﬁ przedstawić aktualne osiągnięcia naukowe
i techniczne z zakresu spektralnej analizy związków
i produktów naturalnych.

OSR_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

wykorzystuje nabytą znajomość zastosowania metod
spektroskopii w detekcji i analizie produktów
naturalnych do planowania i prowadzenia
samodzielnej pracy badawczej.

OSR_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
raport

U1

powiązać odczytane z widm parametry
spektroskopowe z właściwościami chemicznymi
i biologicznymi badanych próbek o pochodzeniu
naturalnym.

OSR_K2_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

U2

wykonywać zadania badawcze związane
ze spektroskopową analizą związków i produktów
naturalnych.

OSR_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

U3

przeprowadzić analizę spektralną z wykorzystaniem
metod statystycznych i chemometrycznych.

OSR_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
raport

U4

interpretować wyniki spektralnej analizy produktów
naturalnych. Przygotowuje w formie pisemnej opis
rezultatów swojej pracy laboratoryjnej. Wyciąga
wnioski z niepowodzeń.

OSR_K2_U05

zaliczenie na ocenę,
raport

U5

wyciągnąć wnioski z przeprowadzonej analizy
związków i produktów naturalnych i zweryﬁkować je
w oparciu o dane pochodzące z innych źródeł.

OSR_K2_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia współpracy w grupie celem wspólnego
rozwiązania postawionego problemu naukowobadawczego.

OSR_K2_K01

raport

K2

bezpiecznej pracy z aparaturą IR i ramanowską.
Wykazuje dbałość przy przygotowaniu próbek
substancji referencyjnych i produktu naturalnego.

OSR_K2_K05

raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria

40

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie raportu

20

przygotowanie do sprawdzianu

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zapoznanie się w zakresie praktycznym z technikami spektroskopii absorpcyjnej w
podczerwieni i rozpraszania ramanowskiego w badaniach in situ produktów
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
naturalnych w próbkach pochodzenia środowiskowego i wpływu stresu
U3, U4, U5, K1, K2
środowiskowego. Ćwiczenia ukazują wachlarz aplikacji technik spektroskopowych
w terenie, próbek makroskopowych jak i mikroskopowych.
Zapoznanie się w zakresie praktycznym z metodami spektroskopii i mikroskopii
absorpcyjnej w podczerwieni oraz rozpraszania ramanowskiego w świetle
spolaryzowanym liniowo i kołowo w badaniach produktów naturalnych. Student
powinien zdobyć wiadomości i umiejętności w następujących aspektach:
znajomość zakresu stosowalności danej metody w badaniach wybranej grupy
produktów naturalnych, jej zalety i wady, opanowanie technik przygotowania
próbek, zapoznanie się z budową aparatury do badań terenowych i
mikroskopowych, wykonanie pomiaru i zapoznanie się z jego zasadami BHP,
praktyczna analiza zmierzonych widm wraz ze zrozumieniem podstaw
interpretacji parametrów widmowych. Osiem ćwiczeń obejmuje analizę widm
różnorodnych produktów naturalnych zawierających białka, lipidy, węglowodany,
olejki eteryczne, karetonoidy. Analiza spektralna dotyczy substancji
referencyjnych jak i próbek naturalnych, m.in. roślin, produktów żywnościowych,
gleby, mikroorganizmów i komórek i ich odpowiedzi na stres środowiskowy.

2.

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

Jedna z utworzonych grup może być prowadzona w języku angielskim.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, burza mózgów
Rodzaj zajęć

laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Czynny udział w zajęciach laboratoryjnych wraz z
napisaniem raportu z ćwiczeń. 2. Pisemne kolokwium
końcowe. 3. Ocena końcowa z kursu jako średnia ważona
ocen z kolokwium pisemnego (1/2) i średniej ocen z
raportów (1/2).
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Chemia żywności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.2A0.5ca7569abbf8a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem wykładu jest zapoznanie studentów z wpływem składników żywności na zdrowie konsumenta

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dysponuje wiedzą w zakresie zagadnień dotyczących
chemicznego składu żywności. Posiada wiedzę
chemiczną konieczną do oceny wartości odżywczych
produktów żywnościowych na podstawie ich składu
chemicznego oraz procesów produkcji i przetwarzania.
Posiada wiedzę o prozdrowotnych dodatkach
wprowadzanych do żywności oraz substancjach
mających negatywny wpływ na zdrowie konsumenta.

OSR_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ samodzielnie pozyskiwać wiedzę w zakresie
żywności, jej składu i wpływu odżywiania na zdrowie
człowieka.

OSR_K2_U06

egzamin pisemny

U2

potraﬁ powiązać wiedzę z zakresu chemii, biologii
i nauki o zdrowiu z problematyką dotyczącą żywności.

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wzbogacania swojej wiedzy w zakresie problemów
związanych z bezpieczeństwem żywności
i racjonalnym odżywianiem.

OSR_K2_K03

egzamin pisemny

K2

przedstawiania i wyjaśniania zagrożeń dla środowiska
i zdrowia człowieka związanych z intensyﬁkacją
produkcji żywności.

OSR_K2_K04,
OSR_K2_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Chemia żywności – zakres badań.
Budowa i skład chemiczny żywności: węglowodany, lipidy, białka.

W1, U2

2.

Witaminy i składniki mineralne i ich rola w żywieniu.

W1, U1, K1

3.

Znaczenie wody w strukturze żywności.

W1, U1

4.

Dodatki do żywności: substancje prozdrowotne i szkodliwe. Skażenia żywności.

W1, U1, K1, K2

5.

Rola składników żywności w zdrowym żywieniu.

W1, U1, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. ukończony kurs podstawowy z chemii ogólnej oraz chemii organicznej
2. obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Clay Minerals and Zeolites
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.2A0.5ca7569bc4659.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z chemią minerałów ilastych oraz zeolitów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

własności i zastosowania materiałów
(glino)krzemianowych, w tym głównie materiałów
ilastych oraz zeolitów w ochronie środowiska

OSR_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu chemii
materiałów ilastych i zeolitów w aspekcie ochrony
środowiska

OSR_K2_W04

zaliczenie na ocenę

U1

znajdować niezbędne informacje w literaturze
fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna
czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego
kierunku studiów, a w szczególności wybranej
specjalności

OSR_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

w sposób popularny, w języku angielskim, przedstawić
najnowsze wyniki odkryć w zakresie materiałów
ilastych oraz zeolitów i ich zastosowań w ochronie
środowiska i zielonej chemii

OSR_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U3

zna język angielski w stopniu niezbędnym
do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą
fachową w zakresie chemii (glino)krzemianów

OSR_K2_U10

zaliczenie na ocenę

OSR_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

systematycznej aktualizacji i pogłębiania wiedzy
z zakresu ochrony środowiska z wykorzystaniem
z czasopism naukowych i popularnonaukowymi oraz
źródeł elektronicznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

4

przygotowanie referatu

9

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia obejmują wprowadzenie do chemii materiałów minerałów ilastych oraz
zeolitów i materiałów zeolitopodobnych w postaci 30 godzin wykładów.
Podstawowe zagadnienia wykładu będą się skupiać na kliku podstawowych
działach. Wykład rozpoczyna systematyka krzemianów ze szczególnym
uwzględnieniem grupy glinokrzemianów i zeolitów. Zostają wprowadzone deﬁnicje
i najważniejsze własności krzemianów, glinokrzemianów, materiałów
hierarchicznych oraz materiałów mezoporowatych. Omówione zostaną różne
metody syntezy oraz modyﬁkacji chemicznych i strukturalnych. Kolejnym
tematem jest zastosowanie przemysłowe tych materiałów jako sorbentów oraz
katalizatorów oraz najnowsze trendy w badaniach wykonywanych pod kątem ich
ewentualnych alternatywnych zastosowań. Na końcu zostaną omówione wybrane
metody badania właściwości materiałów porowatych (m. in. adsorpcja azotu i
argonu, metody mikrokalorymetryczne, spektroskopia FTIR, EPR, NMR, testy
katalityczne).

1.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, prezentacja popularnonaukowa
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Pozytywna ocena prezentacji przygotowanej i wygłoszonej przez studenta

Wymagania wstępne i dodatkowe
prezentacja popularnonaukowa, egzamin pisemny

Sylabusy
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Fundamentals of environmental catalysis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.2A0.5ca7569bb9279.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student/ka zna i rozumie podstawowe pojęcia
z obszaru katalizy homogenicznej i heterogenicznej;

OSR_K2_W03,
OSR_K2_W06

egzamin pisemny

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

student/ka potraﬁ wykorzystać wiedzę dotyczącą
katalizy w ochronie środowiska, technologii
chemicznej,chemii materiałów, procedurach
zagospodarowania odpadów;
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U2

student/ka potraﬁ w popularnej formie przedstawić
wybrane wątki dotyczące zaawansowanych procesów
katalitycznych;

OSR_K2_U06,
OSR_K2_U08

egzamin pisemny

U3

student/ka potraﬁ ocenić swoją wiedzę w obszarze
wykładanych treści i rozumie rolę kształcenia
ustawicznego;

OSR_K2_U11

egzamin pisemny

U4

student/ka potraﬁ formułować opinie w języku
angielskim dotyczące wykładanych treści;

OSR_K2_U08,
OSR_K2_U10

egzamin pisemny

OSR_K2_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest gotów do dyskusji w zakresie objętym
materiałem kursu;

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Podstawy katalizy homo- i heterogenicznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli i
mechanizmu działania katalizatora. Przegląd parametrów ilościowo
charakteryzujących katalizator. Opis etapów katalizowanej reakcji heterogenicznej
z uwzględnieniem ograniczeń dyfuzyjnych. Pojęcie centrum aktywnego. Główne
mechanizmy reakcji katalitycznych: Langmuira-Hinshelwooda, Eleya-Rideala oraz
Marsa-van Krevelena. Zwięzły opis reaktorów katalitycznych oraz reguły ich
doboru w przypadku instalacji przemysłowych. Analiza głównych przyczyn
dezaktywacji układów katalitycznych. Hierarchiczne podejście w badaniach
katalizatorów. Przegląd i podział najważniejszych typów zanieczyszczeń wody,
powietrza i gleby w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Opis
współzależności pomiędzy zanieczyszczeniami atmosfery, wód i gleby.Korelacja
pomiędzy występowaniem zanieczyszczeń pierwotnych oraz wtórnych.
Podkreślenie znaczącej roli procesów katalitycznych w usuwaniu zanieczyszczeń.
Opis ścieżek katalitycznego ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza ze
źródeł stacjonarnych i mobilnych: NOx, SOx, VOCs, CO, CO2, PM oraz dioksyn.
Analiza możliwości katalitycznej konwersji produktów środowiskowo szkodliwych.
Sposoby katalitycznego usuwania zanieczyszczeń wody, takich jak azotany,
siarczany, cyjanki, fenole i ich pochodne, chlorowcopochodne węglowodorów,
MTBE, pestycydy. Możliwości wykorzystania metod katalitycznych w usuwaniu
zanieczyszczeń gleb. Podstawy procesów fotokatalitycznych.

1.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdany egzamin pisemny i obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstaw chemii, chemii ﬁzycznej, chemii nieorganicznej oraz chemii organicznej

Sylabusy
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Introduction to circular economy for chemists
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.2A0.1589188621.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi deﬁnicjami oraz praktycznymi aspektami transformacji
od gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym. Pozyskana wiedza umożliwi studentowi zrozumienie
związku pomiędzy zmianami w ustawodawstwie lokalnym i międzynarodowym, czynnikami ekonomicznymi oraz
wyzwaniami, jakie stawiane są przed naukami chemicznymi w celu obniżenia negatywnych skutków procesu
wytwarzania produktów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

założenia i cele gospodarki o obiegu zamkniętym,
różnice między gospodarką o obiegu zamkniętym
i gospodarką liniową, metody wdrażania
i monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym

OSR_K2_W06,
OSR_K2_W07

projekt

W2

zależności między zmianami w ustawodawstwie
lokalnym i międzynarodowym, czynnikami
ekonomicznymi oraz koniecznością rozwoju
określonych grup nowoczesnych technologii
i procesów chemicznych

OSR_K2_W03,
OSR_K2_W06,
OSR_K2_W07

projekt, prezentacja

W3

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
związane z negatywnymi skutkami procesu
wytwarzania produktów, degradacją środowiska,
zużywaniem surowców i możliwością ich regeneracji

OSR_K2_W01,
OSR_K2_W03

projekt, prezentacja,
zaliczenie

U1

komunikować się z otoczeniem z użyciem
specjalistycznej terminologii brać udział w debacie –
przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz
dyskutować o nich posługiwać się językiem obcym
na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U06

zaliczenie

U2

planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole współdziałać z innymi osobami w ramach
prac zespołowych (także o charakterze
interdyscyplinarnym)

OSR_K2_U07,
OSR_K2_U10

prezentacja, zaliczenie

U3

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować
i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz
wykonywać zadania w warunkach nie w pełni
przewidywalnych przez: − właściwy dobór źródeł
i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny,
krytycznej analizy i syntezy tych informacji, − dobór
oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym
zaawansowanych technik informacyjnokomunikacyjnych

OSR_K2_U12

prezentacja, zaliczenie

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu

OSR_K2_K02,
OSR_K2_K03

prezentacja, zaliczenie

K2

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania
i organizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego inicjowania działań na rzecz interesu
publicznego myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

OSR_K2_K05

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

15

wykład

15

Sylabusy
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przygotowanie projektu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym? Jakie są wady gospodarki liniowej?
Jakie korzyści może przynieść gospodarka o obiegu zamkniętym?

W1, U1, K1

2.

Lokalne i międzynarodowe regulacje prawne. Nowe modele biznesowe w
gospodarce o obiegu zamkniętym. Nowe możliwości dla biznesu w oparciu o
W1, W2, U1, U3, K1
lokalne, zamknięte łańcuchy dostaw i logistykę zwrotną. Wdrażanie oraz wskaźniki
gospodarki o obiegu zamkniętym.

3.

Baza surowców chemicznych. Recykling i zagospodarowanie odpadów.
Ekoprojektowanie i produkty o dłuższej trwałości. Ślad ekologiczny i ocena cyklu
życia produktów i usług. Biogospodarka. Rozszerzona odpowiedzialność
producenta, zrównoważona produkcja przemysłowa i zrównoważona konsumpcja.
Konkurencyjność i innowacyjne technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym.
Analiza wybranych przypadków – case studies, analiza tekstów źródłowych,
dyskusja i opracowanie projektu rozwiązań w gospodarce o obiegu zamkniętym
dla nowych produktów lub technologii.

W3, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium

projekt, prezentacja pozytywna ocena prezentacji oraz aktywności w przygotowaniu projektu

wykład

zaliczenie

Sylabusy

zdany test zaliczeniowy, uzyskanie określonej ilości punktów
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Preparatyka katalizatorów i sorbentów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.2A0.5ca756cac6b76.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student/ka zna, rozumie i jest w stanie zaproponować
i opisać metody preparatywne adekwatne
w przypadku syntezy konkretnych klas katalizatorów
i sorbentów;

OSR_K2_W03,
OSR_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

student/ka zna i rozumie główne czynniki,
warunkujące bezpieczeństwo realizowanej ścieżki
preparatywnej;

OSR_K2_W06,
OSR_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

student/ka potraﬁ dokonać rozróżnienia pomiędzy
poszczególnymi metodami preparatywnymi
i uargumentować wybór ścieżki najbardziej
adekwatnej;

OSR_K2_U03,
OSR_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

student/ka potraﬁ krytycznie określić wady i zalety
wybranych metod preparatywnych;

OSR_K2_U03,
OSR_K2_U05,
OSR_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

student/ka potraﬁ sformułować i uporządkować cele
głównych etapów pracy preparatywnej dla danej
metody;

OSR_K2_U01,
OSR_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

OSR_K2_K01,
OSR_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka bierze czynny udział w grupowym
opracowaniu ścieżki wskazanej preparatywnej;

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

rozwiązywanie zadań problemowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Deﬁnicja, rola i mechanizm działania katalizatora. Katalizatory homogeniczne i
heterogeniczne. Dynamiczny charakter zmian zachodzących na powierzchni
katalizatora heterogenicznego podczas reakcji katalitycznej. Podejście
hierarchiczne w badaniach katalitycznych. Prekursory, nośniki, fazy aktywne przegląd najważniejszych parametrów determinujących strukturę katalizatora
heterogenicznego. Rola nośnika oraz warunków obróbki termicznej w
optymalizacji architektury powierzchniowej. Katalizatory przemysłowe - problem
skalowania i formowania. Przegląd najważniejszych typów układów
wykorzystywanych w katalizie środowiskowej z punktu widzenia ścieżek ich
preparatyki: tlenkowe katalizatory lite, metaliczne i tlenkowe katalizatory
nośnikowe, katalizatory bimetaliczne, zeolity i sita molekularne, katalizatory
homogeniczne (heterogenizacja) i biokatalizatory, katalizatory kompozytowe.
Podstawy najczęściej stosowanych metod syntezy: impregnacja, wytrącanie,
wymiana jonowa, depozycja z fazy gazowej, zol-żel, piroliza, synteza
hydrotermalna, techniki mikroemulsyjne, Wspomagane obliczeniowo
projektowanie katalizatorów. Potwierdzanie skuteczności wybranej metody
preparatywnej - najbardziej informatywne metody strukturalnej, teksturalnej i
spektroskopowej charakterystyki katalizatorów. Zastosowanie technik
temperaturowo-programowanych w badaniach katalizatorów. Rodzaje i obszary
stosowalności najczęściej używanych sorbentów naturalnych i syntetycznych:
węgiel aktywny, sita molekularne, mezoporowate układy tlenkowe, sorbenty
polimerowe, materiały ilaste. Metody otrzymywania sorbentów używanych w
ochronie środowiska.

1.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

zdany egzamin pisemny i obecność na zajęciach

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę test pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone obligatoryjne kursy z podstaw chemii, chemii nieorganicznej i organicznej oraz chemii ﬁzycznej;

Sylabusy
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Procesy międzyfazowe w ochronie wód, gleb i powietrza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.2A0.5ca756c95b27d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest wyjaśnienie znaczenia międzyfazowych zjawisk ﬁzykochemicznych w funkcjonowaniu
środowiska naturalnego oraz ich wykorzystania w działaniach na rzecz ochrony przyrody.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student dysponuje wiedzą umożliwiającą wskazanie
zjawisk ﬁzykochemicznych, które wykorzystuje się
w konkretnych badaniach i praktycznych
zastosowaniach w zakresie ochrony środowiska.

OSR_K2_W04

egzamin pisemny

W2

student deﬁniuje i rozumie zjawiska ﬁzykochemiczne
omawiane podczas wykładu oraz zna ich znaczenie
w przyrodzie i wykorzystanie w działaniach na rzecz
ochrony środowiska.

OSR_K2_W04

egzamin pisemny

W3

student rozumie znaczenie i zna zastosowania zjawisk
ﬁzykochemicznych w działaniach na rzecz ochrony
środowiska.

OSR_K2_W06

egzamin pisemny

U1

korzystać z literatury naukowej z zakresu nauk
o środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł
elektronicznych, czyta ze zrozumieniem literaturę
polskojęzyczną.

OSR_K2_U02

egzamin pisemny

U2

student posiada umiejętność krytycznej oceny
i formułowania wniosków na podstawie
przedstawionych danych.

OSR_K2_U06

egzamin pisemny

K1

absolwent jest przygotowany do myślenia i działania
w sposób odpowiedzialny, ze zrozumieniem znaczenia
racjonalnego korzystania z zasobów i walorów
środowiska przyrodniczego.

OSR_K2_K05

egzamin pisemny

K2

absolwent jest gotów do poszukiwania
i aktualizowania informacji z zakresu wykorzystywania
zjawisk ﬁzykochemicznych w ochronie środowiska.

OSR_K2_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Granice międzyfazowe, adhezja, kohezja, napięcie międzyfazowe, napięcie
powierzchniowe, kapilarność - podstawy zjawisk w kontekście struktury i
właściwości gleby oraz znaczenie w migracji i usuwaniu zanieczyszczeń. Podstawy
teoretyczne zjawiska adsorpcji na różnych granicach międzyfazowych zastosowanie procesów adsorpcyjnych w usuwaniu zanieczyszczeń w glebie,
wodzie i powietrzu. Zwilżanie, kąt zwilżania, ﬂotacja i ich znaczenie w
oczyszczaniu gruntów, wody i odpylaniu. Klasyﬁkacja i właściwości surfaktantów,
wpływ związków powierzchniowo czynnych na środowisko naturalne (Life Cycle
Assessment - LCA jako metoda oceny wpływu surfaktantów na środowisko),
usuwanie surfaktantów z wód i gleb, i wykorzystanie ich właściwości
powierzchniowych w usuwaniu zanieczyszczeń środowiskowych, zastosowania
środowiskowe biosurfaktantów (usuwanie zanieczyszczeń hydrofobowych oraz
metali z gleb i wód, zwiększenie degradacji węglowodorów i pestycydów),
zjawiska micelizacji i solubilizacji w procesach ﬁltracyjnych - usuwanie jonów
metali i innych zanieczyszczeń z wody i gleb. Układy koloidalne w środowisku
naturalnym (budowa, metody otrzymywania i właściwości koloidów, lepkość,
sedymentacja, dializa, osmoza, koagulacja) - procesy adsorpcyjne, koagulacja,
ﬂotacja, sedymentacja, ﬁltracja i osmoza w oczyszczaniu i uzdatnianiu wód oraz
separacji cząstek pyłów i usuwaniu zanieczyszczeń z powietrza, trwałość układów
koloidalnych, ﬂokulacja i zjawiska elektrokinetyczne w monitoringu pyłów i
ścieków oraz oczyszczaniu wód.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z egzaminu pisemnego
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Surfaktanty a środowisko - aplikacje i zagrożenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.2A0.5ca756a1b1363.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest wyjaśnienie środowiskowych aspektów zastosowania surfaktantów. Zostaną omówione
zagadnienia podstawowe takie jak: budowa surfaktantów, klasyﬁkacja surfaktantów i ich samoorganizacja.
Zostaną omówione podstawowe zastosowania surfaktantów i zagrożenia środowiskowe z nimi związane, jak
akumulacja surfaktantów w środowisku i ich biodegradacja oraz produkcja i zastosowania biosurfaktantów.
Zostaną omówione zastosowania surfaktantów przy wydobyciu ropy naftowej i rud metali oraz do oczyszczania
środowiska z produktów ropopochodnych oraz do oczyszczania gleb skażonych metalami ciężkimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ zdeﬁniować i opisać zjawiska ﬁzykochemiczne
omawiane podczas wykładu oraz zna ich znaczenie
w przyrodzie i wykorzystanie w działaniach na rzecz
ochrony środowiska.

OSR_K2_W01

egzamin ustny

W2

dysponuje wiedzą dotyczącą ﬁzykochemicznych
właściwości surfaktantów oraz podstawowych zjawisk
ﬁzycznych leżących u podstaw zastosowania tych
substancji. Dysponuje wiedzą dotycząca
podstawowych zastosowań surfaktantów.

OSR_K2_W03

egzamin ustny

W3

dysponuje wiedzą na temat zanieczyszczenia
środowiska surfaktantami oraz możliwości
wykorzystania surfaktantów w działaniach służących
ochronie środowiska naturalnego.

OSR_K2_W04

egzamin ustny

U1

wykorzystuje literaturę naukową z zakresu nauk
o środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł
elektronicznych, czyta ze zrozumiem literaturę
polskojęzyczną.

OSR_K2_U06

egzamin ustny

U2

posiada umiejętność krytycznej oceny i formułowania
wniosków na podstawie przedstawionych danych.

OSR_K2_U06

egzamin ustny

U3

rozumie konieczność ustawicznego pogłębiania wiedzy
z zakresu ochrony środowiska i uczenia się przez całe
OSR_K2_U11
życie.

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ myśleć i działać odpowiedzialnie, rozumiejąc
znaczenie racjonalnego korzystania z zasobów
i walorów środowiska przyrodniczego.

OSR_K2_K04

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

25

przeprowadzenie badań literaturowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sylabusy

Struktura i właściwości wody, wiązanie wodorowe: deﬁnicja, występowanie, stabilizowanie
struktury wody, oddziaływania międzycząsteczkowe, siły van der Waalsa, efekt
hydrofobowy a struktura wody, konformacja łańcucha węglowodorowego, przybliżenie
sztywnego pręta, deﬁnicja surfaktantów, budowa surfaktantów a zdolność do
samoorganizacji. Klasyﬁkacja i produkcja surfaktantów: podziały surfaktantów,
najważniejsze surfaktanty na rynku a w szczególności: synteza i właściwości liniowych
sulfonianów alkilobenenowych (LAS), siarczanów alilowych i czwartorzędowych soli
amoniowych, surfaktanty niejonowe, właściwości glikoli polietylenowych i
polipropylenowych, surfaktanty z fragmentem PEG. Surfaktanty w środowisku: degradacja
najważniejszych grup surfaktantów, proces β i ω-oksydacji, degradacja pierścienia
aromatycznego, degradacja fragmentów PEG, korelacja pomiędzy strukturą surfaktantów
a ich degradowalnością, ocena cyklu życia surfaktantów (life cycle assesment LCA).
Toksyczność surfaktantów: organizmy testowe, sposób prowadzenia eksperymentów
ekotoksykologicznych, sposoby szacowania toksyczności środowiskowej surfaktantów,
mechanizm toksyczności nonylfenoli. Surfaktanty ﬂuorowana: podstawy chemii ﬂuoru, rys
historyczny, właściwości chemiczne ﬂuoru, sposoby wprowadzanie ﬂuoru do związków
organicznych, reakcja telomeryzacji, najważniejsze surfaktanty ﬂuorowane, porównanie
właściwości surfaktantów ﬂuorowanych i nieﬂuorowanych, zastosowania surfaktantów
ﬂuorowanych, surfaktanty ﬂuorowane w środowisku, degradacja surfaktantów
ﬂuorowanych, toksykologia i ekotoksykologia surfaktantów ﬂuorowanych, kwas
perﬂuorosulfonooktanowy i kwas perﬂuorookatnowy w środowisku. Biosurfaktanty:
deﬁnicja biosurfaktantów, organizmy produkujące biosurfaktanty, podział
biosurfaktantów, najważniejsze biosurfaktanty: ramnolipidy i inne glikolipidy, surfaktyna,
glikopolipeptydy, produkcja biosurfaktantów i jej opłacalność, źródła węgla dla
mikroorganizmów produkujących biosurfaktanty, możliwości sprzęgania utylizacji
odpadów z produkcją biosurfaktantów. Micele: krytyczne stężenie micelizacji i jego
wyznaczania, liczba agregacji, sposoby badania micel, czynniki wpływające na stabilność
micel, temperatura Kraﬀta i punkt zmętnienia, struktura micel, podział micel ze względu
na ich geometrię, czynnik struktury, solubilizacja micelarna, hydrotropia, sposoby
solubilizacji kationów metali, metody analityczne i przemysłowe związane z micelami:
micelarna ultraﬁltracja, ekstrakcja w punkcie zmętnienia, micele robakowate, micele
robakowate przełączane bodźcem. Zastosowanie surfaktantów do usuwania metali
ciężkich ze środowiska, deﬁnicja metali ciężkich, metale ciężkie w różnych elementach
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
środowiska, możliwości usuwania metali ciężkich ze środowiska, zagęszczanie metali
K1
ciężkich przez ekstrakcję w punkcie zmętnienia, usuwanie metali ciężkich poprzez
micelarną ultraﬁltrację, metale ciężkie w glebach: formy występowania, analiza
specjacyjna, zastosowanie surfaktantów do płukania gleb in situ i ex situ, ﬁtoremediacja
wspomagana surfaktantami. Zastosowanie surfaktantów do usuwania zanieczyszczeń
organicznych ze środowiska: trudno degradowane zanieczyszczenia organiczne w różnych
elementach środowiska, zastosowanie micelarnej ultraﬁltracji do usuwania
zanieczyszczeń organicznych, kataliza micelarna i jej zastosowanie do usuwania
zanieczyszczeń organicznych, sorbenty modyﬁkowane surfaktantami, ﬂokulacja
zanieczyszczeń organicznych wspomagana surfaktantami, zastosowanie nanocząstek i
surfaktantów do usuwania zanieczyszczeń organicznych ze środowiska,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA): występowanie w środowisku,
toksyczność, biodegradacja, zastosowanie surfaktantów do usuwania WWA ze środowiska,
hydrofobia gleb: deﬁnicja, czynniki powodujące hydrofobię gleb, zastosowanie
surfaktantów do usuwania hydrofobii gleb. Zastosowanie surfaktantów w przemyśle
naftowym: ropa naftowa: skład, złoża, sposoby wydobycia, wydobycie ropy wspomagane
surfaktantami, zastosowanie mikroorganizmów i biosurfaktantów w wydobyciu ropy
naftowej (metody MEOR), zastosowanie surfaktantów do oczyszczania środowiska z
produktów ropopochodnych: zanieczyszczenie wód gruntowych związkami
ropopochodnymi i sposoby jego usuwania za pomocą surfaktantów, zastosowanie
surfaktantów do usuwania wycieków ropy naftowej, zastosowanie surfaktantów do
oczyszczania gleb z węglowodorów ropopochodnych. Flotacja: zjawisko zwilżania
powierzchni ciał stałych przez ciecze, napięcia międzyfazowe, kąt zwilżania i sposoby jego
pomiaru, deﬁnicja ﬂotacji, związki powierzchniowo czynne stosowane we ﬂotacji i ich
podział, zastosowanie ﬂotacji w przemyśle. Detergencja: deﬁnicja brudu, oddziaływanie
bród-podłoże, mechanizm usuwania brudu przez surfaktanty, przegląd surfaktantów
stosowanych do czyszczenia rozmaitych obiektów. Zastosowanie surfaktantów w katalizie
środowiskowej i do produkcji nowych materiałów wykorzystywanych w ochronie
środowiska: templatowanie materiałów surfaktantami, tworzenie nanostruktur przy użyciu
surfaktantów, produkcja nowych materiałów z zastosowaniem surfaktantów. Analiza
zawartości surfaktantów w środowisku: naturalne i sztuczne substancje powierzchniowo
czynne w środowisku, matryce środowiskowe, ekstrakcja surfaktantów z matryc
środowiskowych, metody służące do jakościowego i ilościowego oznaczania surfaktantów
w środowisku.
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywne zdanie egzaminu ustnego, udział w wykładach
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Świat w świetle spektroskopii molekularnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.220.622091309c803.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pogłębienie wiedzy o działaniu i zastosowaniu zaawansowanej aparatury mikroskopowej i spektroskopowej
do badań w nano- i mikrometrycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

działanie mikroskopów i spektrometrów.

OSR_K2_W01

egzamin pisemny
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W2

potraﬁ omówić poszczególne techniki mikroskopowe
i ich połączenia z detekcją spektroskopową.

OSR_K2_W03

egzamin pisemny

W3

potraﬁ wykorzystać nabytą wiedzę do wyboru
odpowiedniej techniki mikroskopowej
i spektroskopowej dla danego problemu.

OSR_K2_W07

egzamin pisemny

W4

potraﬁ omówić aktualny stan wiedzy i osiągnięcia
naukowe z zakresu zaawansowanej spektroskopii

OSR_K2_W06

egzamin pisemny

OSR_K2_U06

egzamin pisemny

OSR_K2_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ formułować własne sądy oraz wnioski
na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu
zaawansowanej aparatury mikroskopowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

43

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przekazanie wiedzy o działaniu i zastosowaniu zaawansowanej aparatury
mikroskopowej i spektroskopowej do badań w nano- i mikrometrycznych dla
zrozumienia jej aplikacyjności dla wybranego problemu badawczego. Połączenie
technik mikroskopowych i spektroskopowych do określenia topograﬁi i
właściwości chemicznych badanego obiektu, detekcji pojedynczych cząsteczek i
ich otoczenia oraz udziału w procesach chemicznych dla zastosowań
biomedycznych i materiałowych. Wykład przedstawia podstawowe elementy
mikroskopii włączając źródła światła laboratoryjne i synchrotronowe, urządzenia
rozdzielające wiązkę światła, detektory i systemy optyczne dostarczające
rozdzielczość przestrzenną na poziomie nano- i mikroskali. Zawiera opis
stosowanych technik mikrospektroskopii molekularnej (FTIR, Raman,
ﬂuorescencyjnej) z uwzględnieniem efektów nieliniowych w spektroskopii
laserowej (CARS, SRS, SHG) i z wykorzystaniem światła spolaryzowanego liniowo i
kołowo (Raman, FTIR, ECD, VCD i ROA). Jak i również konfokalnej mikroskopii
optycznej, elektronowej (SEM, TEM, cryo-EM), mikroskopii bliskiego pola (AFM,
SNOM, STM). Połączenie spektroskopowych i optycznych technik (SERS, TERS,
SEF, nanoIR, STED) jest dyskutowane pod kątem możliwości wykorzystania
poszczególnych technik do detekcji składu pierwiastkowego i cząsteczkowego i
warunków wymaganych dla pomiaru. Spektroskopia neutronowa i promieniowania
gamma będzie dyskutowana pod kątem badaniach różnych materiałów
wytworzonych dla celów ochrony środowiska jak i próbek środowiskowych i
biologicznych. Przykłady badań są omawiane w celu zrozumienia wyboru
odpowiedniej metody ich analizy.

1.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin testowy
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Współczesne wyzwania chemii środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.2A0.5ca756a1691af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student/ka zna i poprawnie identyﬁkuje aktualne
kierunki rozwoju istotne dla chemii środowiska;

OSR_K2_W01,
OSR_K2_W07

egzamin pisemny

W2

student/ka zna i rozumie pojecia z zakresu chemii
środowiska i obszarów tematycznie powiązanych;

OSR_K2_W03,
OSR_K2_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

student/ka potraﬁ scharakteryzować najbardziej
OSR_K2_U02
aktualne obszary badań w zakresie chemii środowiska;

egzamin pisemny
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U2

student/ka potraﬁ skonfrontować informacje z zakresu
chemii środowiska z informacjami z obszaru
pokrewnych dyscyplin;

OSR_K2_U02

egzamin pisemny

U3

student/ka potraﬁ korzystać z bibliograﬁi
rekomendowanej przez prowadzącego;

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student/ka jest gotów/gotowa wskazać współczesne
zagrożenia środowiskowe i metody przeciwdziałania
im;

OSR_K2_K02,
OSR_K2_K05

egzamin pisemny

K2

student/ka jest gotów/gotowa do ustawicznego
kształcenia się;

OSR_K2_K01

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tło do omawiania współczesnych wyzwań w zakresie tak interdyscyplinarnego
obszaru nauki, jakim jest chemia środowiska, stanowią najważniejsze zjawiska i
procesy chemiczne, zachodzące w środowisku. Są one przybliżane studentom od
strony jakościowej i ilościowej w pierwszej, wprowadzającej części wykładu. W
szczególności zagadnienia te dotyczą chemii atmosfery ziemskiej, w tym
najważniejszych procesów chemicznych zachodzących w strato- i troposferze oraz
chemii klimatu globalnego. W kolejnej części poruszane są zagadnienia odnoszące
się do hydrosfery oraz rozkładu rozmieszczenia składników chemicznych w
ekosystemach wodnych. Istotnym elementem jest tu wątek gazów, materii
organicznej oraz metali i metaloidów występujących w wodach. Kolejny wątek
stanowi chemia środowiskowa koloidów i zjawisk powierzchniowych. Zaś ostatnia
grupa zagadnień wprowadzających odnosi się do środowiska lądowego, ze
szczególnym uwzględnieniem powstawania i właściwości gleby oraz wymiany jej
najistotniejszych składników ze środowiskiem wodnym. Zasadnicza część kursu
W1, W2, U1, U2, U3, K1,
dotyczy takich zagadnień chemii środowiska, z którymi spotykamy się na co
K2
dzień, a które identyﬁkowane są jako kluczowy problem społeczny, ekonomiczny
lub ekologiczny. Bardzo istotny element kursu stanowi rozróżnienie pomiędzy
procesami naturalnie zachodzącymi w środowisku naturalnym, a tymi
wywołanymi przez człowieka Przede wszystkim zaliczyć tutaj należy produkcję
energii, ograniczanie emisji ciekłych i gazowych oraz usuwanie zanieczyszczeń
wody, gleby i powietrza, zrównoważony rozwój czy gromadzenie i przeróbkę
odpadów. W szczególności w ramach kursu omawiane są chemiczne aspekty
odnawialnych źródeł energii, metody pomiaru oddziaływania poszczególnych
czynników chemicznych na środowisko, zastosowanie innowacyjnych technologii
w kluczowych sektorach produkcji przemysłowej, rozwijanie przyjaznych dla
środowiska metod syntezy materiałów, sposoby zagospodarowania odpadów oraz
główne metody ograniczania i usuwania skutków emisji zanieczyszczeń. W
ramach kursu poruszane są także wątki ekonomiczne, odnoszące się do
omawianych rozwiązań.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdany egzamin pisemny i obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone obowiązkowe kursy: podstaw chemii, chemii nieorganicznej i organicznej oraz chemii ﬁzycznej

Sylabusy
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Zarządzanie w praktyce A
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.2A0.5ca756991a8c5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pokazanie przykładów zastosowania zarządzania w dużych (fabryki) i małych (projekty)
zespołach/organizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem chemicznym REACH

OSR_K2_W08

zaliczenie
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W2

uwarunkowania prawne i etyczne w obszarze
działalności gospodarczej

OSR_K2_W10

zaliczenie

W3

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego.

OSR_K2_W10

zaliczenie

W4

ogólne zasady rozwoju form przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę zarówno z zakresu chemii
i dziedzin pokrewnych

OSR_K2_W09,
OSR_K2_W10

zaliczenie

U1

zastosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
mając świadomość relacji pomiędzy dobrą praktyką
a poziomem zaufania do wyników laboratoryjnych
wyrażonych normami i certyﬁkatami.

OSR_K2_U01

zaliczenie

U2

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

OSR_K2_U07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkacji i rozstrzygania problemów posługując się
wnioskowaniem i narzędziami PPS

OSR_K2_K02

zaliczenie

K2

adaptacji do nowych stresujących sytuacji,
w szczególności podczas prezentacji projektu przed
gremium menadżerów

OSR_K2_K03

zaliczenie

K3

strukturalnego rozdzielenia zadań realizowanych
w ramach zajęć i odpowiednio określić ich priorytety
w ramach realizacji złożonego zadania.

OSR_K2_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

8

przygotowanie do sprawdzianu

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Oczekiwania wobec menadżera - specyﬁka pracy

W4, K2, K3

Sylabusy
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2.

Kontrola procesu i idea klienta wewnętrznego

W4, U2

3.

Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem w zakładach pracy

W1, U1

4.

Zarządzanie projektami

W4, K1

5.

Finanse w przedsiębiorstwie produkcyjnym

W4

6.

Zasada działania i podstawowe narzędzia w zarządzaniu chemikaliami
w dużym przedsiębiorstwie

W1

7.

Aspekty prawne i etyczne związane z działalnością gospodarczą (w ramach
wycieczki)

W2, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, zaliczenie, udział w zwiedzaniu fabryki

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Zarządzanie w praktyce B
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.2A0.5ca756991eaa3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pokazanie przykładów zastosowania zarządzania w dużych (fabryki) i małych (projekty)
zespołach/organizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe regulacje prawne związane
z bezpieczeństwem chemicznym REACH

OSR_K2_W08

zaliczenie
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W2

uwarunkowania prawne i etyczne w obszarze
działalności gospodarczej

OSR_K2_W10

zaliczenie

W3

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego.

OSR_K2_W10

zaliczenie

W4

ogólne zasady rozwoju form przedsiębiorczości,
wykorzystującej wiedzę zarówno z zakresu chemii
i dziedzin pokrewnych

OSR_K2_W09,
OSR_K2_W10

zaliczenie

U1

zastosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej
mając świadomość relacji pomiędzy dobrą praktyką
a poziomem zaufania do wyników laboratoryjnych
wyrażonych normami i certyﬁkatami.

OSR_K2_U01

zaliczenie

U2

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie
celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich
znaczenie na tle innych podobnych badań.

OSR_K2_U07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkacji i rozstrzygania problemów posługując się
wnioskowaniem i narzędziami PPS

OSR_K2_K02

zaliczenie

K2

adaptacji do nowych stresujących sytuacji,
w szczególności podczas prezentacji projektu przed
gremium manadżerów

OSR_K2_K03

zaliczenie

K3

strukturalnego rozdzielenia zadań realizowanych
w ramach zajęć i odpowiednio określić ich priorytety
w ramach realizacji złożonego zadania.

OSR_K2_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Oczekiwania wobec menadżera, praca i umiejętności

W4, K2, K3

2.

Kontrola procesu i idea klienta wewnętrznego

W4, U2

3.

Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem w zakładach pracy

W1, U1

Sylabusy
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4.

Zarządzanie projektami

W4, K1

5.

Finanse w przedsiębiorstwie produkcyjnym

W4

6.

Zasada działania i podstawowe narzędzia w zarządzaniu chemikaliami
w dużym przedsiębiorstwie

W1

7.

Aspekty prawne i etyczne związane z działalnością gospodarczą (w ramach
wycieczki)

W2, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
• obecność (wpływa na ocenę) • zaliczenie (test w formie mieszanej, tzn.
częściowo zamknięty, częściowo otwarty), zaliczenie kursu A

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.240.6206235d4ef51.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o Ziemi i środowisku, Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia, 0521Ekologia i ochrona środowiska,
0532Nauki o Ziemi

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem wykładu jest zaznajomienie studentów z szeroko rozumianą problematyką ekonomiczną
i ekologiczną związaną z działaniami na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma podstawową wiedzą na temat relacji
między gospodarką a środowiskiem przyrodniczym
oraz zna rządzące nimi prawidłowości

OSR_K2_W06,
OSR_K2_W10

zaliczenie pisemne
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Student ma podstawową wiedzą o człowieku jako
elemencie układu gospodarka-społeczeństwośrodowisko

OSR_K2_W10,
OSR_K2_W11

zaliczenie pisemne

U1

Student potraﬁ, w oparciu o dyscyplinę naukową
ekonomia środowiska i zasobów naturalnych,
prawidłowo analizować i interpretować przebieg
zależności zachodzących między elementami układu
gospodarka – społeczeństwo – środowisko

OSR_K2_U06

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną
z zakresu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych
w podejmowaniu decyzji, w tym związanych
z wykonywaniem obowiązków zawodowych

OSR_K2_U05,
OSR_K2_U06

zaliczenie pisemne

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student prawidłowo identyﬁkuje dylematy związane
z funkcjonowaniem konsumentów i przedsiębiorstw
w środowisku naturalnym

OSR_K2_K01,
OSR_K2_K05

zaliczenie pisemne

K2

Student jest przygotowany do oceny projektów
związanych z wyceną dóbr i usług środowiskowych,
a także ekonomiką ochrony środowiska

OSR_K2_K05

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ekonomiki środowiska oraz znaczenie problematyki ekologicznej w
teorii ekonomii

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Efekty zewnętrzne i sposoby ich internalizacji w rachunek sprawcy
zanieczyszczeń.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska oraz rachunek ekonomiczny w
ochronie środowiska

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska. Zarządzanie i gospodarowanie
środowiskiem ekonomicznym.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Źródła ﬁnansowania ochrony środowiska

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z testu pisemnego
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Polityka ochrony środowiska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.240.5ca756c571950.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o Ziemi i środowisku

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo, 0521Ekologia i ochrona środowiska

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, konwersatorium: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

potraﬁ wyjaśnić złożone zjawiska i procesy
przyrodnicze oraz ich znaczenie dla zachowania
stabilności ekosystemów, oraz różnorodności
biologicznej

OSR_K2_W01

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

dysponuje wiedzą na temat polityki ochrony
środowiska Unii Europejskiej, polityki ekologicznej
Polski, struktur odpowiedzialnych za zarządzanie
OSR_K2_W09,
środowiskiem i form zarządzania zasobami środowiska OSR_K2_W10
oraz edukacji ekologicznej i pozarządowych organizacji
przyrodniczych.

egzamin pisemny,
prezentacja

Sylabusy
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W3

dysponuje wiedzą w zakresie standardów badań
naukowych w obszarze nauk środowiskowych,
a w szczególności wie jak rozróżnić wiarygodne źródła
takiej wiedzy o środowisku od źródeł niewiarygodnych.

OSR_K2_W02,
OSR_K2_W06,
OSR_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W4

zna podstawy teoretyczne podstawy tragedii dóbr
wspólnych oraz instytucji dla zrównoważonego
wykorzystania dóbr wspólnych, oraz rozumie w jaki
sposób aplikuje się ją do analizy bieżących procesów
polityki ochrony środowiska.

OSR_K2_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność zbierania, analizy i interpretacji
danych empirycznych oraz na tej podstawie potraﬁ
formułować odpowiednie wnioski.

OSR_K2_U05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

biegle wykorzystuje literaturę z zakresu nauk
o środowisku, z uwzględnieniem źródeł
elektronicznych, zarówno w języku polskim, jak
i języku angielskim. Wykazuje umiejętność krytycznej
analizy i selekcji informacji pochodzących z różnych
źródeł oraz formułowania na tej podstawie
uzasadnionych sądów.

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U10

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3

wykazuje umiejętność formułowania własnych sądów
oraz wniosków dotyczących polityki ochrony
środowiska na podstawie danych pochodzących
z różnych źródeł.

OSR_K2_U06,
OSR_K2_U07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K1

systematycznie aktualizuje i pogłębia wiedzę
z zakresu ochrony środowiska w tym polityki ochrony
środowiska korzystając z czasopism naukowych
i popularnonaukowych oraz źródeł elektronicznych.

OSR_K2_K03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2

potraﬁ myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
uwzględniając zasady racjonalnego korzystania
z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego.

OSR_K2_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
prezentacja

K3

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potraﬁ
inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób.

OSR_K2_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

40

Sylabusy
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przygotowanie do sprawdzianu

13

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Globalne problemy ekologiczne. Pojęcia antropocenu, granic planety, usług
ekosystemowych, ecological resilience.

W1, U2, K1, K3

2.

Rola nauki i naukowców w kształtowaniu polityki ekologicznej (rodzaje interakcji
pomiędzy decydentami sektora publicznego i środowiskiem naukowym).

W1, W3, U1, U2, U3

3.

Rodzaje polityk publicznych w ochronie środowiska, podstawowe podejścia w
analizie i ewaluacji polityk publicznych.

W2, U2, U3, K2, K3

4.

Instytucje i umowy międzynarodowe w ochronie środowiska.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

5.

Polityka ekologiczna Unii Europejskiej i Polski.

W2, U3, K1

6.

Historia polityki klimatycznych i aktualne negocjacje zobowiązań
międzynarodowych.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K3

7.

Regulowanie wykorzystania zasobów na oceanach.

W1, W2, W4, U1, U3, K2

8.

Problemy eksploatacji dóbr wspólnych. Zasady tworzenia instytucji dla
zrównoważonego wykorzystania dóbr wspólnych.

W3, W4, U1, U3, K2, K3

9.

Wybrane programy ochrony różnorodności biologicznej: Natura 2000, Ramowa
Dyrektywa Wodna. Zielona infrastruktura. Usługi ekosystemu, banki siedlisk,
płatności za świadczenia ekosystemu, inne instrumenty rynkowe w ochronie
przyrody.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

10.

Partycypacja społeczna w ochronie środowiska.

W2, W4, U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi, oraz poprawna
odpowiedź na zestaw pytań wskazanych jako warunek konieczny
zaliczenia (pierwsza strona testu, tematyka tych pytań jest
podana wcześniej studentom i wielokrotnie omawiana).
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Poprawne przygotowanie, przedstawienie prezentacji i
moderowanie dyskusji z resztą grupy. Zaliczenie kolokwium
końcowego w formie krótkiego eseju odpowiadającego na
pytanie, które prowadzący/prowadząca wybiera spośród puli
pytań zaproponowanych wcześniej przez studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Czytanie ze zrozumieniem w języku angielskim. Zalecane kursy: Edukacja ekologiczna, Naukowe podstawy ochrony
przyrody.

Sylabusy
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Pracownia magisterska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.280.5ca756a7c87f2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 250

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
46.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
pracownia: 250

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest realizacja doświadczalnej pracy magisterskiej zgodnie ze wskazówkami promotora. Praca
powinna spełniać kryteria wychodzące naprzeciw zasadom dyplomowania zatwierdzonym dla kierunku studiów
Ochrona Środowiska.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zagadnienia związane z tematyką badań
realizowanych w ramach pracy magisterskiej zna
i rozumie podstawy teoretyczne zjawisk i metod
badawczych wykorzystywanych podczas realizacji
badań i interpretuje je na podstawie analizy danych
doświadczalnych uzyskanych podczas realizacji pracy.

OSR_K2_W01,
OSR_K2_W02,
OSR_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

W2

podstawowe zasady z zakresu etyki i ochrony
własności intelektualnej w tym prawa autorskiego
obowiązujące podczas przygotowywania pracy
magisterskiej.

OSR_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U05,
OSR_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

systematycznej aktualizacji i pogłębiania wiedzy
z zakresu tematyki pracy magisterskiej
z wykorzystaniem z czasopism naukowych
OSR_K2_K02,
i popularnonaukowymi oraz źródeł elektronicznych
OSR_K2_K03
i potraﬁ na tej podstawie wyjaśnić wnioski
sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań.

zaliczenie na ocenę,
wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować wyniki otrzymane podczas realizacji pracy
magisterskiej, krytycznie je ocenić oraz sformułować
na ich podstawie logiczne wnioski, w odniesieniu
do celu pracy i literatury naukowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

pracownia

250

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
250

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
250

ECTS
10.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta
pracownia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
250
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przygotowanie pracy dyplomowej

230

zbieranie informacji do zadanej pracy

150

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

110

konsultacje

100

przeprowadzenie badań empirycznych

190

przygotowanie dokumentacji

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
1130

ECTS
46.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
250

ECTS
10.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas zajęć studenci wykonują indywidualne zadania zaplanowane do realizacji
w ramach pracy magisterskiej. Przeprowadzają studia literaturowe dotyczące
tematu pracy dyplomowej, zapoznają się z metodyką prowadzenia badań oraz
technikami eksperymentalnymi służącymi realizacji celów pracy. Studenci
gromadzą własne dane eksperymentalnej, które następnie opracowują i
interpretują, a w dalszej kolejności dyskutują z promotorem w odniesieniu do
aktualnej literatury naukowej w zakresie tematu pracy oraz w odniesieniu do
celów pracy. Na podstawie uzyskanych wyników badań oraz przeprowadzonych
studiów literaturowych student przygotowuje pracę magisterską. Podczas jej
redagowanie stosuje się do zaleceń promotora oraz zasad określonych w
zasadach dyplomowania, mając na względzie poszanowanie praw autorskich.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza literatury, analiza i dyskusja uzyskanych wyników badań, przygotowanie manuskryptu pracy magisterskiej, udział w
badaniach, konsultacje, dyskusja
Rodzaj zajęć
pracownia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
realizacja zaplanowanych w ramach pracy magisterskiej badań,
pozytywna ocena manuskryptu pracy magisterskiej

Semestr 4

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza literatury, analiza i dyskusja uzyskanych wyników badań, przygotowanie manuskryptu pracy magisterskiej, dyskusja,
udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
pracownia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, wyniki badań przedłożenie manuskryptu pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone kursy podstawowe i kierunkowe, dające wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne do realizacji pracy
magisterskiej

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.2C0.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wykształcenie u studentów umiejętności przygotowywania prezentacji multimedialnych
i ustnego prezentowania zagadnień związanych z tematyką badań realizowanych w ramach pracy magisterskiej,
a także zaznajomienie z zasadami redagowania pracy magisterskiej i umiejętnością poszukiwania
i selekcjonowania literatury naukowej.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zagadnienia związane z tematyką badań
realizowanych w ramach pracy magisterskiej

OSR_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

podstawy teoretyczne zjawisk i metod badawczych
wykorzystywanych podczas realizacji pracy
magisterskiej i interpretuje je na podstawie analizy
danych doświadczalnych uzyskanych podczas
prowadzenia badań własnych.

OSR_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

zagadnienia z zakresu nauk chemicznych
umożliwiającą prowadzenie zaawansowanych prac
badawczych w obszarze realizowanego w ramach
pracy magisterskiej tematu.

OSR_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W4

podstawowe zasady z zakresu etyki i ochrony
własności intelektualnej w tym prawa autorskiego
obowiązujące podczas przygotowywania prezentacji
multimedialnych oraz pracy magisterskiej.

OSR_K2_W10

zaliczenie na ocenę

U1

korzystać z literatury naukowej, przeprowadzić analizę
wyników otrzymanych podczas realizacji pracy
magisterskiej, krytycznie je ocenić oraz sformułować
na ich podstawie logiczne wnioski.

OSR_K2_U03,
OSR_K2_U05,
OSR_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

przygotować prezentację multimedialną i w sposób
zwięzły i profesjonalny wygłosić ustny referat
dotyczący tematyki pracy magisterskiej i wykonanych
prac badawczych.

OSR_K2_U07

zaliczenie na ocenę

OSR_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

systematycznej aktualizacji i pogłębiania wiedzy
z zakresu ochrony środowiska i tematyki pracy
magisterskiej z wykorzystaniem z czasopism
naukowych i popularnonaukowymi oraz źródeł
elektronicznych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
50

ECTS
0.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas zajęć Studenci przedstawiają w formie prezentacji multimedialnych
problematykę realizowanej pracy magisterskiej oraz uzyskane wyniki. Po każdej
prezentacji odbywa się dyskusja z aktywnym uczestnictwem słuchaczy dotycząca
tematyki prezentacji oraz formy w jakiej prelegent przedstawił zagadnienia
związane z pracą dyplomową. Uwagę zwraca się również na umiejętność analizy
przedstawianych danych, formułowania wniosków oraz krytyczne podejście do
uzyskanych wyników. Dodatkowo podczas zajęć studenci zostają zaznajomieni z
zagadnieniami związanymi z przygotowywaniem rozpraw magisterskich, w tym z
zasadami wynikającymi z ochrony własności intelektualnej oraz przebiegiem
obrony pracy.

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

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wymaganych prezentacji.

Semestr 4

Sylabusy
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Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wymaganych prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone kursy podstawowe i kierunkowe, dające wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne do realizacji pracy
magisterskiej

Sylabusy
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Challenges of Modern Chemistry: Emerging Contaminants
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.240.6206247694c80.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 12, wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi deﬁnicjami oraz praktycznymi aspektami klasyﬁkacji,
identyﬁkacji, monitoringu oraz metod usuwania lub zapobiegania emisji substancji z grupy nowych
zanieczyszczeń. Pozyskana wiedza umożliwi studentowi zrozumienie związku pomiędzy różnymi działami chemii
oraz zarządzania środowiskiem a także współdziałania specjalistów z zakresu chemii organicznej, analitycznej,
środowiskowej, nieorganicznej oraz technologii chemicznej w celu kompleksowego rozwiązywania problemów
wynikających z intensywnego rozwoju cywilizacyjnego i działalności człowieka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

kryteria klasyﬁkacji substancji chemicznych do grupy
nowych zanieczyszczeń, zna przykłady GNZ, rozumie
zagrożenia związane z GNZ;

OSR_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin

W2

dylematy wynikające z dążenia do wzrostu standardu
życia mieszkańców planety, ilością i jakością
zanieczyszczeń przedostających się do środowiska
oraz koniecznością zapobiegania lub usuwania
zanieczyszczeń;

OSR_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

odnaleźć informacje dotyczące GNZ w bazach danych
instytucji zajmujących się kontrolą jakości środowiska;

OSR_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2

prześledzić cykl życia GNZ od momentu syntezy, drogi
przedostawania się do środowiska, monitoring aż
do unieszkodliwienia, zaproponować metody analizy
GNZ oraz metody ich usuwania lub zapobiegania ich
emisji;

OSR_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U3

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
OSR_K2_U12
przez całe życie;

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania wiedzy w zakresie zdobywania informacji
potrzebnych do oceny szans i zagrożeń
zrównoważonego rozwoju;

OSR_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
egzamin

K2

praktycznego i odpowiedzialnego stosowania zdobytej
wiedzy i umiejętności mając na uwadze jej społeczne
i etyczne aspekty.

OSR_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

12

wykład

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Deﬁnicja grupy nowych zanieczyszczeń (GNZ).
Motywacja podjęcia dokładnych badań nad grupą nowych zanieczyszczeń.
Najważniejsze problemy dla środowiska oraz wyzwania dla badaczy wynikające z
identyﬁkacji GNZ.
Regulacje prawne dotyczące GNZ (Europa, USA, Kanada, Azja, Afryka).
Analiza pochodzenia, interakcji ze składnikami środowiska, wpływu na zdrowie
człowieka, metabolizm zwierząt i ekosystem oraz unikalnych zagrożeń na
przykładzie grup GNZ (farmaceutyki, kosmetyki, środki czystości, pestycydy,
substancje per- i poliﬂuorowane, polichlorowane bifenyle, polibromowane etery
difenylowe, nanomateriały, mikroplastik).
Zaawansowane techniki analityczne dla identyﬁkacji i oznaczania GNZ w
środowisku, kierunki rozwoju i opracowanie nowych metod.
W1, W2, U1, U2, U3, K1,
Zapobieganie powstawaniu GNZ w kontekście zasad zielonej chemii (nowoczesne
K2
strategie syntezy), celów zrównoważonego rozwoju (zapewnienie bezpiecznych
źródeł czystej wody) oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (alternatywne,
odnawialne źródła surowców).
Metody usuwania GNZ, procesy ﬁzyczne i chemiczne (degradacja termiczna,
adsorpcja, kataliza, procesy pogłębionego utleniania). Porównanie ich
efektywności i opłacalności.
Interdyscyplinarne studium przypadków na przykładzie wybranych zanieczyszczeń
uwzględniające opis stosowanych metod syntezy i proponowanych zmian
pozwalających zmniejszyć obciążenie środowiska, koszt i energochłonność,
mechanizmów wpływu na środowisko i zasad monitoringu, proponowanych
ekonomicznych i ekologicznych metod ich usuwania (cykl życia od wytworzenia do
unieszkodliwienia).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
projekt, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium

zaliczenie na ocenę pozytywna ocena prezentacji oraz aktywności w przygotowaniu projektu

wykład

egzamin

Sylabusy

pozytywna ocena odpowiedzi na pytania prowadzącego dotyczące
przedstawionego materiału
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Ochrona własności intelektualnej II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.280.5ca756a6917c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kontynuacja przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej I".

C2

Powtórzenie generalnych zasad ochrony własności intelektualnej.

C3

Poszerzenie wiedzy w zakresie prawa patentowego ze szczególnym uwzględnieniem wynalazków chemicznych,
farmaceutycznych oraz biotechnologicznych.

C4

Wprowadzenie nowych zagadnień - ochrony odmian roślin, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz
komercjalizacji praw własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz
zarządzania zasobami własności intelektualnej.

OSR_K2_W10

zaliczenie na ocenę

W2

student zna zasady komercjalizacji praw własności
intelektualnej.

OSR_K2_W10

zaliczenie na ocenę

OSR_K2_U02

zaliczenie na ocenę

OSR_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student przestrzega zasad etyki zawodowej
i poszanowania prawa, w tym praw autorskich.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Wstęp do prawa własności intelektualnej (rodzaje praw, sposoby uzyskania
praw; polskie, europejskie, międzynarodowe zasady ochrony praw własności
intelektualnej)

W1, W2, U1, K1

2.

II. Prawo autorskie (źródła prawa, przedmiot, wyłączenia spod ochrony, tzw.
domena publiczna; podmiot prawa; treść praw autorskich: osobiste i majątkowe
oraz czas ich trwania; prawa pokrewne; dozwolony użytek, cytat; umowy dot.
praw autorskich - przeniesienie autorskich praw majątkowych, licencje,
odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa autorskiego; funkcjonowanie
organizacji zbiorowego zarządzania; ochrona wizerunku.

W1, U1, K1

3.

III. Ochrona baz danych i zbiorów informacji

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

IV. Prawo patentowe (wynalazki w tym wynalazki chemiczne, farmaceutyczne i
biotechnologiczne), Konwencja o udzielaniu patentów europejskich, SPC, umowy
licencyjne, odpowiedzialność z tytułu naruszenia patentu

W1, W2, U1, K1

5.

V. Ochrona odmian roślin

W1, W2, U1, K1

6.

VI. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, komercjalizacja praw własności
intelektualnej

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
pisemny test zaliczeniowy
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Praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.280.61a0c3bcb9218.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi utylizacji odpadów
stałych oraz ścieków w warunkach przemysłowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zastosowanie metod monitoringu środowiskowego,
w szczególności do oceny stanu degradacji
środowiska;

OSR_K2_W02,
OSR_K2_W04,
OSR_K2_W08

zaliczenie na ocenę
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W2

zagadnienia w zakresie głównych technologii utylizacji
odpadów;

OSR_K2_W04,
OSR_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

zaawansowane zagadnienia w zakresie technologii
produkcji energii;

OSR_K2_W04,
OSR_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami oraz
najważniejszych technologii stosowanych tym
zakresie;

OSR_K2_W04,
OSR_K2_W06,
OSR_K2_W08

zaliczenie na ocenę

OSR_K2_U02,
OSR_K2_U05,
OSR_K2_U06

zaliczenie na ocenę

OSR_K2_K01,
OSR_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić rolę nowoczesnych technologii prośrodowiskowych dla osiągnięcia celów
zrównoważonego rozwoju;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stałego poszerzania wiedzy, z uwzględnianiem opinii
ekspertów, w zakresie utylizacji i zagospodarowania
odpadów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konwersatoria będą poprzedzały wizyty studentów w Miejskim Przedsiębiorstwie
Oczyszczania w Krakowie, Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w
Krakowie oraz w Oczyszczalni Ścieków w Krakowie i będą prowadzone przez
pracowników tych przedsiębiorstw. Wykłady konwersatoryjne będą obejmowały
zarówno aspekty technologiczne stosowanych instalacji, ale również aspekty
społeczne związane z funkcjonowaniem tych przedsiębiorstw. Studenci w oparciu
o wykłady, ale przede wszystkim o wizytacje w zakładach utylizacji odpadów,
będę przygotowywali sprawozdania, które będą podstawą do uzyskania zaliczenia
tego kursu.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium, wykład multimedialny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena raportów studenckich

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.280.61a0c3bd20bad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki chemiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0531Chemia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi utylizacji odpadów
stałych oraz ścieków w warunkach przemysłowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zastosowanie metod monitoringu środowiskowego,
w szczególności w ocenie zagrożeń środowiskowych;

OSR_K2_W03,
OSR_K2_W04,
OSR_K2_W07

zaliczenie na ocenę
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W2

zagadnienia w zakresie głównych technologii
segregacji, składowania oraz chemicznych utylizacji
odpadów, jak również potraﬁ krytycznie ocenić ich
wpływ tych technologii na środowisko;

OSR_K2_W01,
OSR_K2_W02,
OSR_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

zaawansowane zagadnienia w zakresie technologii
produkcji energii oraz ich wpływu na środowisko;

OSR_K2_W04,
OSR_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami oraz
najważniejszych technologii stosowanych tym
zakresie;

OSR_K2_W04,
OSR_K2_W06

zaliczenie na ocenę

OSR_K2_U03,
OSR_K2_U06,
OSR_K2_U12

zaliczenie na ocenę

OSR_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić rolę nowoczesnych technologii prośrodowiskowych dla osiągnięcia celów
zrównoważonego rozwoju;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stałego poszerzania wiedzy, z uwzględnianiem opinii
ekspertów, w zakresie utylizacji i zagospodarowania
odpadów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie raportu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Warsztaty obejmują wizyty studentów w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania
w Krakowie, Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie oraz w
Oczyszczalni Ścieków w Krakowie i będą prowadzone przez pracowników tych
przedsiębiorstw. Studenci będą mieli możliwość praktycznego poznania
technologii stosowanych do utylizacji odpadów, a także ich wydajności oraz ocenę
ich wpływu na środowisko. Studenci w oparciu o wykłady, ale przede wszystkim o
wizytacje w zakładach utylizacji odpadów będę przygotowywali sprawozdania,
które będą podstawą do uzyskania zaliczenia tego kursu.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład multimedialny
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
ocena raportów studenckich
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Absolwent na rynku pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.280.5ca75696f1eef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0031Umiejętności osobowościowe

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ posługiwać się podstawowymi pojęciami
z zakresu prawa pracy, potraﬁ przedstawić etapy
procesu rekrutacji.

OSR_K2_W10

zaliczenie na ocenę

158 / 164

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ korzystać z różnorodnych źródeł informacji
o rynku pracy

OSR_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ przedstawić wyniki badań, a także inne własne
osiągnięcia w kontekście procesu rekrutacyjnego

OSR_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ napisać cv, list intencyjny i motywacyjny oraz
określić kierunki dalszego rozwoju kompetencji

OSR_K2_U09

zaliczenie na ocenę

OSR_K2_K03,
OSR_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ omówić zalety i wyzwania samozatrudnienia,
zaplanować ścieżkę kariery zawodowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie do sprawdzianu

4

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

wykonanie ćwiczeń

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawo pracy, rodzaje umów, obowiązki i prawa pracownika. Etapy rekrutacji:
analiza dokumentów, rozmowa kwaliﬁkacyjna, testy, centrum oceny.

W1

2.

Charakterystyka małopolskiego, krajowego i europejskiego rynku pracy. Źródła
informacji o rynku pracy: urzędy pracy, prasa, portale pracodawców, portale
społecznościowe, Targi pracy, konferencje branżowe

U1

3.

Autoprezentacja - treści, forma, zasady

U2

4.

Wymagania pracodawców. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (życiorys,
list motywacyjny, kwestionariusz aplikacyjny itp.). Diagnoza własnych potrzeb i
możliwości rozwoju kompetencji

U3

5.

Samozatrudnienie. Podstawy biznes planu. Podstawowe zasady negocjacji.

K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Pozytywne oceny z zadań: życiorys, list motywacyjny, odpowiedź na
zaliczenie na ocenę pytanie z kwestionariusza aplikacyjnego, charakterystyka pracodawcy,
symulacja rozmowy kwaliﬁkacyjnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Właściwości ﬁzyczne i chemiczne wód
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ochrona środowiska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WChOSRS.280.5ca756c8d0d3b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o Ziemi i środowisku

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0532Nauki o Ziemi

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 30, ćwiczenia terenowe: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot umożliwi studentowi zrozumienie podstawowych procesów ﬁzykochemicznych zachodzących
w hydrosferze, atmosferze i litosferze w odniesieniu do współczesnych zagrożeń antropogenicznych. Student
zapozna się z pojęciami z zakresu hydrochemii oraz ze współczesnymi technikami pomiarowymi stosowanymi
podczas badań terenowych oraz laboratoryjnych. Student potraﬁ: zweryﬁkować jakość materiałów (danych)
hydrochemicznych, zidentyﬁkować czynniki naturalne i antropogeniczne wpływające na chemizm wód
opadowych, powierzchniowych i podziemnych oraz potraﬁ wydzielić tło hydrochemiczne. Podczas ćwiczeń
terenowych student nauczy się pobierać reprezentatywne próby wody.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe procesy ﬁzyczne-chemiczne zachodzące
w hydrosferze, atmosferze i litosferze w odniesieniu
do współczesnych zagrożeń antropogenicznych.
Student zapozna się z pojęciami z zakresu
hydrochemii oraz ze współczesnymi technikami
pomiarowymi stosowanymi podczas badań
terenowych oraz laboratoryjnych. Student potraﬁ:
zweryﬁkować jakość materiałów (danych)
hydrochemicznych, zidentyﬁkować czynniki naturalne
i antropogeniczne wpływające na chemizm wód
opadowych, powierzchniowych i podziemnych oraz
potraﬁ wydzielić tło hydrochemiczne. Podczas ćwiczeń
terenowych student nauczy się pobierać
reprezentatywne próby wody.

OSR_K2_W01,
OSR_K2_W02,
OSR_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
raport, wyniki badań

OSR_K2_U01,
OSR_K2_U02,
OSR_K2_U03,
OSR_K2_U04,
OSR_K2_U05

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: korzystać z literatury naukowej, także w języku
angielskim na różnych etapach postępowania
badawczego, potraﬁ krytycznie oceniać źródła
informacji naukowej o charakterze hydrologicznym,
hydrochemicznym i hydrogeochemicznym, potraﬁ
formułować merytoryczne i metodyczne problemy
badawcze w zakresie dostosowanym do zagadnień
hydrologicznych, hydrochemicznych
i hydrogeochemicznych, potraﬁ wybrać i zastosować
właściwe metody pozyskiwania, analizy i wizualizacji
danych hydrologicznych, hydrochemicznych
i hydrogeochemicznych w celu rozwiązywania
problemów badawczych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

: prowadzenia badań naukowych w zakresie
hydrologii, hydrochemii i hydrogeochemii
we współczesnym świecie oraz konieczność
zachowania zasad etycznych w pracy naukowej
i zawodowej, jest odpowiedzialna(y) za powierzany
OSR_K2_K01,
sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych
OSR_K2_K03,
(szczególnie w warunkach terenowych), docenia
OSR_K2_K04
wartość środowiska przyrodniczego, szczególnie
hydrologii, hydrochemii, hydrogeochemii i dziedzictwa
kulturowego; ma świadomość odpowiedzialności za ich
ochronę (K_K06).

wyniki badań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

30

ćwiczenia terenowe

10

przygotowanie projektu

20

przygotowanie raportu

20

Sylabusy
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przeprowadzenie badań empirycznych

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Ocena i weryﬁkacja materiałów hydrochemicznych w aspekcie ich
wiarygodności i reprezentatywności. Obliczany jest błąd analizy z bilansu
jonowego, z substancji mineralnych lub z przewodnictwa. Wprowadzenie
podstawowych pojęć stosowanych w hydrochemii (np.: kwasowość, mineralizacja,
twardość, jony główne, związki biogenne, eutroﬁzacja i inne). Interpretacja
deﬁnicji na podstawie różnych źródeł. 2. Zastosowanie klasyﬁkacji
hydrochemicznej do wód naturalnych. Omówienie źródeł wiedzy hydrochemicznej
(np.: Atlas geochemiczny Polski, Mapy hydrochemiczne, Atlas TPN, itd.). 3.
Graﬁczne sposoby przedstawiania składu chemicznego wody (wykonanie
diagramów i wykresów (Udlufta, Tickela, Schoellera, Collinsa, Rogersa i
odwzorowane w trójkącie Fereta), proﬁle i piony hydrochemiczne, mapy
przestrzennego zróżnicowania chemizmu. 4. Ocena tła i anomalii
hydrochemicznych. Klasyﬁkacje anomalii (zastosowanie metod statystycznych i
graﬁcznych). 5. Litologiczno-mineralogiczne warunki występowania wód
podziemnych i powierzchniowych (typy wód w skałach osadowych, magmowych,
metamorﬁcznych), szczególne znaczenie lokalnych uwarunkowań mineralno tektonicznych, tektonika solna i uskoki. 6. Zakwaszenie środowiska - Kwaśne
deszcze (naturalne i antropogeniczne), smog (typ: Londyński i Los Angeles).
Geneza, klasyﬁkacje i interpretacje zakwaszenia (podejście chemiczne i
przyrodnicze). Obliczanie średniego zakwaszenia różnymi metodami (średnie
ważone, arytmetyczne, miary pozycyjne). 7. Eutroﬁzacja wód, podstawowe
pojęcia (związki biogenne w wodach, powierzchniowych, podziemnych i
opadowych), problemy jakości wody pitnej w sztucznych zbiornikach (np.:
Goczałkowice). Znaczenie zanieczyszczeń obszarowych, komunalnych i
przemysłowych. Normy dotyczące jakości wody powierzchniowej i podziemnej w
Polsce, UE i WHO 8. Bilans hydrochemiczny. Obliczanie bilansu hydrochemicznego
na podstawie materiałów ze zlewni cząstkowych Starej Rzeki. Określenie
znaczenia fal wezbraniowych i okresów międzywezbraniowych w obliczaniu
bilansu. Ćwiczenia terenowe. Pobór reprezentatywnych prób wody z wód
powierzchniowych i podziemnych. Tatry (Dolina Chochołowska), Pogórze Łazy,
Wyżyna Krakowsko - Częstochowska. Kartowanie hydrochemiczne zlewni
cząstkowych o różnym użytkowaniu i budowie geologicznej (np.: w Tatrach Dolina Chochołowska część krystaliczna i część osadowa).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

163 / 164

Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

test

ćwiczenia

wyniki badań

zadania

ćwiczenia terenowe

raport

sprawozdanie

Sylabusy
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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

53%

Literaturoznawstwo

37%

Nauki o kulturze i religii 10%
Nauki prawne

1%

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 wchodzącymi w skład Konsorcjum EJMPEAS, zwanymi dalej uniwersytetami partnerskimi. W
ramach studiów student zobowiązany jest do zaliczenia przynajmniej jednego (trzeciego) semestru (30 ECTS) w jednym z
uniwersytetów partnerskich. Absolwent może otrzymać podwójny dyplom ukończenia studiów (macierzystego uniwersytetu
oraz uniwersytetu partnerskiego, w którym odbył część programu studiów, jeśli uczelnia partnerska jest pełnoprawnym
członkiem Konsorcjum). Warunkiem zaliczenia studiów jest zgromadzenie 120 punktów ECTS oraz przedstawienie pracy
magisterskiej. Program studiów obejmuje około 850 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
skuteczny wpływ na otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze, koncepcja kształcenia stawia sobie za cel przygotowanie

Charakterystyka kierunku
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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.

Cele kształcenia
Przekazanie pogłębionej wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego obszaru językowego. Przekazanie
wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. Wykształcenie pogłębionych umiejętności
ﬁlologicznych w zakresie języka angielskiego, w szczególności analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i
mówionego oraz rozwiązywania problemów badawczych ﬁlologii. Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów
umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, formułowania
problemów, wiązania faktów oraz wyciągania wniosków. Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej, w tym
potrzeby ciągłego kształcenia się. Wykształcenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej, także w grupie
międzynarodowej, 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 krajów anglojęzycznych. Otwiera to przed
nimi wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej. Poza pracą w międzynarodowych 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 uzyskiwanemu przez absolwentów kierunku European Joint Master's
Programme in English and American Studies możliwości te staną się także łatwiejsze 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 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
konieczność przestrzegania etyki zawodowej przekłada się na wykształcenie w absolwencie zrozumienia potrzeby działania
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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 Progamme in English and American Studies
pozostają w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w Instytucie Filologii Angielskiej. Badania oraz
realizowane projekty naukowe są bezpośrednio powiązane z realizowanymi w ramach programu studiów efektami
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Zakres badań zespołów badawczych działających w Instytucie
obejmuje wszystkie ważne zagadnienia wykładane na kierunku EJMPEAS: językoznawstwo angielskie, językoznawstwo
stosowane, historię literatury i kultury brytyjskiej, historię literatury i kultury amerykańskiej, komparatystykę językoznawczą
i kulturową oraz pragmatykę językoznawczą. W Instytucie działa także Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego,
której zadaniem jest koordynacja i optymalizacja realizowanych w IFA zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem
językowym, 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. Pomieszczenia
dydaktyczne są dobrze wyposażone: w większości sal znajdują się rzutniki multimedialne, beamery i komputery, a w
niektórych także tablice interaktywne. W budynku Paderevianum II Instytut może również korzystać z sali komputerowej,
laboratorium językowego oraz dużej sali wykładowej. Pokoje pracowników, w których odbywają się konsultacje, są bardzo
dobrze wyposażone. Budynek Paderevianum II jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W siedzibie
przy al. Mickiewicza studenci i pracownicy mają dobry dostęp do zalecanej literatury. Biblioteka Wydziału Filologicznego UJ
(utworzona Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 21 października 2015 r.) mieści się w budynku Paderevianum II. Biblioteka

Nauka, badania, infrastruktura
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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, romańskiej (włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej, portugalskiej, rumuńskiej) oraz Instytutu Językoznawstwa,
Przekładoznawstwa i Hungarystyki. 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.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0231

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: lingwistyka lub literaturoznawstwo brytyjskie i
amerykańskie. Wybór specjalności niesie za sobą wybór seminarium magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów
specjalnościowych. Program każdej ze specjalności obejmuje około 850 godzin zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych.
Oferta kursów fakultatywnych oraz seminariów w ramach określonych specjalności jest ogłaszana przed rozpoczęciem
danego roku akademickiego. W ramach programu studenci realizują elementy kulturoznawcze podczas obowiązkowego
pobytu na uczelni partnerskiej.

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

0

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

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 850

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Program
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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.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

EJM_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia i zjawiska
oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie językoznawstwa i
literaturoznawstwa.

P7U_W, P7S_WG

EJM_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu
zaawansowanej wiedzy szczegółowej w zakresie ﬁlologii angielskiej, zgodnie z obraną
P7U_W, P7S_WG
specjalizacją, w tym ma wiedzę na temat planowania i przeprowadzania badań
podstawowych w ramach wybranej specjalizacji.

EJM_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska i zagadnienia z
zakresu języka angielskiego, rozumie kompleksową naturę języka, jego złożoność i
zmienność.

P7U_W, P7S_WG

EJM_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju i najważniejsze
osiągnięcia w językoznawstwie i literaturoznawstwie.

P7U_W, P7S_WG

EJM_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i metodologie stosowane w
badaniach językoznawczych i literaturoznawczych.

P7U_W, P7S_WG

EJM_K2_W06

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu różne rodzaje tekstów kultury
angielskiego obszaru językowego oraz metody ich analizy i interpretacji i rozumie ich
rolę i miejsce w procesie historyczno-kulturowym oraz zakres oddziaływania
społecznego.

P7U_W, P7S_WG

EJM_K2_W07

Absolwent zna i rozumie znaczenie ﬁlologii angielskiej w systemie nauk
humanistycznych oraz o jej specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną.

P7U_W, P7S_WK

EJM_K2_W08

Absolwent zna i rozumie powiązanie ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami naukowymi w
dziedzinie nauk humanistycznych.

P7U_W, P7S_WK

EJM_K2_W09

Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji dotyczące
problematyki z zakresu badań ﬁlologicznych.

P7U_W, P7S_WK

EJM_K2_W10

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

Umiejętności
Kod

Treść

PRK

EJM_K2_U01

Absolwent potraﬁ przygotować w języku angielskim różne prace pisemne o
charakterze ogólnym i specjalistycznym (w tym teksty o charakterze naukowym),
dotyczące różnych dziedzin życia i kultury.

P7U_U, P7S_UW

EJM_K2_U02

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

P7U_U, P7S_UW

EJM_K2_U03

Absolwent potraﬁ krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju teksty
wykorzystując właściwą terminologię i stosując odpowiednią metodologię.

P7U_U, P7S_UW

EJM_K2_U04

Absolwent potraﬁ umiejętnie i merytorycznie argumentować z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować wnioski.

P7U_U, P7S_UW

EJM_K2_U05

Absolwent potraﬁ formułować i testować hipotezy badawcze w zakresie ﬁlologii
angielskiej w oparciu o właściwie określone priorytety przy realizacji zadania oraz
dobierać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów.

P7U_U, P7S_UW

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

EJM_K2_U06

Absolwent potraﬁ przy rozwiązywaniu złożonych i nietypowych problemów w zakresie
ﬁlologii angielskiej integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin naukowych w
P7U_U, P7S_UW
dziedzinie nauk humanistycznych.

EJM_K2_U07

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2 (określonym
przez ESOKJ).

P7U_U, P7S_UK

EJM_K2_U08

Absolwent potraﬁ dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu
różnych form i metod (w tym technik informacyjno-komunikacyjnych).

P7U_U, P7S_UK

EJM_K2_U09

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

P7U_U, P7S_UK

EJM_K2_U10

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat
zagadnień studiowanych w ramach ﬁlologii angielskiej.

P7U_U, P7S_UK

EJM_K2_U11

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie.

P7U_U, P7S_UO

EJM_K2_U12

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w
zakresie ﬁlologii angielskiej i jest przygotowany do planowania i realizowania
własnego uczenia się przez całe życie.

P7U_U, P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

EJM_K2_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych treści. P7U_K, P7S_KK

EJM_K2_K02

Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych w obszarze ﬁlologii angielskiej oraz zasięgania opinii
eksperckich w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemów.

P7U_K, P7S_KK

EJM_K2_K03

Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania
działań na rzecz środowiska społecznego szczególnie w zakresie działalności
powiązanej z pracą ﬁlologa-anglisty.

P7U_K, P7S_KO

EJM_K2_K04

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki pełnienia ról
zawodowych ﬁlologa-anglisty.

P7U_K, P7S_KR

Efekty uczenia się

PRK
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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
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego 1

60

-

-

Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Starsza literatura angielska

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zmiana i ciągłość w języku angielskim na przestrzeni wieków

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

Przedmiot

O

Opcje

O
F

Student realizuje opcje zgodnie z wymogami określonymi w programie.
Opcja: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: kultura krajów anglojęzycznych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: praktyczna nauka języka angielskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja projektowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Lingwistyka
Student realizuje 65 ECTS z grupy zajęć specjalnościowych. Wybiera konkretne zajęcia opcyjne i seminaria z puli dostępnych
na dany rok akademicki.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie: lingwistyka

30

-

-

Metodologia badań językoznawczych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Opcja specjalizacyjna: lingwistyka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

F
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Ścieżka: Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Student realizuje 65 ECTS z grupy zajęć specjalnościowych. Wybiera konkretne zajęcia opcyjne i seminaria z puli dostępnych
na dany rok akademicki.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo

30

-

-

Metodologia badań literaturoznawczych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Opcja specjalizacyjna: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

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 2
Przedmiot
Praktyczna nauka języka angielskiego 1

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

60

8,0

egzamin

Opcje

O
F

Student realizuje opcje zgodnie z wymogami określonymi w programie.
Opcja: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: kultura krajów anglojęzycznych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: praktyczna nauka języka angielskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja projektowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowsza literatura angielska

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Literatura amerykańska

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język i społeczeństwo

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język i media

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wykład monograﬁczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Ścieżka: Lingwistyka
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie: lingwistyka

30

8,0

zaliczenie

Przyswajanie języka

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Opcja specjalizacyjna: lingwistyka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo

30

8,0

zaliczenie

Literatura – wybrane zagadnienia

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Opcja specjalizacyjna: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

Ścieżka: Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przedmiot

F

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 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

60

12,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie /opcja specjalizacyjna realizowane na
uczelni partnerskiej

30

12,0

zaliczenie

F

Opcja realizowana na uczelni partnerskiej

30

6,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie /opcja specjalizacyjna realizowane na
uczelni partnerskiej

30

12,0

zaliczenie

F

Opcja realizowana na uczelni partnerskiej

30

6,0

zaliczenie

F

Przedmiot
Obowiązkowe zajęcia kulturoznawcze realizowane na uczelni
partnerskiej

O

Ścieżka: Lingwistyka
Przedmiot

Ścieżka: Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przedmiot

Plany studiów
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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 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego

60

4,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

25,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

25,0

zaliczenie

Przedmiot

Ścieżka: Lingwistyka
Przedmiot
Seminarium magisterskie: lingwistyka

F

Ścieżka: Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przedmiot
Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Seminarium magisterskie: lingwistyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
Lingwistyka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMJęzAngS.2B0.620ce46057ae6.22
Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Językoznawstwo
Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
25.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i zainteresowań studentów z zakresu językoznawstwa oraz rozwinięcie
umiejętności rozplanowania, napisania i poprawnego zredagowania pracy naukowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie
językoznawstwa.

EJM_K2_W01

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane
zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
szczegółowej w zakresie językoznawstwa, w tym ma
wiedzę na temat planowania i przeprowadzania badań
podstawowych w zakresie językoznawstwa.

EJM_K2_W02

zaliczenie, brak
zaliczenia

W3

w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka angielskiego, rozumie
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i zmienność.

EJM_K2_W03

zaliczenie, brak
zaliczenia

W4

w pogłębionym stopniu teorie i metodologie
stosowane w badaniach językoznawczych.

EJM_K2_W05

zaliczenie, brak
zaliczenia

W5

w pogłębionym stopniu różne rodzaje tekstów kultury
angielskiego obszaru językowego oraz metody ich
analizy i interpretacji w ramach językoznawstwa
i rozumie ich rolę i miejsce w procesie historycznokulturowym oraz zakres oddziaływania społecznego.

EJM_K2_W06

zaliczenie, brak
zaliczenia

W6

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
dotyczące problematyki z zakresu badań
językoznawczych.

EJM_K2_W09

zaliczenie, brak
zaliczenia

W7

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

EJM_K2_W10

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim pracę pisemną
o charakterze specjalistycznym, naukowym,
w zakresie językoznawstwa.

EJM_K2_U01

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

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

EJM_K2_U02

zaliczenie, brak
zaliczenia

U3

krytycznie analizować i interpretować teksty kultury
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię z zakresu językoznawstwa.

EJM_K2_U03

zaliczenie, brak
zaliczenia

U4

umiejętnie i merytorycznie argumentować
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować wnioski.

EJM_K2_U04

zaliczenie, brak
zaliczenia

Sylabusy
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U5

formułować i testować hipotezy badawcze w zakresie
językoznawstwa w oparciu o właściwie określone
priorytety przy realizacji zadania oraz dobierać
metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów.

EJM_K2_U05

zaliczenie, brak
zaliczenia

U6

przy rozwiązywaniu złożonych i nietypowych
problemów w zakresie językoznawstwa integrować
wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin naukowych.

EJM_K2_U06

zaliczenie, brak
zaliczenia

U7

dokonać prezentacji opracowanych zagadnień
z zakresu językoznawstwa przy wykorzystaniu różnych
form i metod (w tym technik informacyjnokomunikacyjnych).

EJM_K2_U08

zaliczenie, brak
zaliczenia

U8

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku angielskim na wybrany temat
z zakresu językoznawstwa z wykorzystaniem literatury
przedmiotu.

EJM_K2_U09

zaliczenie, brak
zaliczenia

U9

porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień językoznawczych.

EJM_K2_U10

zaliczenie, brak
zaliczenia

U10

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie językoznawstwa.

EJM_K2_U12

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

EJM_K2_K01

zaliczenie, brak
zaliczenia

K2

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych w obszarze
językoznawstwa oraz zasięgania opinii eksperckich
w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu
problemów.

EJM_K2_K02

zaliczenie, brak
zaliczenia

K3

spełniać obowiązki akademickie i zawodowe zgodnie
z zasadami etyki.

EJM_K2_K04

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

600

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
660

ECTS
25.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem seminarium jest przedstawienie studentom warsztatu pisania pracy
magisterskiej. Student pogłębia umiejętności formułowania tematu badawczego,
konstruowania pracy magisterskiej oraz posługiwania się źródłami. Poszerza i
rozwija wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii badań językoznawczych.
Ponadto pogłębia wiedzę związaną z zakresem tematycznym seminarium
magisterskiego. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane przez
prowadzącego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U10, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.
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Praktyczna nauka języka angielskiego 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.230.5cd5576eeb9db.22
Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo
Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie
C1+ (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ), z uwzględnieniem specyﬁki dyskursu akademickiego.
Kurs ma na celu w szczególności: (1) doskonalenie zaawansowanych umiejętności związanych ze sprawnością
czytania i wymaganych przy analizie dłuższych, złożonych tekstów, (2) rozwijanie umiejętności niezbędnych
do napisania pracy magisterskiej, (3) poszerzanie zasobu słownictwa oraz doskonalenie znajomości/umiejętności
stosowania struktur gramatycznych i związków frazeologicznych na poziomie C1+.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

język angielski w zakresie słownictwa, frazeologii oraz
struktur gramatycznych na poziomie C1+, w tym tych
charakterystycznych dla stylu formalnego, jego
rozmaite style i rejestry, oraz w pogłębionym stopniu
konwencje stosowane w anglojęzycznych publikacjach
prasowych i naukowych (w tym: środki stylistyczne
i zabiegi retoryczne).

EJM_K2_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W2

zjawiska i problemy kulturowe prezentowane
we współczesnych tekstach publicystycznych.

EJM_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W3

w pogłębionym stopniu konwencje stosowane
w anglojęzycznych publikacjach naukowych.

EJM_K2_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonywać selekcji i syntezy informacji oraz
analizować i interpretować współczesne teksty kultury
(zwłaszcza aktualne publikacje naukowe i prasowe).

EJM_K2_U02, EJM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

wyrażać i argumentować opinię na temat zagadnień
poruszanych w anglojęzycznych publikacjach
prasowych i akademickich.

EJM_K2_U04

egzamin ustny,
zaliczenie

U3

redagować teksty o charakterze akademickim
odwołując się do innych odpowiednio dobranych
publikacji, dokumentując je rzetelnie i zgodnie
z regułami wybranego stylu.

EJM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

posługiwać się językiem wiodącym na poziomie C1+
(określonym przez ESOKJ)

EJM_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

EJM_K2_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy treści we współczesnych
publikacjach publicystycznych i akademickich.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

70

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
130

ECTS
0.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs ukierunkowany jest na doskonalenie umiejętności rozumienia idei zawartych
w złożonych tekstach i wypowiedziach ustnych oraz na doskonalenie umiejętności
konstruowania wypowiedzi pisemnych o charakterze akademickim na poziomie
C1+ (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ).
Kurs poszerza posiadane umiejętności związane ze sprawnościami czytania oraz
rozumienia mowy, a także doskonali sprawności niezbędne do przygotowania
dłuższych wypowiedzi pisemnych o charakterze akademickim (z wykorzystaniem
literatury przedmiotu), w szczególności pracy magisterskiej. Kurs poszerza
również słownictwo i ugruntowuje znajomość zaawansowanych struktur
gramatycznych na poziomie poziom C1+.
Na roku I kurs kładzie szczególny nacisk na:
·
umiejętność przeprowadzenia analizy wybranych rodzajów tekstów
akademickich (np. esej krytyczny, artykuł badawczy, abstrakt) z uwzględnieniem
krytycznego podejścia do tekstu;
·
umiejętność dokonywania syntezy rozbudowanych idei przedstawionych w
dłuższym tekście lub w złożonej wypowiedzi ustnej;

1.

·

umiejętność wyciągania i przedstawiania wniosków;

·

umiejętność konstruowania spójnej, logicznej i efektywnej argumentacji;

·
umiejętność przetwarzania informacji (parafrazowanie i streszczanie
fragmentów tekstów akademickich, kompilowanie, tworzenie przeglądu
literatury);

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

·
umiejętność rozpoznawania struktury i organizacji tekstu poprzez dobrą
znajomość znaczników dyskursu właściwych dla danego gatunku i rejestru;
·
umiejętność dokonywania właściwego doboru tekstów źródłowych (ocena
jakości informacji oraz jakości źródeł, korzystanie z baz danych i zasobów
bibliotecznych na poziomie zaawansowanym);
·
umiejętność posługiwania się materiałami źródłowymi: poprawne
wykorzystywanie źródeł i dokumentowanie ich za pomocą wybranego stylu (np.
MLA, APA) oraz unikanie plagiatu;
·
umiejętność posługiwania się słownictwem, związkami frazeologicznymi
oraz strukturami gramatycznymi na poziomie zbliżonym do kompetencji
rodzimych użytkowników języka;
·

właściwy dobór środków leksykalnych i stylistycznych;

·

posługiwanie się stylem formalnym.

Kurs opiera się o materiały autentyczne (publikacje książkowe i/lub prasowe oraz
materiały audio i/lub video adresowane do rodzimych użytkowników języka
angielskiego) oraz o wyszczególniony w dalszej części sylabusa podręcznik główny
i podręczniki uzupełniające.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja,
burza mózgów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje dwa semestry (I i II) i kończy się zaliczeniem bez oceny po
semestrze II, a następnie egzaminem końcowym. Uzyskanie zaliczenia jest
warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin składa się z części
pisemnej i części ustnej. Zdanie części pisemnej jest warunkiem
dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z
całości egzaminu jest uzyskanie minimum 60% wartości punktowej z
każdej części składowej egzaminu. Warunki uzyskania zaliczenia dotyczą
pracy w obu semestrach i obejmują: (1) regularne uczestnictwo i aktywny
udział w zajęciach, (2) zaliczenie wszystkich wymaganych testów
cząstkowych przeprowadzanych w trakcie trwania kursu, (3)
przygotowanie i wygłoszenie wymaganych prezentacji, (4) zaliczenie
wszystkich wymaganych prac pisemnych. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej z testów cząstkowych jest uzyskanie co najmniej 60%
punktów.

ćwiczenia

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, metoda projektów, dyskusja, burza mózgów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje dwa semestry (I i II) i kończy się zaliczeniem bez
oceny po semestrze II, a następnie egzaminem końcowym. Uzyskanie
zaliczenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin
składa się z części pisemnej i części ustnej. Zdanie części pisemnej
jest warunkiem dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem uzyskania
oceny pozytywnej z całości egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
wartości punktowej z każdej części składowej egzaminu. Warunki
uzyskania zaliczenia dotyczą pracy w obu semestrach i obejmują: (1)
regularne uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach, (2) zaliczenie
wszystkich wymaganych testów cząstkowych przeprowadzanych w
trakcie trwania kursu, (3) przygotowanie i wygłoszenie wymaganych
prezentacji, (4) zaliczenie wszystkich wymaganych prac pisemnych.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z testów cząstkowych jest
uzyskanie co najmniej 60% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (zgodnie ze standardami ESOKJ).

Sylabusy
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Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMLitBryAmeS.2B0.1585691180.22
Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Literaturoznawstwo
Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
25.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnych badań naukowych prowadzących
do napisania pracy magisterskiej w zakresie literaturoznawstwa i wyposażenie ich w poszerzoną wiedzę na temat
literatury anglojęzycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia
z zakresu badań literaturoznawczych dotyczących
literatury anglojęzycznej, w tym ma wiedzę na temat
planowania i przeprowadzania badań podstawowych
w ramach specjalizacji literaturoznawczej.

EJM_K2_W02

zaliczenie

W2

w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów literackich; zna i rozumie
specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną obszaru
badań nad literaturą anglojęzyczną.

EJM_K2_W05

zaliczenie

W3

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego w kontekście tworzenia własnych
tekstów naukowych i pracy magisterskiej.

EJM_K2_W10

zaliczenie

W4

w pogłębionym stopniu wybrane teksty literatury
i kultury angielskiego obszaru językowego oraz
metody ich analizy i interpretacji i rozumie ich rolę
i miejsce w procesie historyczno-kulturowym oraz
zakres oddziaływania społecznego.

EJM_K2_W06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przygotować w języku angielskim prace pisemne
mające znamiona tekstu naukowego; w tym celu
potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje, wykorzystując różne źródła, oraz
formułować własne hipotezy i krytyczne sądy
w obszarze literaturoznawstwa i kultury
anglojęzycznej; potraﬁ przy rozwiązywaniu problemów
literaturoznawczych integrować wiedzę właściwą dla
różnych dyscyplin naukowych; posiada umiejętność
merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułowania
wniosków dotyczących funkcjonowania anglojęzycznej
literatury w szerzej pojętej kulturze.

EJM_K2_U01,
EJM_K2_U02,
EJM_K2_U03,
zaliczenie
EJM_K2_U04,
EJM_K2_U05, EJM_K2_U06

U2

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury
anglojęzycznej 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_U03

Sylabusy

zaliczenie
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U3

formułować, analizować i syntetyzować problemy
badawcze w zakresie literaturoznawstwa oraz
dobierać adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów; potraﬁ określić
priorytety przy realizacji określonego zadania; potraﬁ
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie literaturoznawstwa.

EJM_K2_U05, EJM_K2_U12 zaliczenie

U4

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku angielskim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu; potraﬁ
porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień literaturoznawczych; potraﬁ
współdziałać z innymi w celu przygotowania
wspólnego stanowiska lub projektu w obrębie reﬂeksji
literaturoznawczych.

EJM_K2_U08,
EJM_K2_U09,
zaliczenie
EJM_K2_U10, EJM_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odbieranych treści w zakresie badań nad literaturą
i kulturą anglojęzyczną oraz do uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych
EJM_K2_K01, EJM_K2_K02
dotyczących literaturoznawstwa, a także do zasięgania
opinii eksperckich w przypadku trudności
w samodzielnym rozwiązaniu napotkanych
problemów.

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności 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

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie raportu

30

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

konsultacje

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie pracy dyplomowej

450

przygotowanie do egzaminu

130

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
610

ECTS
25.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Celem seminarium jest przedstawienie studentom warsztatu pisania pracy
magisterskiej. Student pogłębia umiejętności formułowania tematu badawczego,
konstruowania pracy magisterskiej oraz posługiwania się źródłami. Poszerza i
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
rozwija wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii badań literaturoznawczych.
U3, U4, K1
Ponadto pogłębia wiedzę związaną z zakresem tematycznym seminarium
magisterskiego. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane przez
prowadzącego.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, prowadzenie badań prowadzących do napisania
pracy magisterskiej, konsultacje z prowadzącym

zaliczenie

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, prowadzenie badań, konsultacje z prowadzącym,
przedstawienie części pracy magisterskiej

zaliczenie

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
gotowa praca magisterska

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Metodologia badań językoznawczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
Lingwistyka

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMJęzAngS.210.5cb094fde38ed.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest omówienie rozmaitych metod opisu języka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane pojęcia zjawiska
i metody stosowane w teoriach opisu języka.

EJM_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

w pogłębionym stopniu wybrane metodologie
stosowane w opisie języka.

EJM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu wybrane metody analiz
i interpretacji tekstów w ramach teorii
językoznawczych.

EJM_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju
w językoznawstwie.

EJM_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W5

powiązanie językoznawstwa z innymi dziedzinami
nauk humanistycznych w odniesieniu do teorii
językoznawczych.

EJM_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku angielskim na temat metod opisu
języka.

EJM_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U2

wyszukiwać i analizować informacje na temat teorii
opisu języka.

EJM_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie metod opisu języka.

EJM_K2_U12

zaliczenie na ocenę

EJM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny wiedzy na temat metod opisu języka.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, aktywny udział w dyskusjach, przedstawienie
jednej prezentacji
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Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.210.5cd2d1107f2fe.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami literaturoznawstwa, zwłaszcza dotyczącymi specyﬁki
literatury modernistycznej i jej kontestacji założeń wiktoriańskiego realizmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

główne trendy i kierunki rozwoju literatury angielskiej
od wiktorianizmu do modernizmu

EJM_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
analizować, syntetyzować i użytkować różne
informacje dotyczące zagadnień literatury
anglojęzycznej oraz dostrzegać problemy badawcze

U1

EJM_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Przegląd głównych trendów i tematów w literaturze anglojęzycznej XX wieku, z
elementami podstawowych koncepcji i narzędzi stosowanych w krytyce literackiej.
Specyﬁka powieści modernistycznej w zestawieniu z koncepcjami tradycyjnego
W1, U1
dziewiętnastowiecznego realizmu i głównych tendencji w literaturze
wiktoriańskiej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test zaliczeniowy. Studenci, którzy wykazali się bardzo dobrą frekwencją
(blisko 100%, 1 nieobecność) oraz uczestniczyli w interaktywnym
zaliczenie na ocenę
wymiarze wykładu mogą zostać zwolnieni z pisania testu (z oceną dobrą i
otwartą możliwością pisania testu dla podniesienia oceny)
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Metodologia badań literaturoznawczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMLitBryAmeS.210.5cd2d11a37dc8.22
Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu przekazanie studentom i studentkom wiedzy z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach ﬁlologii angielskiej.

C2

Kurs ma na celu zapoznanie studentów i studentek z wybranymi teoriami literatury i metodami badań literackich.

C3

Kurs ma na celu zapoznanie studentów i studentek z zasadami przygotowania pracy magisterskiej i rozwinięcie
umiejętności potrzebnych do jej napisania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej
wiedzy szczegółowej w zakresie ﬁlologii angielskiej,
zgodnie ze specjalizacją literaturoznawczą, w tym ma
wiedzę na temat planowania i przeprowadzania badań
podstawowych w ramach tej specjalizacji.

EJM_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

student(ka) ma pogłębioną wiedzę o głównych
kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach
w literaturoznawstwie w ramach ﬁlologii angielskiej.

EJM_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
teorie i metodologie stosowane w badaniach
literaturoznawczych, w szczególności w XX i XXIwieczne teorie literatury.

EJM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
różne metody analizy i interpretacji tekstów kultury
oraz rozumie ich rolę i miejsce w procesie
historycznokulturowym oraz zakres oddziaływania
społecznego.

EJM_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W5

student(ka) ma pogłębioną wiedzę o miejscu
i znaczeniu teorii literaturoznawczych w systemie
nauk humanistycznych oraz o ich specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej.

EJM_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W6

student(ka) ma pogłębioną wiedzę o miejscu
literaturoznawstwa w dziedzinie nauk
humanistycznych.

EJM_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W7

student(ka) zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony
własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.

EJM_K2_W10

zaliczenie na ocenę

U1

student(ka) potraﬁ przygotować w języku angielskim
różne prace pisemne o charakterze specjalistycznym
odnoszące się do literaturoznawstwa (w tym również
prac mających znamiona tekstu naukowego).

EJM_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

student(ka) potraﬁ wyszukiwać, analizować
i użytkować informacje z zakresu literaturoznawstwa,
wykorzystując różne źródła polskie i anglojęzyczne
oraz formułować krytyczne sądy.

EJM_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

student(ka) potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim
na wybrany temat zakresu literaturoznawstwa
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

EJM_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U4

student(ka) potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
literaturoznawstwa i jest przygotowany/-a
do planowania i realizowania własnego uczenia się
przez całe życie.

EJM_K2_U12

zaliczenie na ocenę

EJM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

student(ka) potraﬁ krytycznie ocenić posiadaną
wiedzy oraz odbierane treści w zakresie
literaturoznawstwa.
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Student(ka) jest gotów/gotowa do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych w obszarze
literaturoznawstwa oraz zasięgania opinii eksperckich
w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu
problemów.

K2

EJM_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

8

przygotowanie eseju

22

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

przegląd wybranych teorii literackich w XX i XXI wieku

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

2.

wybrane zagadnienia z narratologii i analiza przykładowych tekstów

W1, W3, W4, W5, W6,
W7, U1, U3, U4, K1

3.

przygotowanie do pisania pracy magisterskiej (dobór bibliograﬁi, przeszukiwanie i
funkcjonalności elektronicznych baz danych, praca ze źródłami krytycznymi,
zasady cytowania i świadomość, na czym polega plagiat, konstrukcja rozprawy)

W7, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są: - regularna obecność na zajęciach i
aktywne w nich uczestnictwo (udział w dyskusji, wykonywanie zadań
zaliczenie na ocenę
domowych) (35%) - praca pisemna (esej) lub prezentacja ustna (35%) krótki test pisemny (30%)
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Opcja specjalizacyjna: lingwistyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
Lingwistyka

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMJęzAngS.230.620cf7882ada4.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie
językoznawstwa.

EJM_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia
z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej
w zakresie językoznawstwa.

EJM_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu teorie i metodologie
stosowane w badaniach językoznawczych.

EJM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie analizować i interpretować teksty właściwą
terminologię i stosując odpowiednią metodologię
z zakresu językoznawstwa.

EJM_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

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

EJM_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ porozumiewać się i dyskutować na temat
zagadnień językoznawczych.

EJM_K2_U10

zaliczenie na ocenę

EJM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odbieranych treści.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu
językoznawstwa. W ramach kursu analizowane i omawiane będą różnorodne
kwestie językoznawcze i/lub teksty kultury z perspektywy językoznawczej.
Studenci pogłębią wiedzę językoznawczą oraz będą rozwijać umiejętności
analityczno-interpretacyjne związane z wybranymi zagadnieniami
językoznawczymi. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane
przez prowadzącego.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.
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Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.210.5cd2d11575c22.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z językoznawstwa (fonetyka, fonologia,
morfologia, składnia, pragmatyka, analiza dyskursu).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska z zakresu językoznawstwa.

EJM_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

w pogłębionym stopniu kompleksową naturę języka,
jego złożoność i zmienność.

EJM_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu teorie i metodologie
stosowane w badaniach językoznawczych.

EJM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z
zakresujęzykoznawstwa. W ramach kursu analizowane i omawiane będą
różnorodne kwestie językoznawcze i teksty kultury z perspektywy językoznawczej.
W1, W2, W3
Studenci będą zdobywać wiedzę i umiejętności posługiwania się terminologią z
zakresu językoznawstwa. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną
podane przez prowadzącego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu
końcowego (min. 60% punktów).
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Opcja specjalizacyjna: literaturoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMLitBryAmeS.230.1559124079.22
Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi przez prowadzącego aspektami literaturoznawstwa
na przykładzie tekstów literackich, które zostaną omówione podczas kursu oraz rozwijanie umiejętności analizy
i interpretacji tekstów literackich. Kurs ma wspomagać studentów w procesie selekcji i interpretacji tekstów
literackich, z których będą korzystać podczas pisania pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane fakty, pojęcia i zjawiska społeczno-kulturowe,
które znajdują swój wyraz w tekstach literatury
i kultury anglojęzycznej wybranych okresów
literackich. Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym
stopniu metody i teorie wyjaśniające złożone
zależności między tymi faktami, pojęciami
i zjawiskami, stanowiące zaawansowaną wiedzę
ogólną w zakresie literaturoznawstwa w ramach
obszaru badań właściwych dla ﬁlologii angielskiej.

EJM_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej
wiedzy szczegółowej dotyczącej literaturoznawstwa
w ramach obszaru badań właściwego dla ﬁlologii
angielskiej.

EJM_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
teorie i metodologie stosowane w badaniach
literaturoznawczych w ramach obszaru badań
właściwego dla ﬁlologii angielskiej.

EJM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane rodzaje tekstów kultury angielskiego obszaru
językowego oraz metody ich analizy i interpretacji,
a także rozumie ich rolę i miejsce w procesie
historyczno-kulturowym oraz zakres oddziaływania
społecznego.

EJM_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

Student(ka) potraﬁ przygotować w języku angielskim
prace pisemne na tematy literaturoznawcze (w tym
teksty o charakterze naukowym) studiowane
w ramach ﬁlologii angielskiej.

EJM_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student(ka) potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim
lub/i w języku polskim na wybrany temat
literaturoznawczy z obszaru badań ﬁlologii angielskiej
z właściwym wykorzystaniem literatury przedmiotu.

EJM_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U3

Student(ka) potraﬁ krytycznie analizować
i interpretować różnego rodzaju teksty literatury
i kultury z obszaru badań ﬁlologii angielskiej
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię.

EJM_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U4

Student(ka) potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach na temat zagadnień
literaturoznawczych studiowanych w ramach ﬁlologii
angielskiej.

EJM_K2_U10

zaliczenie na ocenę

K1

Student(ka) jest gotów/gotowa do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy oraz odbieranych treści na temat
zagadnień literaturoznawczych studiowanych
w ramach ﬁlologii angielskiej.

EJM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

Student(ka) jest gotów/gotowa do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych dotyczących literaturoznawstwa
w obszarze badań ﬁlologii angielskiej oraz zasięgania
opinii eksperckich w przypadku trudności
w samodzielnym rozwiązaniu problemów.

EJM_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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.
Konkretne treści zostaną przedstawione przez prowadzącego przed rozpoczęciem
kursu.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne uczestnictwo w zajęciach
oraz uzyskanie pozytywnej oceny (min. 60% punktów) z testu, pracy
zaliczenie na ocenę pisemnej lub innej formy sprawdzenia wiadomości ustalonej przez
prowadzącego z grupą. Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane
przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Starsza literatura angielska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.210.5cd2d11a6153c.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs, skierowany do studentów pierwszego roku drugiego stopnia specjalizacji literackiej, ma na celu zapoznanie
uczestników z podstawowymi zagadnieniami wybranych zjawisk literackich w literaturze angielskiej od czasów
średniowiecza aż po romantyzm, a także funkcjonowaniem tych zjawisk w literaturze współczesnej. Kurs oferuje
analizę szeregu tekstów źródłowych pod kątem związków pomiędzy tekstami literackimi, zarówno sobie
współczesnymi jak i tymi, które powstały w czasach sobie odległych, a tym samym tworzy płaszczyznę
praktyczną, na której studenci rozwiną swoje umiejętności interpretacyjno-krytyczne w kontekście
przygotowywania własnych projektów magisterskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane fakty, pojęcia i zjawiska stanowiące
przedmiot badań nad literaturą angielską od czasów
średniowiecznych po Romantyzm, z uwzględnieniem
wpływu owej wcześniejszej literatury na literaturę
i kulturę współczesną. Student(ka) zna i rozumie
w pogłębionym stopniu metody i teorie wyjaśniające
złożone zależności między tymi faktami, pojęciami
i zjawiskami, które stanowią zaawansowaną wiedzę
ogólną w zakresie literaturoznawstwa.

EJM_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
teorie i metodologie stosowane w badaniach nad
literaturą angielską czasów średniowiecznych
po Romantyzm, z uwzględnieniem teorii i metodologii
stosowanych do badania wpływu owej wcześniejszej
literatury na literaturę i kulturę współczesną.

EJM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane teksty literatury i kultury angielskiego
obszaru językowego od czasów średniowiecznych
po Romantyzm. Student(ka) zna i rozumie metody ich
analizy i interpretacji, a także rozumie ich rolę
i miejsce w procesie historyczno-kulturowym oraz
zakres oddziaływania społecznego.

EJM_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

Student(ka) potraﬁ potraﬁ krytycznie analizować
i interpretować różnego rodzaju teksty literatury
angielskiej od średniowiecznych po romantyczne
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię. Student(ka) potraﬁ także
dostrzec wpływ owej wcześniejszej literatury
na literaturę i kulturę współczesną.

EJM_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student(ka) potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach na temat zagadnień dotyczących
literatury angielskiej począwszy od tekstów
średniowiecznych po romantyczne z uwzględnieniem
wpływu owej wcześniejszej literatury na literaturę
i kulturę współczesną.

EJM_K2_U10

zaliczenie na ocenę

EJM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student(ka) jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz odbieranych treści dotyczących literatury
angielskiej począwszy od tekstów średniowiecznych
po romantyczne.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

40

Sylabusy

49 / 90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Program obejmuje przegląd zjawisk literackich w wybranych epokach od
średniowiecza po romantyzm a także współczesnych adaptacji kanonicznych
tekstów wczesnej literatury angielskiej. W zależności od decyzji podjętych w
grupie na początku kursu, program skupia się na wpływach tekstów antycznych
oraz Biblii and literaturę brytyjską na przestrzeni wieków lub na współczesnych
adaptacjach literackich i ﬁlmowych oraz interakcjach tekstów literackich z innymi
tekstami kultury. Zjawiska literackie i kulturowe, które są przedstawiane podczas
kursu obejmują wybrane zagadnienia dotyczące intertekstualności (np. parodie,
aluzje, imitacje, pastisze).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prowadzący ustala formę zaliczenia z grupą (końcowy test, praca
pisemna, lub inna wybrana forma zaliczenia).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Zmiana i ciągłość w języku angielskim na przestrzeni wieków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.210.602f729dee083.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przybliżenie studentom zjawiska zmiany językowej i warunkującej ją wariantywności
na poziomie geograﬁcznym i społecznym w odniesieniu do zmian zachodzących w systemie języka angielskiego
na przestrzeni wieków. Studenci zapoznają się z przykładami zmian na poziomie fonologii, gramatyki, składni,
leksyki, pisowni oraz warstwy graﬁcznej począwszy od okresu staroangielskiego aż po okres nowoangielski
w oparciu o przykłady i teksty z odpowiednich okresów historycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska z zakresu historii gramatyki i fonologii
języka angielskiego oraz dotyczące ich metody i teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie
językoznawstwa historycznego; w pogłębionym
stopniu wybrane zjawiska i zagadnienia z zakresu
historii języka angielskiego, rozumie kompleksową
naturę języka angielskiego, jego złożoność
i zmienność na przestrzeni wieków; znaczenie
angielskiego językoznawstwa historycznego
w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyﬁkę
przedmiotową i metodologiczną.

EJM_K2_W01,
EJM_K2_W03,
EJM_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

EJM_K2_U02, EJM_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

EJM_K2_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje
dotyczące historycznej zmienności języka
angielskiego, wykorzystując różne źródła oraz
formułować krytyczne sądy; umiejętnie
i merytorycznie argumentować zjawiska występujące
w historii języka angielskiego z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować wnioski.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie
zmian zachodzących w języku angielskim
na przestrzeni wieków oraz odbieranych treści.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka zajęć obejmie takie aspekty jak:
- pojęcie wariantywności oraz zmiany językowej, przykłady współczesnej
wariantywności i zmian w języku angielskim
- Ogólne wprowadzenie do metod badawczych (językoznawstwo historyczne,
socjolingwistyka historyczna)
- przykłady form z współczesnych tradycyjnych dialektów brytyjskich i ich
pochodzenie
- zmiany na płaszczyźnie graﬁcznej – paleograﬁa; alfabet runiczny i łaciński,
przykłady zmian i konwencji w zapisie tekstu od języka staroangielskiego po
nowoangielski
- zmiany na płaszczyźnie fonologicznej – przykłady kontynuacji i zmian
spółgłoskowych i samogłoskowych (najważniejsze procesy) od prehistorii przez
staroangielski, średnioangielski po nowoangielski

1.

W1, U1, K1

- zmiany na płaszczyźnie gramatycznej – przykłady kontynuacji i zmian w
zakresie ﬂeksji od staroangielskiego przez średnioangielski po nowoangielski;
zróżnicowanie dialektalne
- zmiany na płaszczyźnie składniowej – przykłady kontynuacji i zmian w zakresie
składni zdania i frazy od staroangielskiego po nowoangielski
- zmiany na płaszczyźnie leksykalnej – przykłady kontynuacji i zmian w zakresie
semantyki, słowotwórstwa, zapożyczenia w staro-, średnio-, i nowoangielskim
- przykłady tekstów staro angielskich, średnioangielskich (różne dialekty) i
nowoangielskich – analiza i tłumaczenie

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę pisemnego testu końcowego na ocenę pozytywną
(60% punktów)
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Opcja: literaturoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.230.1585603815.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi przez prowadzącego aspektami literaturoznawstwa
na przykładzie tekstów literackich z kanonu literatury anglojęzycznej, które zostaną omówione podczas kursu,
oraz rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane fakty, pojęcia i zjawiska społeczno-kulturowe,
które znajdują swój wyraz w tekstach literatury
i kultury anglojęzycznej wybranych okresów
literackich. Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym
stopniu metody i teorie wyjaśniające złożone
zależności między tymi faktami, pojęciami
i zjawiskami, stanowiące zaawansowaną wiedzę
ogólną w zakresie literaturoznawstwa w ramach
obszaru badań właściwych dla ﬁlologii angielskiej.

EJM_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane rodzaje tekstów literatury i kultury
angielskiego obszaru językowego oraz metody ich
analizy i interpretacji i rozumie ich rolę i miejsce
w procesie historyczno-kulturowym oraz zakres
oddziaływania społecznego.

EJM_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Student(ka) zna i rozumie zna i rozumie
w pogłębionym stopniu teorie i metodologie
stosowane w badaniach literaturoznawczych, które
znajdują się w obszarze badań ﬁlologii angielskiej.

EJM_K2_W05

zaliczenie na ocenę

U1

Student(ka) potraﬁ przygotować w języku angielskim
różne prace pisemne na tematy literaturoznawcze (w
tym teksty o charakterze naukowym) studiowane
w ramach ﬁlologii angielskiej.

EJM_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student(ka) potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim
lub/i w języku polskim na wybrany temat
literaturoznawczy z obszaru badań ﬁlologii angielskiej
z właściwym wykorzystaniem literatury przedmiotu.

EJM_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U3

Student(ka) potraﬁ krytycznie analizować
i interpretować różnego rodzaju teksty literatury
i kultury z obszaru badań ﬁlologii angielskiej
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię.

EJM_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U4

Student(ka) potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach na temat zagadnień
literaturoznawczych studiowanych w ramach ﬁlologii
angielskiej.

EJM_K2_U10

zaliczenie na ocenę

EJM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student(ka) jest gotów/gotowa do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy oraz odbieranych treści na temat
zagadnień literaturoznawczych studiowanych
w ramach ﬁlologii angielskiej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

70

Sylabusy
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia literaturoznawcze, które
będą omawiane na podstawie wybranych lektur z zakresu literatury
anglojęzycznej. Analizy obejmą treści, aspekty gatunkowe i językowe danych
utworów oraz ich miejsce w procesach historyczno-literackich. Studenci będą
pogłębiać wiedzę i umiejętności posługiwania się terminologią z zakresu
literaturoznawstwa. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane
przez prowadzącego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne uczestnictwo w zajęciach
oraz uzyskanie pozytywnej oceny (min. 60% punktów) z testu, pracy
zaliczenie na ocenę pisemnej lub innej formy sprawdzenia wiadomości ustalonej przez
prowadzącego z grupą. Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane
przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zejęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Opcja: językoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.230.1585603877.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie
językoznawstwa

W1

EJM_K2_W01

zaliczenie na ocenę

EJM_K2_U03

zaliczenie na ocenę

EJM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
krytycznie analizować i interpretować teksty kultury
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię z zakresu językoznawstwa.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odbieranych treści.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu
językoznawstwa. W ramach kursu analizowane i omawiane będą różnorodne
kwestie językoznawcze i/lub teksty kultury z perspektywy językoznawczej.
Studenci będą pogłębiać wiedzę i umiejętności posługiwania się terminologią z
zakresu językoznawstwa. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną
podane przez prowadzącego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.
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Opcja: kultura krajów anglojęzycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.230.1585603994.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczących wybranych problemów społecznych, politycznych
i kulturowych wybranego kraju anglojęzycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różne rodzaje tekstów kultury angielskiego obszaru
językowego oraz metody ich analizy i interpretacji
i rozumie ich rolę i miejsce w procesie historycznokulturowym.

EJM_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
praca w grupach w
czasie zajęć

W2

powiązania literatury i kultury krajów anglojęzycznych
z innymi dziedzinami nauk humanistycznych.

EJM_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
praca w grupach w
czasie zajęć

U1

przygotować w języku angielskim prace pisemne
odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury
krajów anglosaskich (w tym również prac mających
znamiona tekstu naukowego).

EJM_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła obcojęzyczne oraz
formułować krytyczne sądy na temat współczesnej
kultury i społeczeństwa wybranego kraju
anglojęzycznego.

EJM_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
praca w grupach w
czasie zajęć

U3

posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułowania wniosków na temat
współczesnych problemów społecznych, politycznych
i kulturowych wybranego kraju z kręgu kultury
anglosaskiej.

EJM_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ przy rozwiązywaniu problemów w zakresie
ﬁlologii angielskiej integrować wiedzę właściwą dla
literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii.

EJM_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U5

współdziałać w grupie przygotowując projekty lub
wypowiedzi ustne z innymi studentami.

EJM_K2_U11

praca w grupach w
czasie zajęć

EJM_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
praca w grupach w
czasie zajęć

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści w zakresie kultury i historii krajów
anglojęzycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie pracy semestralnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
110

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu kultury krajów
anglojęzycznych w kontekście literaturoznawczym i/lub językoznawczym. W
ramach kursu analizowane będą różnorakie teksty kultury. Szczegółowe treści
oraz obszar tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, praca w
grupach w czasie zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestniczenie w
zajęciach oraz pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej lub
testu zaliczeniowego (min. 60%) - szczegółowe warunki
zostaną ogłoszone przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestniczenie w zajęciach jest obowiązkowe

Sylabusy
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Opcja: praktyczna nauka języka angielskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.230.1585604044.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest rozwinięcie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie C2.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu użycia języka angielskiego
oraz kompleksową naturę języka angielskiego, jego
złożoność i zmienność.

W1

EJM_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2
(określonym przez ESOKJ).

EJM_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
językowe w zakresie ﬁlologii angielskiej oraz jest
przygotowany do planowania i realizowania własnego
uczenia się języka angielskiego przez całe życie.

EJM_K2_U12

zaliczenie na ocenę

EJM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny własnej znajomości języka
angielskiego oraz odbieranych treści.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują poszerzanie praktycznych umiejętności
posługiwania się językiem angielskim. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny
zostaną podane przez prowadzącego.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.
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Opcja projektowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.230.1585604083.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Dyscypliny
Językoznawstwo

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest poszerzenie umiejętności studentów, w tym związanych z potrzebami rynku pracy
i interesariuszy zewnętrznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

64 / 90

w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka angielskiego, rozumie
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i zmienność.

W1

EJM_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

EJM_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie ﬁlologii angielskiej i jest
przygotowany do planowania i realizowania własnego
uczenia się przez całe życie.

EJM_K2_U12

zaliczenie na ocenę

EJM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują poszerzanie umiejętności studentów, w tym
związanych z potrzebami rynku pracy i interesariuszy zewnętrznych. Szczegółowe
treści oraz obszar tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.
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Przyswajanie języka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
Lingwistyka

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMJęzAngS.220.602f747519cf5.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi przyswajania języka rodzimego i obcego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu wybrane pojęcia i zjawiska
oraz dotyczące ich teorie wyjaśniające złożone
zależności między nimi dotyczące zagadnień
związanych z przyswajaniem języka rodzimego
i uczeniem się języka obcego oraz jest świadomy
i rozumie interdyscyplinarny charakter badań
dotyczących ww. tematyki.

EJM_K2_W01,
EJM_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

omówić i scharakteryzować wybrane zagadnienia
dotyczące przyswajania języka w formie ustnej
i pisemnej, powołując się na odpowiednie przesłanki
teoretyczne i wykorzystując literaturę przedmiotu;
potraﬁ wyszukać z różnych dostępnych źródeł
materiały potrzebne do omawiania wybranych
zagadnień dotyczących przyswajania języka.

EJM_K2_U03,
zaliczenie na ocenę
EJM_K2_U08, EJM_K2_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznego odbioru wyszukanych przez siebie lub
podanych na zajęciach treści dotyczących
przyswajania języka.

EJM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybrane zagadnienia dotyczące przyswajania języka, m.in. 1/ charakterystyka
kompetencji komunikacyjnej i kompetencji interkulturowej; 2/ interdyscyplinarny
charakter badań dotyczących przyswajania języka (wpływ teorii psychologicznych
i pedagogicznych); 3/ dyscypliny językowe badające zjawiska dotyczące
przyswajania i użycia języka (językoznawstwo, psycholingwistyka,
socjolingwistyka, neurolingwistyka); 4/ rola wybranych czynników wpływających
na uczenie się języka rodzimego i obcego (wiek, czynniki kognitywne, czynniki
społeczne.), 5/ główne aspekty wybranych teorii wyjaśniających naturę uczenia
się języka obcego: m.in. behawioryzm, natywizm, konstruktywizm, koneksjonizm;
6/ charakterystyka porównawcza ww. teorii; 6/ implikacje dydaktyczne płynące z
badań nad przyswajaniem języka obcego

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, dyskusja, burza mózgów, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w zajęciach
(dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności) oraz wykonywania
prac domowych, które są zadawane w ciągu kursu z możliwością
zaliczenie na ocenę wykonania ich w parach lub grupach. Wykonanie zadań jest sprawdzane
w czasie zajęć i jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Poza tym na końcu
kursu studenci piszą test, który składa się z pytań zamkniętych i pytań
otwartych. Oceną końcową jest ocena uzyskana z testu (min. 60%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Nowsza literatura angielska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.220.5cd2d11b1baf1.22
Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Literaturoznawstwo
Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studentek i studentów w wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne dla oceny i analizy
najnowszej literatury angielskojęzycznej.

C2

Zapoznanie studentek i studentów z najnowszymi zjawiskami w obszarze literatury angielskojęzycznej (gatunki,
twórcy, itd.).

C3

Uświadomienie słuchaczkom i słuchaczom problemów związanych z procesami wydawniczymi, rynkiem literackim
i prawami rządzącymi recepcją współczesnej literatury angielskojęzycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna i rozumie aparat pojęciowoterminologiczny dotyczący współczesnej literatury
brytyjskiej.

EJM_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

student zna gatunki i przykłady współczesnej literatury
brytyjskiej; zna podstawowe terminy, tematykę,
EJM_K2_W06
zjawiska, kategorie, metody i techniki pisarskie.

zaliczenie na ocenę

W3

student zna i rozumie powiązania współczesnej
literatury brytyjskiej z innymi dyscyplinami naukowymi EJM_K2_W07
w obszarze nauk humanistycznych.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
współczesnej literatury angielskojęzycznej.

EJM_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U2

student potraﬁ w sposób krytyczny formułować,
analizować i syntetyzować problemy badawcze
dotyczące współczesnej literatury angielskojęzycznej.

EJM_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstu
składające się na współczesną literaturę
angielskojęzyczną oraz przeprowadzić ich pogłębioną
analizę i interpretację, z zastosowaniem
zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń
oraz miejsca w kanonie literatury angielskojęzycznej.

EJM_K2_U03

zaliczenie na ocenę

EJM_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów uczestniczyć w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz
interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności 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

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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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
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest dokonanie prezentacji i
zaliczenie na ocenę przedstawienie pracy pisemnej (esej krytyczny dotyczącej wybranej XXIwiecznej powieści)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Oferta dla słuchaczy studiów magisterskich. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym analizować teksty
literackie.

Sylabusy
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Literatura – wybrane zagadnienia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMLitBryAmeS.220.5cd2d11b421da.22
Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką twórczości dramatycznej brytyjskiej i/lub amerykańskiej oraz wydobywanie
potencjału teatralnego z tekstu literackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia literaturoznawstwa anglojęzycznego
(głównie w zakresie dramatu) oraz wybrane metody
analiz i interpretacji tekstów kultury.

EJM_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować i interpretować dzieła dramatyczne oraz
dostrzegać zawarty w tekście literackim potencjał
teatralny; integrować wiedzę ﬁlologiczną z innymi
dyscyplinami w dziedzinie nauk humanistycznych (np.
ﬁlmoznawstwo, teatrologia); współdziałać w grupie,
np. przy przygotowaniu małych inscenizacji
teatralnych.

EJM_K2_U04, EJM_K2_U11 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestnictwa w życiu kulturowym (np. poprzez
spektakle teatralne, telewizyjne) oraz działania
na rzecz popularyzowania i zachowania dziedzictwa
kulturowego.

EJM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Treści programowe kursu obejmują analizę literacką wynbranych dramatycznych,
usytuowanych na tle panoramy dramatopisarstwa; podkreślaja ich różnorodność
tematyczną oraz specyﬁkę formalną; w części interpretacyjnej kładą nacisk na
wyprowadzenie potencjału teatralnego z tekstu literackiego oraz demonstrowaniu
teatralności dramaturgii w inscenizacjach.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność (dopuszczone 2 godz.
nieobecności bez usprawiedliwienia) oraz aktywne uczestnictwo w
zaliczenie na ocenę zajęciach, poprzez udział w dyskusji, prowadzone analizy oraz
przygotowane i/lub zaprojektowane inscenizacje (fragmentów) tekstów
dramatycznych omawianych na zajęciach.
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Literatura amerykańska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.220.5cd2d11aed08d.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest omówienie wybranych kwestii związanych z kształtowaniem się amerykańskiej tożsamości
na przykładzie wybranych utworów literackich, ze szczególnym uwzględnieniem specyﬁki poszczególnych
okresów historycznych oraz regionów geograﬁcznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

aparat pojęciowo-terminologicznego stosowanego
do analizy tekstów literackich; procesy kształtujące
tożsamość USA, ze szczególnym uwzględnieniem
specyﬁki omawianych okresów historycznych oraz
regionów geograﬁcznych.

EJM_K2_W03,
EJM_K2_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przeprowadzić pogłębioną analizę i interpretację
tekstów literackich, z zastosowaniem zróżnicowanych
metod, w celu określenia ich wpływu na kształtowanie
się tożsamości w USA.

EJM_K2_U01,
zaliczenie na ocenę
EJM_K2_U04, EJM_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

funkcjonowania w międzynarodowym
i międzykulturowym środowisku przy pełnej
świadomości kontekstów historyczno-społecznorasowych w USA

EJM_K2_K01, EJM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności 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

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka omawianych tekstów literackich posłuży jako kontekst historycznokulturowy dla rozważań nad rozwojem nowych kierunków i konwencji literackich,
prowokując jednocześnie do dyskusji o problemach psychologicznych,
kulturowych i historycznych. Wykorzystanie interdyscyplinarnej formuły badań
nad tekstem literackim pozwoli słuchaczom wyróżnić najważniejsze przemiany
świadomościowe widoczne w omawianych tekstach.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność obowiązkowa, uczestnictwo w dyskusji, test zaliczeniowy na
koniec semestru

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

Sylabusy
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Język i społeczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.220.5cd2d11866811.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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, medium komunikacyjne, a także kontakt z innymi językami

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska językowe powiązane ze zmiennymi
społecznymi oraz dotyczące ich metody i teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie
socjolingwistyki; w pogłębionym stopniu wybrane
zjawiska i zagadnienia z zakresu użycia języka
angielskiego w kontekście społecznym, rozumie
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i zmienność; w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w socjolingwistyce; w
pogłębionym stopniu teorie i metodologie stosowane
w badaniach socjolingwistycznych; powiązanie ﬁlologii
angielskiej z socjolingwistyką w dziedzinie nauk
humanistycznych.

EJM_K2_W01,
EJM_K2_W03,
EJM_K2_W04,
EJM_K2_W05,
EJM_K2_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

EJM_K2_U03, EJM_K2_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

EJM_K2_K01, EJM_K2_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju
teksty kultury wykorzystując właściwą terminologię
i stosując odpowiednią metodologię
socjolingwistyczną; przy rozwiązywaniu złożonych
i nietypowych problemów w zakresie socjolingwistyki
integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odbieranych treści w zakresie socjolingwistyki;
do odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki
pełnienia ról zawodowych socjolingwisty.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs ukierunkowany jest na analizę wybranych tematów dotyczących użycia
języka z punktu widzenia zmiennych społecznych i geograﬁcznych oraz
funkcjonowania języka w społeczeństwie. Na omawiane tematy składają się:
główne założenia socjolingwistyki, zmienność językowa, odmiany języka: język a
dialekt, dialektologia, planowanie i polityka językowa, wspólnota językowa,
wspólnota działania; psychologia języka; krajobraz językowy; etnolekty; teoria
W1, U1, K1
kodów; rejestr, styl, slang, angielski standardowy i niestandardowy; język
mówiony a język pisany, CMC; socjolekty; socjolingwistyka kwantytatywna w USA i
UK; wiek i płeć, język nastolatków, style językowe kobiet i mężczyzn, seksizm
językowy; kontakt między językami, multilingwizm oraz zjawiska z nim związane.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w
zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu
zaliczeniowego (min. 60% punktów)
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Język i media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.220.602f72fb4b457.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest omówienie zagadnień związanych z tematyką języka i mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane pojęcia zjawiska
i metody stosowane w teoriach opisu języka
w mediach.

EJM_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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w pogłębionym stopniu różne rodzaje tekstów
medialnych oraz metody ich analizy i interpretacji
i rozumie ich rolę i miejsce w procesie historycznokulturowym oraz zakres oddziaływania społecznego.

W2

EJM_K2_W06

zaliczenie na ocenę

EJM_K2_U03

zaliczenie na ocenę

EJM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ krytycznie analizować i interpretować różnego
rodzaju teksty medialne.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny wiedzy na temat metod opisu języka
w mediach oraz krytycznej oceny komunikatów
medialnych.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia dotyczące tematyki
języka i mediów. W ramach kursu omawiane i analizowane będą zjawiska
językowe we współczesnych mediach, m.in. w mediach masowych, np. telewizji,
prasie, radiu, w Internecie. Tematy zajęć będą obejmować różnorodne aspekty
związane ze specyﬁką mediów, językiem w mediach, dyskursem i gatunkami
medialnymi.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu
końcowego (min. 60% punktów).
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Wykład monograﬁczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.220.5cb87a19aef0f.22
Języki wykładowe
Angielski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładów jest omówienie problematyki dotyczącej złożonej natury zjawisk językowych, ﬁlozoﬁi języka,
a także przekładu literackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska w zakresie językoznawstwa,
literaturoznawstwa i/lub przekładoznawstwa.

EJM_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka angielskiego.

EJM_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

powiązanie ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

EJM_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu
językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa. W ramach
oferowanych wykładów omawiana będzie między innymi problematyka dotycząca
W1, W2, W3
złożonej natury zjawisk językowych, ﬁlozoﬁi języka, a także przekładu literackiego,
związku między kulturą i przekładem. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny
zostaną podane przez prowadzącego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Forma i warunki zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego.
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
-

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.280.5ca75696652f3.22
Języki wykładowe
Polski

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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_U04, EJM_K2_U12 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego rozwoju zawodowego z uwzględnieniem reguł
prawa własności intelektualnej.

EJM_K2_K02, EJM_K2_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

Sylabusy
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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

2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność
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Praktyczna Nauka Języka Angielskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
European Joint Master’s Programme in English and
American Studies
Ścieżka
Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23
Kod przedmiotu
UJ.WFEJMS.280.5cd2d11060e7b.22
Języki wykładowe
Angielski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo
Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie C2
(zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ), z uwzględnieniem specyﬁki dyskursu akademickiego. Kurs
ma na celu w szczególności: (1) dalsze doskonalenie zaawansowanych umiejętności czytania, analizowania
i syntetyzowania tekstów akademickich o wysokim stopniu trudności, (2) rozwijanie umiejętności tworzenia
i redagowania tekstów o charakterze akademickim na poziomie zbliżonym do kompetencji wykształconych
rodzimych użytkowników języka angielskiego, (3) doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu w zakresie
obejmującym różne odmiany i akcenty języka angielskiego, (4) doskonalenie i utrwalanie umiejętności
posługiwania się zaawansowanymi strukturami gramatycznymi, związkami frazeologicznymi oraz słownictwem
na poziomie C2, (5) pogłębianie znajomości realiów kulturowych krajów anglojęzycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

język angielski w zakresie słownictwa, frazeologii oraz
struktur gramatycznych na poziomie C2, w tym tych
charakterystycznych dla stylu formalnego, jego
rozmaite style i rejestry oraz w pogłębionym stopniu
konwencje stosowane w anglojęzycznych publikacjach
prasowych i naukowych.

EJM_K2_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyrażać opinię i uczestniczyć w dyskusji na temat
zagadnień poruszanych w anglojęzycznych
publikacjach prasowych i akademickich.

EJM_K2_U08, EJM_K2_U09

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2
(określonym przez ESOKJ).

EJM_K2_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

EJM_K2_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy treści we współczesnych
publikacjach publicystycznych i akademickich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs doskonali umiejętność rozumienia idei zawartych w złożonych tekstach i w
wypowiedziach ustnych oraz umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnych i
pisemnych na poziomie C2 (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ).
Kurs poszerza posiadane umiejętności związane ze sprawnościami czytania oraz
rozumienia mowy, a także doskonali sprawności niezbędne do przygotowania
dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych o charakterze zarówno akademickim
jak i ogólnym, na poziomie kompetencji porównywalnym do rodzimych
użytkowników języka angielskiego. Kurs poszerza także słownictwo i ugruntowuje
znajomość zaawansowanych struktur gramatycznych i związków frazeologicznych
(poziom C2) oraz zapoznaje studentów z odmianami języka angielskiego.
Na II roku kurs kładzie szczególny nacisk na:
zapewnienie uczestnikom kontekstowej praktyki językowej w różnych rejestrach,
dostosowanej do zróżnicowanych celów komunikacyjnych;
rozwijanie zakresu leksykalnego oraz znajomości i umiejętności wykorzystania
szerokiej gamy środków stylistycznych;
poszerzanie znajomości różnorodnych konwencji pisarskich współczesnego języka
angielskiego poprzez pracę z różnymi rodzajami tekstów;
podnoszenie świadomości zagadnień kulturowych i językowych w świecie
anglojęzycznym, ze szczególnym uwzględnieniem różnych odmian języka
angielskiego;
zapoznanie uczestników z różnymi dialektami i akcentami języka angielskiego, a
także rozwijanie umiejętności rozróżniania ich i lokalizowania według kraju i/lub
regionu.

1.

W1, U1, U2, K1

Kurs opiera się o materiały autentyczne (publikacje książkowe i/lub prasowe oraz
materiały audio i/lub video adresowane do rodzimych użytkowników języka
angielskiego) oraz o wyszczególniony w dalszej części sylabusa podręcznik główny
i podręczniki uzupełniające.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, metoda projektów, konwersatorium językowe, ćwiczenia laboratoryjne, analiza tekstów, dyskusja, gra
dydaktyczna
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje jeden semestr (IV) i kończy się zaliczeniem bez oceny,
a następnie egzaminem końcowym. Uzyskanie zaliczenia jest
warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin składa się z części
pisemnej i części ustnej. Zdanie części pisemnej jest warunkiem
dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej z całości egzaminu jest uzyskanie minimum 60% wartości
punktowej z każdej części składowej egzaminu. Warunki uzyskania
zaliczenia dotyczą pracy w obu semestrach i obejmują: (1) regularne
uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach, (2) zaliczenie wszystkich
wymaganych testów cząstkowych przeprowadzanych w trakcie
trwania kursu, (3) przygotowanie i wygłoszenie wymaganych
prezentacji, (4) zaliczenie wszystkich wymaganych prac pisemnych.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z testów cząstkowych jest
uzyskanie co najmniej 60% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1+ (zgodnie ze standardami ESOKJ).

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

ﬁlologia angielska

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Literaturoznawstwo 54%
Językoznawstwo

45%

Nauki prawne

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Celem studiów na kierunku ﬁlologia angielska na studiach pierwszego stopnia jest wykształcenie specjalistów w zakresie
anglistyki dysponujących szeroką teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Studia
oferują możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu tych dyscyplin oraz wysokich kompetencji językowych w zakresie
języka angielskiego na poziomie C1 ESOKJ. Stacjonarne studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się
uzyskaniem tytułu licencjata ﬁlologii w zakresie ﬁlologii angielskiej. Warunkiem ich zaliczenia jest zgromadzenie minimum
180 punktów ECTS, przedstawienie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Program obejmuje zajęcia z
zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, przekładu, językoznawstwa, literatury i kultury angielskiego obszaru
językowego oraz przekładoznawstwa. Studenci mają także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach
publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Absolwent studiów
pierwszego stopnia posiada szeroką wiedzę z zakresu ﬁlologii angielskiej i legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka
angielskiego w mowie i piśmie. Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i językowego, może
podejmować pracę w przedsiębiorstwach i ﬁrmach wymagających obsługi w języku angielskim, instytucjach, mediach,
redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, korporacjach, a także w sektorze turystycznym. Absolwenci mogą kontynuować
naukę na stacjonarnych lub niestacjonarnych studiach drugiego stopnia. Na Uniwersytecie Jagiellońskim nie ma podobnych
kierunków oferujących tego typu kształcenie.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku ﬁlologia angielska jest zgodna z misją oraz z celami strategicznymi Uniwersytetu
Jagiellońskiego określonymi w Statucie UJ oraz w Strategii Rozwoju UJ na lata 2021-2030. Koncepcja kształcenia została
opracowana na podstawie tradycji studiów ﬁlologicznych, badań naukowych prowadzonych przez pracowników Instytutu

Charakterystyka kierunku
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Filologii Angielskiej, aktualnego stanu wiedzy z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, dziedzin pokrewnych ﬁlologii
angielskiej, a ponadto uwzględnia światowe nurty rozwoju nauk humanistycznych, stanowiąc odpowiedź na potrzeby i
wyzwania współczesnego rynku pracy. Opracowany program nauczania ma na celu przekazanie studiującym aktualnej
wiedzy i umiejętności z zakresu ﬁlologii angielskiej oraz kompetencji społecznych oczekiwanych na rynku pracy. Efekty
uczenia się są zgodne z dziedziną kierunku, z dyscyplinami naukowymi językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz z proﬁlem i
poziomem kształcenia. Metody nauczania zostały dobrane odpowiednio do treści programowych oraz zakładanych efektów.
W ramach programu zapewniono studiującym możliwość wyboru części realizowanych zajęć. Koncepcja kształcenia zakłada
doskonalenie oferty dydaktycznej w odpowiedzi na zainteresowania studiujących oraz zapotrzebowania krajowego i
międzynarodowego rynku pracy.

Cele kształcenia
Przekazanie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego obszaru językowego
Przekazanie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
Wykształcenie umiejętności ﬁlologicznych w zakresie języka angielskiego, w szczególności analizy i interpretacji tekstu,
tworzenia tekstu pisanego i mówionego oraz rozwiązywania problemów badawczych ﬁlologii; wykształcenie podstawowych
umiejętności przekładowych i glottodydaktycznych
Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego
Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, 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
Program studiów na kierunku ﬁlologia angielska oraz oferta zajęć zostały opracowane ze szczególną dbałością, aby
odpowiadać aktualnym trendom społeczno-gospodarczym oraz oczekiwaniom kierowanym wobec absolwentów studiów na
rynku pracy. Absolwenci ﬁlologii angielskiej posiadają wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej dzięki wysokim
kwaliﬁkacjom, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz szerokiej wiedzy dotyczącej krajów angielskiego obszaru
językowego. Absolwenci chętnie zatrudniani są na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości języka
angielskiego, m.in. w instytucjach unijnych i kulturalnych, w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym, w
redakcjach, wydawnictwach i mediach, w korporacjach, a także w biurach tłumaczeń. Absolwenci są również zatrudniani jako
nauczyciele języka angielskiego w placówkach niewymagających uprawnień nauczycielskich, a dzięki kwaliﬁkacjom
zdobytym w ramach modułu dydaktycznego oraz po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego
stopnia również jako nauczyciele języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych opracowane dla kierunku ﬁlologia angielska
odpowiadają potrzebom społeczno-gospodarczym. Wiedza z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, wiedza o
instytucjach kultury, jak również szereg umiejętności, m.in. umiejętności w zakresie języka angielskiego oraz dodatkowego
języka obcego, umiejętność wyszukiwania oraz oceny informacji, analizy, interpretacji tekstów kultury, przygotowania
wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, a także kompetencje w zakresie realizacji powierzonych zadań, pracy zespołowej i
samodzielnej odpowiadają potrzebom na rynku pracy stawianym kandydatom do pracy w instytucjach kultury, placówkach
komercyjnych, korporacjach oraz biurach tłumaczeń.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu Filologii Angielskiej mieszczą się w szeroko pojętym obszarze
nauk humanistycznych. Główne kierunki badań naukowych obejmują dyscypliny: językoznawstwo i literaturoznawstwo.
Wśród tematów badawczych znajdują się zagadnienia z zakresu językoznawstwa angielskiego, językoznawstwa
stosowanego, przekładoznawstwa oraz literaturoznawstwa. Językoznawcze badania pracowników IFA dotyczą między innymi:
odmian języka angielskiego, języka angielskiego jako języka międzynarodowego, dyskursów specjalistycznych, składni,
językoznawstwa porównawczego angielsko-polskiego, stylistyki, semantyki literackiej i semiotyki artystycznej, frazeologii,
paremiologii, relewancji i komunikacji międzyludzkiej, języka mediów, komunikacji elektronicznej, stylometrii, przekładu
intersemiotycznego i audiowizualnego, komunikacji międzykulturowej oraz językoznawstwa kognitywnego, jak
również rozwoju leksykalnego w języku obcym, dwujęzyczności dzieci, komunikacji w języku angielskim wspomaganej przez
narzędzia cyfrowe, roli transferu językowego w przyswajaniu języków obcych oraz kognitywnej analizy zjawisk kulturowych,
przekonań czy teorii potocznych. 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 życiopisania, genologii i liberatury, literatury pokolenia Beatu, literackiej i teatralnej recepcji sztuk Szekspira w
Polsce, recepcji tradycji klasycznej w angielskiej literaturze średniowiecznej, retoryki kaznodziejskiej okresu Wielkiego
Przebudzenia, zimnej wojny w literaturze i kulturze amerykańskiej, a także literatury amerykańskiego południa i powieści
amerykańskiej XX wieku.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Kształcenie oraz oferta dydaktyczna na kierunku ﬁlologia angielska 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 kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji. Zakres badań zespołów badawczych działających w Instytucie obejmuje wszystkie ważne zagadnienia
wykładane na kierunku ﬁlologia angielska: językoznawstwo angielskie, językoznawstwo stosowane, historię literatury i
kultury brytyjskiej, historię literatury i kultury amerykańskiej, komparatystykę językoznawczą i kulturową oraz pragmatykę
językoznawczą i teorię przekładu. W Instytucie działa także Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego, której
zadaniem jest koordynacja i optymalizacja realizowanych w IFA zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem językowym,
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. Pomieszczenia
dydaktyczne są dobrze wyposażone: w większości sal znajdują się rzutniki multimedialne, beamery i komputery, a w
niektórych także tablice interaktywne. W budynku Paderevianum II Instytut może również korzystać z sali komputerowej,
laboratorium językowego oraz dużej sali wykładowej. Pokoje pracowników, w których odbywają się konsultacje, są bardzo
dobrze wyposażone. Budynek Paderevianum II jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W siedzibie
przy al. Mickiewicza studenci i pracownicy mają dobry dostęp do zalecanej literatury. Biblioteka Wydziału Filologicznego UJ
(utworzona Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 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, romańskiej (włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej, portugalskiej, rumuńskiej) oraz Instytutu Językoznawstwa,
Przekładoznawstwa i Hungarystyki. 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
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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:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Oferta kursów opcyjnych oraz seminariów dyplomowych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W
ramach opcji studenci mają możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego
cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają także możliwość
wyboru dodatkowego języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

170

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

10

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

56

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

1

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1765

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
0

Ukończenie studiów

Program
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów jest zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS, przedstawienie pracy licencjackiej oraz
zdanie egzaminu dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FAG_K1_W01

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminy stosowane w
literaturoznawstwie i językoznawstwie.

P6U_W, P6S_WG

FAG_K1_W02

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska i zagadnienia
z zakresu literatury angielskiego obszaru językowego.

P6U_W, P6S_WG

FAG_K1_W03

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska i zagadnienia
z zakresu języka angielskiego; rozumie kompleksową naturę języka, jego złożoność i
historyczną zmienność.

P6U_W, P6S_WG

FAG_K1_W04

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu główne kierunki rozwoju i
najważniejsze osiągnięcia w literaturoznawstwie i językoznawstwie.

P6U_W, P6S_WG

FAG_K1_W05

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu różne rodzaje tekstów kultury
angielskiego obszaru językowego oraz metody ich analizy i interpretacji i rozumie ich
rolę i miejsce w procesie historyczno-kulturowym oraz zakres oddziaływania
społecznego.

P6U_W, P6S_WG

FAG_K1_W06

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i metodologie stosowane
w badaniach literaturoznawczych i językoznawczych.

P6U_W, P6S_WG

FAG_K1_W07

Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie ﬁlologii angielskiej w systemie nauk
humanistycznych oraz jej specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną.

P6U_W, P6S_WK

FAG_K1_W08

Absolwent zna i rozumie powiązania ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami naukowymi w
dziedzinie nauk humanistycznych.

P6U_W, P6S_WK

FAG_K1_W09

Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji dotyczące
problematyki z zakresu badań ﬁlologicznych.

P6U_W, P6S_WK

FAG_K1_W10

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

P6U_W, P6S_WK

Kod

Treść

PRK

FAG_K1_U01

Absolwent potraﬁ przygotować w języku angielskim typowe prace pisemne o
charakterze ogólnym, odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury w oparciu o
właściwie dobrane źródła polskie i obcojęzyczne.

P6U_U, P6S_UW

FAG_K1_U02

Absolwent potraﬁ dokonać poprawnego przekładu tekstu o charakterze ogólnym z
języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.

P6U_U, P6S_UW

FAG_K1_U03

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne.

P6U_U, P6S_UW

FAG_K1_U04

Absolwent potraﬁ analizować i interpretować różnego rodzaju teksty wykorzystując
właściwą terminologię i stosując odpowiednią metodologię.

P6U_U, P6S_UW

FAG_K1_U05

Absolwent potraﬁ umiejętnie i merytorycznie argumentować z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować wnioski.

P6U_U, P6S_UW

FAG_K1_U06

Absolwent potraﬁ pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować
problemy badawcze w zakresie ﬁlologii angielskiej w oparciu o właściwie określone
priorytety przy realizacji zadania oraz dobierać metody i narzędzia pozwalające na
rozwiązanie tych problemów.

P6U_U, P6S_UW

Umiejętności
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Kod

Treść

PRK

FAG_K1_U07

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 (określonym
przez ESOKJ).

P6U_U, P6S_UK

FAG_K1_U08

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

P6U_U, P6S_UK

FAG_K1_U09

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień studiowanych
w ramach ﬁlologii angielskiej.

P6U_U, P6S_UK

FAG_K1_U10

Absolwent potraﬁ dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu
różnych form i metod (w tym technik informacyjno-komunikacyjnych).

P6U_U, P6S_UK

FAG_K1_U11

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie.

P6U_U, P6S_UO

FAG_K1_U12

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w
zakresie ﬁlologii angielskiej i jest przygotowany do planowania i realizowania
własnego uczenia się przez całe życie.

P6U_U, P6S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

FAG_K1_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych treści. P6U_K, P6S_KK

FAG_K1_K02

Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych w obszarze ﬁlologii angielskiej oraz zasięgania opinii
eksperckich w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemów.

P6U_K, P6S_KK

FAG_K1_K03

Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania
działań na rzecz środowiska społecznego szczególnie w zakresie działalności
powiązanej z pracą ﬁlologa-anglisty.

P6U_K, P6S_KO

FAG_K1_K04

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki pełnienia ról
zawodowych ﬁlologa-anglisty.

P6U_K, P6S_KR

Efekty uczenia się

PRK
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Plany studiów
Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów
opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty
innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują
także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka
angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach
pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii
Angielskiej. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru dodatkowego języka obcego z
dostępnej oferty programowej.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego I

90

-

-

O

Literatura angielska I

45

5,0

egzamin

O

Wprowadzenie do literaturoznawstwa

30

3,0

egzamin

O

Wprowadzenie do językoznawstwa

30

3,0

egzamin

O

Cywilizacja Wysp Brytyjskich

30

-

-

O

Gramatyka opisowa języka angielskiego

45

-

-

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Opcje

F

Student realizuje kursy opcyjne zgodnie z wymogami programowymi.
Opcja: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo stosowane

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: przekładoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: kultura krajów anglojęzycznych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: praktyczna nauka języka angielskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja projektowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura antyczna z elementami języka łacińskiego

30

4,0

egzamin

O

Fonetyka i fonologia angielska

30

3,0

egzamin

O

Plany studiów
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Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego I

90

12,0

egzamin

O

Literatura angielska II

45

5,0

egzamin

O

Cywilizacja Wysp Brytyjskich

30

4,0

egzamin

O

Gramatyka opisowa języka angielskiego

45

9,0

egzamin

O

Przedmiot

Opcje

F

Student realizuje kursy opcyjne zgodnie z wymogami programowymi.
Opcja: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo stosowane

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: przekładoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: kultura krajów anglojęzycznych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: praktyczna nauka języka angielskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja projektowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego II

90

-

-

O

Literatura angielska III

45

-

-

O

Cywilizacja USA

30

3,0

egzamin

O

Wprowadzenie do przekładu

30

3,0

egzamin

O

Wiedza o społeczeństwie i instytucjach Wielkiej Brytanii

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I

Semestr 3
Przedmiot

Opcje

F

Student realizuje kursy opcyjne zgodnie z wymogami programowymi.
Opcja: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Opcja: językoznawstwo stosowane

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: przekładoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: kultura krajów anglojęzycznych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: praktyczna nauka języka angielskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja projektowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wiedza o przyswajaniu i nauce języka

30

2,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Składnia języka angielskiego: forma, znaczenie i funkcja

30

3,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego II

90

12,0

egzamin

O

Literatura angielska III

45

10,0

egzamin

O

Literatura amerykańska I

45

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wiedza o społeczeństwie i instytucjach USA

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Opcje

F

Student realizuje kursy opcyjne zgodnie z wymogami programowymi.
Opcja: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo stosowane

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: przekładoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: kultura krajów anglojęzycznych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: praktyczna nauka języka angielskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja projektowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dydaktyka języka angielskiego dla szkoły podstawowej

30

3,0

egzamin

Dydaktyka języka angielskiego dla szkoły podstawowej 1

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

Gramatyka kontrastywna angielsko-polska

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego III

60

-

-

O

Literatura amerykańska II

45

5,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe

30

-

-

F

Historia języka angielskiego

30

3,0

egzamin

O

Pragmatyka i komunikacja międzykulturowa

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kultura w przekładzie

30

3,0

zaliczenie

O

Przekład

30

-

-

O

Przedmiot
Dydaktyka języka angielskiego dla szkoły podstawowej 2

O

Semestr 5
Przedmiot

Opcje

F

Student realizuje kursy opcyjne zgodnie z wymogami programowymi.
Opcja: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo stosowane

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: przekładoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: kultura krajów anglojęzycznych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: praktyczna nauka języka angielskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja projektowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praktyka zawodowa (w ramach przygotowania dydaktycznego) –
szkoła podstawowa

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II

Plany studiów
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Semestr 6
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Seminarium dyplomowe

30

18,0

zaliczenie

F

Praktyczna nauka języka angielskiego III

60

8,0

egzamin

O

Filozoﬁa

30

3,0

egzamin

O

Przekład

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Opcje

F

Student realizuje kursy opcyjne zgodnie z wymogami programowymi.
Opcja: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo stosowane

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: przekładoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: kultura krajów anglojęzycznych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: praktyczna nauka języka angielskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja projektowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.130.5cd961efd7d34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie na poziomie
B2 (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ). Kurs ma na celu w szczególności: (1) rozwijanie
umiejętności w zakresie czytania i pisania z uwzględnieniem umiejętności krytycznego myślenia, (2)
doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, (3) doskonalenie umiejętności formułowania spójnych
wypowiedzi ustnych w języku angielskim, (4) poszerzanie zasobu słownictwa oraz doskonalenie
znajomości/umiejętności stosowania struktur gramatycznych i związków frazeologicznych na poziomie B2, (5)
doskonalenie prawidłowej wymowy i naukę transkrypcji fonetycznej.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

różne aspekty wiedzy językowej (gramatykę,
słownictwo, frazeologię, rejestry) na poziomie B2
(zgodnie ze standardami ESOKJ).

FAG_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2
(określonym przez ESOKJ).

FAG_K1_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U2

samodzielnie przygotować w języku angielskim
krótsze prace pisemne o charakterze ogólnym oraz
akademickim, odnoszące się do różnych dziedzin życia
i kultury, w oparciu o właściwie dobrane źródła
anglojęzyczne.

FAG_K1_U01,
FAG_K1_U03,
FAG_K1_U05

zaliczenie

U3

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku angielskim na poziomie B2 na wybrany
temat w oparciu o literaturę przedmiotu,
z wykorzystaniem technik informacyjnokomunikacyjnych.

FAG_K1_U03,
FAG_K1_U08,
FAG_K1_U10

zaliczenie

U4

samodzielnie zdobywać wiedzę językową i rozwijać
znajomość języka angielskiego, jak również planować
i realizować własne uczenie się przez całe życie.

FAG_K1_U12

zaliczenie

U5

współdziałać w grupie.

FAG_K1_U11

zaliczenie

FAG_K1_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
do samodzielnego doskonalenia kompetencji
językowych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przygotowanie do zajęć

90

ćwiczenia

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs ukierunkowany jest na doskonalenie umiejętności rozumienia idei zawartych w tekście
oraz w wypowiedzi ustnej, a także na doskonalenie umiejętności konstruowania spójnych i
poprawnych językowo wypowiedzi pisemnych i ustnych na poziomie B2 (zgodnie z
wymaganiami określonymi przez ESOKJ). Ponadto kurs zapoznaje studenta z podstawami
fonetyki angielskiej/amerykańskiej i pozwala opanować poprawną wymowę.

Kurs rozwija główne mikroumiejętności związane ze sprawnościami czytania oraz
rozumienia mowy na poziomie B2, a także sprawności niezbędne podczas konstruowania
krótkich wypowiedzi pisemnych i podczas prowadzenia konwersacji (ze szczególnym
uwzględnieniem poprawnej wymowy). Kurs systematyzuje i poszerza posiadaną przez
studenta wiedzę z zakresu gramatyki języka angielskiego oraz poszerza zasób słownictwa
na poziomie B2.

Kurs opiera się o materiały autentyczne (publikacje książkowe i/lub prasowe oraz materiały
audio i/lub video adresowane do rodzimych użytkowników języka angielskiego) oraz o
wyszczególniony w dalszej części sylabusa podręcznik główny i podręczniki uzupełniające.

Najistotniejsze umiejętności systematycznie rozwijane w trakcie kursu obejmują:
·
posługiwanie się adekwatnym do potrzeb słownictwem i strukturami gramatycznymi
w języku mówionym i pisanym;
·
konstruowanie spójnych i płynnych wypowiedzi ustnych, ze szczególnym
uwzględnieniem prowadzenia prezentacji oraz zajmowania stanowiska w dyskusji;
·
rozumienie i przedstawianie głównych myśli zawartych w tekście lub w wypowiedzi
ustnej (synteza);
1.

·

wyciąganie i przedstawianie wniosków (analiza);

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

·
wyszukiwanie i wykorzystywanie źródeł niezbędnych do przygotowania wypowiedzi
pisemnych i ustnych.

Układ treści kursów PNJA w całym toku kształcenia jest spiralny (w trzyletnim cyklu
kształcenia kluczowe umiejętności językowe są doskonalone na coraz wyższym poziomie).

Na roku I kurs kładzie szczególny nacisk na:
·

zapoznanie się z podstawami fonetyki języka angielskiego;

·

kształcenie umiejętności krytycznego myślenia;

·

kształcenie umiejętności przedstawiania faktów i opinii;

·
doskonalenie umiejętności rozumienia umiarkowanie złożonych tekstów o charakterze
publicystycznym i/lub akademickim, nawiązujących do doświadczeń życia codziennego;
·
doskonalenie umiejętności pisania krótkich, spójnych tekstów (akapitów i rozprawek)
na wybrany temat związany z doświadczeniami życia codziennego;
·
doskonalenie umiejętności prowadzenia krótkich prezentacji o tematyce związanej z
doświadczeniami życia codziennego;
·
rozwijanie umiejętności rozpoznawania i korygowania błędów językowych
(gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych i fonetycznych w trakcie pracy z językiem
mówionym oraz gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych, ortograﬁcznych i
interpunkcyjnych w trakcie pracy z tekstem pisanym).

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe,
burza mózgów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje dwa semestry (I oraz II) i kończy się zaliczeniem bez oceny
po semestrze II, a następnie egzaminem końcowym. Uzyskanie zaliczenia
jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin składa się z części
pisemnej i części ustnej. Zdanie części pisemnej jest warunkiem
dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z
całości egzaminu jest uzyskanie minimum 60% wartości punktowej z
każdej części składowej egzaminu. Warunki uzyskania zaliczenia dotyczą
pracy w obu semestrach i obejmują: (1) regularne uczestnictwo i aktywny
udział w zajęciach, (2) zaliczenie wszystkich wymaganych testów
cząstkowych przeprowadzanych w trakcie trwania kursu, (3)
przygotowanie i wygłoszenie wymaganych prezentacji, (4) zaliczenie
wszystkich wymaganych prac pisemnych. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej z testów cząstkowych jest uzyskanie co najmniej 60%
punktów.

ćwiczenia

Semestr 2
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje dwa semestry (I oraz II) i kończy się zaliczeniem bez
oceny po semestrze II, a następnie egzaminem końcowym. Uzyskanie
zaliczenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin
składa się z części pisemnej i części ustnej. Zdanie części pisemnej
jest warunkiem dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem uzyskania
oceny pozytywnej z całości egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
wartości punktowej z każdej części składowej egzaminu. Warunki
uzyskania zaliczenia dotyczą pracy w obu semestrach i obejmują: (1)
regularne uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach, (2) zaliczenie
wszystkich wymaganych testów cząstkowych przeprowadzanych w
trakcie trwania kursu, (3) przygotowanie i wygłoszenie wymaganych
prezentacji, (4) zaliczenie wszystkich wymaganych prac pisemnych.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z testów cząstkowych jest
uzyskanie co najmniej 60% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+(zgodnie ze standardami ESOKJ).

Sylabusy
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Literatura angielska I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.110.5cd55779bc3c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z historycznym rozwojem literatury angielskiej od jej początków
(Beowulf) do czasów Renesansu. Wykład przedstawia chronologicznie najważniejsze trendy i konwencje literackie
omawianych epok w szerszym kontekście kulturowym. Ćwiczenia poświęcone są omówieniu wybranych tekstów,
co pozwala studentom rozwinąć umiejętności analityczne i krytyczne w odniesieniu do tekstu literackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student(ka) zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
wybrane zjawiska i zagadnienia historyczno-kulturowe,
FAG_K1_W02
które znajdują swój wyraz w literaturze angielskiej
od czasów wczesnego średniowiecza aż po teksty
epoki Renesansu.

egzamin pisemny,
zaliczenie, egzamin

W2

Student(ka) zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
wybrane teksty kultury angielskiej, począwszy
od tekstów najwcześniejszych aż po teksty Renesansu,
oraz zna metody ich analizy i interpretacji i rozumie
ich rolę i miejsce w procesie historyczno-kulturowym
oraz zakres oddziaływania społecznego.

FAG_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie, egzamin

FAG_K1_U01,
FAG_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie, egzamin

FAG_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student(ka) potraﬁ rozpoznać teksty literatury
angielskiej, począwszy od tych najwcześniejszych aż
po renesansowe, oraz przeprowadzić ich analizę
i interpretację z zastosowaniem właściwych metod,
w celu określenia ich znaczeń oraz miejsca w procesie
historyczno-kulturowym. Student(ka) potraﬁ
przygotować w języku angielskim krótkie prace
pisemne przedstawiające takie analizy i interpretacje.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student(ka) jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz odbieranych treści z zakresu literatury
angielskiej od czasów wczesnego średniowiecza aż
po Renesans.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

42

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Introduction to Anglo-Saxon England
2. Anglo-Saxon heroic tradition
3. Anglo-Saxon elegiac poetry
4. Old English religious texts
5. Introduction to the High Middle Ages
6. The chivalric romance in England
7. Geoﬀrey Chaucer
8. The alliterative revival / Medieval allegory
9. The English mystical tradition
10. Medieval drama and theatre / Medieval lyrics and ballads
11. Introduction to the Renaissance
12 The English Renaissance sonnet tradition
13. Shakespeare’s sonnet sequence
14-15. William Shakespeare and Elizabethan drama

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin wspólny z ćwiczeniami - wymagane 60% punktów

ćwiczenia

Dyskusje podczas zajęć na podstawie zagadnień podawanych przez
zaliczenie, egzamin nauczyciela przed zajęciami; krótkie prace pisemne; egzamin pisemny
(wspólny z wykładem) - wymagane 60% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajeciach jest obowiązkowa

Sylabusy

24 / 143

Wprowadzenie do literaturoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.110.5cd55779db055.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami stosowanymi w literaturoznawstwie podczas
analizy tekstu literackiego (poezja, proza, dramat) oraz z podstawowymi zagadnieniami z zakresu teorii literatury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w zaawansowanym stopniu znaczenie głównych pojęć
i terminów stosowanych podczas analizy tekstów
literackich.

FAG_K1_W01

egzamin pisemny
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w zaawansowanym stopniu główne kierunki rozwoju
nauki o literaturze, począwszy od Platona
i Arystotelesa aż po czasy współczesne.

W2

FAG_K1_W04

egzamin pisemny

FAG_K1_U04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
identyﬁkować i analizować główne środki stylistyczne
oraz konwencje literackie w czytanych tekstach.

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Kurs obejmuje przegląd podstawowych pojęć stosowanych w literaturoznawstwie,
w tym przegląd podstawowych środków stylistycznych i wybranych konwencji
występujących w tekstach literackich, oraz wprowadza studentów w główne
zagadnienia z zakresu teorii literatury. Omawiane zagadnienia ilustrowane są
przykładami z wybranych tekstów literackich z kanonu literatury anglojęzycznej.

1.

Tematy omawiane podczas zajęć:
- Literaturoznawstwo jako dyscyplina naukowa
- Teoria literatury: główne kierunki rozwoju
- Podstawy poetyki (stylistyka, wersologia, genologia): przegląd głównych pojęć i
zagadnień
- Analiza tekstu literackiego: wybrane przykłady

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu
pisemnego obejmującego materiał omówiony na wykładach. Do
otrzymania oceny pozytywnej niezbędne jest uzyskanie min. 60% wartości
punktowej całego egzaminu.

26 / 143

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (umożliwiającym zrozumienie dyskursu
prowadzonego w tym języku).

Sylabusy
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Wprowadzenie do językoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.110.5ca75b58308f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem języka jako systemu
komunikacji.

C2

Celem wykładu jest zaprezentowanie narzędzi analitycznych w badaniu języka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
aparat pojęciowo-terminologiczny stosowany
w językoznawstwie. Student zna podstawowe pojęcia,
takie jak znak, system, język, oraz pojęcia
z poszczególnych dziedzin językoznawstwa: fonetyki,
fonologii, morfologii, składni, semantyki, pragmatyki
i analizy dyskursu. Studenci zna i rozumie teorie
o genezie języka oraz historii pisma.

FAG_K1_W01

egzamin pisemny

W2

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność.

FAG_K1_W03

egzamin pisemny

W3

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia
w językoznawstwie. Student zna różne podejścia
do opisu języka: od strukturalizmu do kognitywizmu.
Zna i rozumie główne osiągnięcia najważniejszych
szkół językoznawczych oraz ich wpływ na rozwój nauki
o języku.

FAG_K1_W04

egzamin pisemny

FAG_K1_U03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ pozyskiwać rzetelne informacje
na temat języka w celu analizy materiału językowego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

konsultacje

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

rozwiązywanie zadań problemowych

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs jest wprowadzeniem do podstawowych zagadnień współczesnego
językoznawstwa, z jego dziedzinami i terminologią, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień wymaganych i szerzej rozwijanych na pozostałych
przedmiotach lingwistycznych. Obejmuje zagadnienia związane z głównymi
teoriami lingwistycznymi oraz z poszczególnami działami językoznawstwa. Kurs
obejmuję nastepujące tematy:
- geneza języka,
- rozwój pisma,
- fonetyka i fonologia (nauka o dźwiękach i systemach dźwiękowych),
W1, W2, W3, U1

1.
- morfologia i słowotwórstwo (budowa wyrazów i pomnażanie zasobów
leksykalnych),
- składnia (budowa zdania),
- semantyka (nauka o znaczeniu),
- pragmatyka (język w użyciu),
- analiza dyskursu (formalna i semantyczna organizacja tekstu).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywny wynik z egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Cywilizacja Wysp Brytyjskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.130.5cd5577a0d060.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu historii cywilizacji i kultury Wysp Brytyjskich
od czasów prehistorycznych do drugiej połowy XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminologię
stosowane w historii cywilizacji i kultury brytyjskiej
i irlandzkiej.

FAG_K1_W01

egzamin pisemny

W2

w zaawansowanym stopniu główne kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w historiograﬁi brytyjskiej.

FAG_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje
na temat wydarzeń i procesów historycznych,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne.

FAG_K1_U03

egzamin pisemny

U2

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.

FAG_K1_U04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
65

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład obejmuje wybrane zagadnienia z historii cywilizacji i kultury na terytorium
Wysp Brytyjskich od epoki kamienia łupanego do XX wieku
Przykładowe tematy: kultura Celtów, najazd Rzymian, czasy Anglosaskie, wpływ
najazdu Normanów na cywilizację i kulturę Anglii, wojna stuletnia i jej wpływ na
początki Parlamentu, dynastia Tudorów i Reformacja na Wyspach Brytyjskich,
Stuarci i ich konﬂikt z Parlamentem, wojna domowa i rewolucja XVII wieku,
społeczeństwo w XVIII wieku, Rewolucja Przemysłowa, epoka wiktoriańska,
Irlandia na przełomie XiX i XX wieku, pierwsza wojna światowa jako trauma
kulturowa, Wielka Brytania w okresie i po II wojnie światowej

W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach oraz
zaliczenie egzaminu pisemnego na min. 60%

wykład

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach i uzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (min 60%). Egzamin obejmuje
materiał z 1 i 2 semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na wykładzie jest obowiązkowa, dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka angielskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.130.5cd424679848b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zaprezentowanie słuchaczom struktury morfologiczno-składniowej języka angielskiego. Kurs
opisuje cechy morfoskładniowe poszczególnych części mowy w języku angielskim (rzeczownik, czasownik,
przymiotnik, przysłówek), ich wartości semantyczne i funkcje pragmatyczne. Kurs pozwala studentom
skonfrontować wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, doskonalonymi przy pomocy ćwiczeń
gramatycznych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna w zaawansowanym stopniu części mowy
języka angielskiego. Student wie, jak opisywać
gramatykę języka angielskiego za pomocą narzędzi
teoretycznych. Rozumie, jak klasyﬁkować słowa
do poszczególnych kategorii leksykalnych, rozumie
sposób funkcjonowania części mowy i ich funkcje
komunikacyjne. Student zna złożony system
morfologiczny języka angielskiego w połączeniu
z zagadnieniami ﬂeksyjnymi i składniowymi.

FAG_K1_W01

zaliczenie, brak
zaliczenia, egzamin

W2

Student zna w zaawansowanym stopniu zasady
procesów morfologicznych, ﬂeksyjnych i składniowych
języka angielskiego. Student rozumie złożoność
gramatyczną języka angielskiego. Student rozumie,
jak można wyjaśniać zmiany w systemie
gramatycznym języka angielskiego i zna sposoby ich
opisu.

FAG_K1_W03

zaliczenie, brak
zaliczenia, egzamin

W3

Student rozumie, jak można łączyć wiedzę w zakresie
morfologii, ﬂeksji i składni języka angielskiego
z wiedzą o semantyce i pragmatyce.

FAG_K1_W03

zaliczenie, brak
zaliczenia, egzamin

FAG_K1_U04

zaliczenie, brak
zaliczenia, egzamin

FAG_K1_K01

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ poprawnie stosować język angielski,
rozwiązywać problemy związane z poprawnością form
i struktur gramatycznych oraz doborem konkretnych
struktur gramatycznych do komunikowania
określonych celów pragmatycznych. Student potraﬁ
stosować wiedzę teoretyczną w opisie zjawisk
gramatycznych angielszczyzny oraz potraﬁ
zastosować ją w rozwiązywaniu zadań praktycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do selekcjonowania
i porządkowania wiedzy gramatycznej, oceniania
i porównywania metod opisu zjawisk gramatycznych
oraz wyrażania swoich opinii z użyciem
instrumentarium językoznawczego.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
45

ECTS
0.0
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Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie do ćwiczeń

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
225

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykład i ćwiczenia obejmuję tematyką zagadnienia morfologi języka angielskiego,
ﬂeksji części mowy, podstawowych problemów opisu gramatycznego rzeczownika,
przymiotnika, przysłówka oraz czasownika. W ramach kursu studenci zdobywają
wiedzę z zakresu:
- morfologii języka angielskiego (budowa wyrazu, odmiana częsci mowy,
słowotwórstwo),
- częsci mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, zaimek,
przyimek, spójnik),

1.

- budowy grup wyrazowych,

W1, W2, W3, U1, K1

- relacji między formą o funkcją gramatyczną,
- relacji między elementami w zdaniu (składnia),
- typów zdań (twierdzących, pytających, rozkazujących),
- kategorii gramatycznych (ﬂeksyjnych): czas, aspekt, liczba, rodzaj gramatyczny,
przypadek,
- rozbioru gramatycznego zdania.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

brak zaliczenia

Warunkiem zaliczenia kursu jest jest obecność na wykładach oraz
zaliczenie egzaminu pisemnego po II semestrze na min. 60% punktów.
Egzamin ma formę pisemną i obejmuje materiał z wykładów oraz ćwiczeń.

brak zaliczenia

Warunkiem zaliczenia kursu jest jest obecność na zajęciach, pozytywna
ocena z testów oraz zaliczenie egzaminu pisemnego po II semestrze na
min. 60% punktów. Egzamin ma formę pisemną i obejmuje materiał z
wykładów oraz ćwiczeń.

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest jest obecność na wykładach oraz
zaliczenie egzaminu pisemnego po II semestrze na min. 60% punktów.
Egzamin ma formę pisemną i obejmuje materiał z wykładów oraz
ćwiczeń.

wykład

egzamin

ćwiczenia

Warunkiem zaliczenia kursu jest jest obecność na zajęciach, pozytywna
ocena z testów oraz zaliczenie egzaminu pisemnego po II semestrze na
zaliczenie, egzamin
min. 60% punktów. Egzamin ma formę pisemną i obejmuje materiał z
wykładów oraz ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Opcja: literaturoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.13F0.1585603815.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi przez prowadzącego aspektami literaturoznawstwa
na przykładzie tekstów literackich angielskiego obszaru językowego, które zostaną omówione podczas kursu,
oraz rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student(ka) zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
wybrane zjawiska i zagadnienia społeczno-kulturowe,
które znajdują swój wyraz w tekstach literackich
angielskiego obszaru językowego.

FAG_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

Student(ka) zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
różne rodzaje tekstów literackich z zakresu kultury
angielskiego obszaru językowego oraz metody ich
analizy i interpretacji i rozumie ich rolę i miejsce
w procesie historyczno-kulturowym oraz zakres
oddziaływania społecznego.

FAG_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

Student(ka) zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
teorie i metodologie stosowane w badaniach
literaturoznawczych prowadzonych w ramach ﬁlologii
angielskiej.

FAG_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student(ka) potraﬁ przygotować w języku angielskim
prace pisemne na tematy literaturoznawcze w oparciu
o właściwie dobrane źródła polskie i obcojęzyczne.

FAG_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student(ka) potraﬁ analizować i interpretować teksty
literatury i kultury anglojęzycznej wykorzystując
właściwą terminologię i stosując odpowiednią
metodologię.

FAG_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

Student(ka) potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim
na wybrany temat dotyczący literatury i kultury
anglojęzycznej z wykorzystaniem literatury
przedmiotu.

FAG_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U4

Student(ka) potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
na temat zagadnień literaturoznawczych
studiowanych w ramach ﬁlologii angielskiej.

FAG_K1_U09

zaliczenie na ocenę

FAG_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student(ka) jest gotów/gotowa do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy oraz odbieranych treści
dotyczących literatury i kultury krajów
anglojęzycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia literaturoznawcze, które
będą omawiane na podstawie wybranych lektur. Analizy obejmą treści, aspekty
gatunkowe i językowe danych utworów oraz ich miejsce w procesach historycznoliterackich. Studenci będą pogłębiać wiedzę i umiejętności posługiwania się
terminologią z zakresu literaturoznawstwa. Szczegółowe treści oraz obszar
tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne uczestnictwo w zajęciach
oraz uzyskanie pozytywnej oceny (min. 60% punktów) z testu, pracy
zaliczenie na ocenę pisemnej lub innej formy sprawdzenia wiadomości ustalonej przez
prowadzącego z grupą. Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane
przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Opcja: językoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.13F0.1585603877.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminy
stosowane w językoznawstwie

FAG_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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analizować i interpretować różnego rodzaju teksty
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię z zakresu językoznawstwa.

U1

FAG_K1_U04

zaliczenie na ocenę

FAG_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu
językoznawstwa. W ramach kursu analizowane i omawiane będą różnorodne
kwestie językoznawcze i/lub teksty kultury z perspektywy językoznawczej.
Studenci będą zdobywać wiedzę i umiejętności posługiwania się terminologią z
zakresu językoznawstwa. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną
podane przez prowadzącego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.
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Opcja: językoznawstwo stosowane
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.13F0.1585603919.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa stosowanego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminy
stosowane w językoznawstwie stosowanym.

FAG_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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analizować i interpretować różne rodzaje tekstów
kultury angielskiego obszaru językowego oraz metody
ich analizy i interpretacji w zakresie językoznawstwa
stosowanego.

U1

FAG_K1_U04

zaliczenie na ocenę

FAG_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu
językoznawstwa stosowanego oraz odbieranych treści.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu
językoznawstwa stosowanego. W ramach kursu studenci zapoznają się z
problematyką nauczania języka angielskiego jako obcego. Analizowane i
omawiane mogą być również kwestie teoretyczne i/lub praktyczne z perspektywy
językoznawstwa stosowanego. Studenci będą zdobywać wiedzę i umiejętności
posługiwania się terminologią z zakresu językoznawstwa stosowanego.
Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.
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Opcja: przekładoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.13F0.1585603959.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu teorii i praktyki przekładu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student/ka zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
wybrane pojęcia i zjawiska z zakresu
przekładoznawstwa; zna i rozumie w zaawansowanym
stopniu różne rodzaje tekstów kultury oraz metody ich
analizy i interpretacji przydatne w krytyce i praktyce
tłumaczenia.

FAG_K1_W01,
FAG_K1_W05

zaliczenie na ocenę

U1

Student/ka potraﬁ analizować i interpretować różnego
rodzaju teksty kultury; potraﬁ krytycznie ocenić
strategie przekładowe i /lub dokonać poprawnego
przekładu tekstu z języka polskiego na język angielski
i/lub z języka angielskiego na język polski.

FAG_K1_U02,
FAG_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Student/ka potraﬁ określić priorytety przy realizacji
zadań tłumaczeniowych, samodzielnie zdobywać
wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie
przekładoznawstwa.

FAG_K1_U12

zaliczenie na ocenę

FAG_K1_K01,
FAG_K1_K02

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotów/gotowa do krytycznej oceny
odbieranych treści, sprawdzania faktów oraz
zasięgania porad ekspertów podczas rozwiązywania
zaawansowanych problemów z zakresu
przekładoznawstwa.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

wykonanie ćwiczeń

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu
przekładoznawstwa. Na przykładach różnorodnych tekstów kultury studenci
zapoznają się z wybranymi zagadnieniami współczesnego przekładoznawstwa.
Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Opcja: kultura krajów anglojęzycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.13F0.1585603994.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu współczesnej kultury, problemów
społecznych i politycznych wybranego kraju anglojęzycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w zaawansowanym stopniu różne rodzaje tekstów
kultury, ich metody analizy i interpretacji.

FAG_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

powiązania ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

FAG_K1_W08

zaliczenie na ocenę

U1

przygotować w języku angielskim lub/i w języku
polskim typowe prace pisemne o charakterze
ogólnym, odnoszące się do różnych dziedzin życia
społecznego i kultury krajów anglojęzycznych.

FAG_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje
na temat sytuacji społeczno-politycznej i kultury
krajów anglojęzycznych, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne.

FAG_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułować wnioski
na temat zjawisk zachodzących we współczesnych
społeczeństwach i kulturze wybranego kraju
anglosaskiego.

FAG_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U4

współdziałać w grupie i dyskutować.

FAG_K1_U11

zaliczenie na ocenę

FAG_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu kultury
wybranego kraju anglojęzycznego w kontekście literaturoznawczym i/lub
językoznawczym. W ramach kursu analizowane będą różnorakie teksty kultury.
Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach, zaliczenie pracy
zaliczenie na ocenę semestralnej lub testu zaliczeniowego na min 60%. Szczegółowe warunki
zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Opcja: praktyczna nauka języka angielskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.13F0.1585604044.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest rozwinięcie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim napoziomie C1.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu użycia języka angielskiego
oraz kompleksową naturę języka angielskiego, jego
złożoność i historyczną zmienność..

FAG_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1
(określonym przez ESOKJ).

FAG_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
językowe w zakresie ﬁlologii angielskiej i jest
przygotowany do planowania i realizowania własnego
uczenia się języka angielskiego przez całe życie.

FAG_K1_U12

zaliczenie na ocenę

FAG_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny własnej znajomości języka
angielskiego oraz odbieranych treści.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują zdobywanie praktycznych umiejętności
posługiwania się językiem angielskim. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny
zostaną podane przez prowadzącego.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.
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Opcja projektowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.13F0.1585604083.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest poszerzenie umiejętności studentów, w tym związanych z potrzebami rynku pracy
i interesariuszy zewnętrznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka angielskiego; rozumie
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność.

W1

FAG_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne.

FAG_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie ﬁlologii angielskiej oraz jest
przygotowany do planowania i realizowania własnego
uczenia się przez całe życie.

FAG_K1_U12

zaliczenie na ocenę

FAG_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują poszerzanie umiejętności studentów, w tym
związanych z potrzebami rynku pracy i interesariuszy zewnętrznych. Szczegółowe
treści oraz obszar tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.
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Kultura antyczna z elementami języka łacińskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.110.61d58f98218b2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami językowymi, występującymi w języku łacińskim.

C2

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami kulturowymi grecko-rzymskiego antyku.

C3

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami z zakresu recepcji języka łacińskiego i kultury antycznej
w językach i kulturze nowożytnej Europy oraz uświadomienie studentom wpływów językowych i kulturowych
łaciny oraz jej miejsca w tradycji uniwersyteckiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kluczowe zjawiska gramatyczne występujące w języku
łacińskim.

FAG_K1_W01,
FAG_K1_W06

egzamin pisemny

W2

miejsce języka łacińskiego w rodzinie języków
europejskich i wynikające z niego powiązania z innymi
językami.

FAG_K1_W04

egzamin pisemny

W3

słownictwo i wyrażenia idiomatyczne występujące
w tłumaczonych tekstach łacińskich oraz wybrane
zwroty i sentencje łacińskie używane współcześnie.

FAG_K1_W04,
FAG_K1_W06,
FAG_K1_W08

egzamin pisemny

W4

kluczowe zjawiska z zakresu kultury greckorzymskiego antyku.

FAG_K1_W01,
FAG_K1_W04,
FAG_K1_W06,
FAG_K1_W08,
FAG_K1_W09

egzamin pisemny,
projekt

W5

związki języka łacińskiego i kultury antycznej
z kręgiem kultury angielskiej.

FAG_K1_W06,
FAG_K1_W08,
FAG_K1_W09

egzamin pisemny,
projekt

W6

terminologię gramatyczną używaną w opisie języka
łacińskiego oraz łacińską terminologię stosowana
w językoznawstwie i opisie języków nowożytnych.

FAG_K1_W01,
FAG_K1_W04,
FAG_K1_W08

egzamin pisemny

U1

dokonać przekładu na język polski prostego tekstu
łacińskiego, uwzględniając w tłumaczeniu rodzaj
tekstu, jego tematykę oraz właściwy kontekst
kulturowy.

FAG_K1_U03,
FAG_K1_U04,
FAG_K1_U10

egzamin pisemny

U2

korzystać ze słownika łacińsko-polskiego
i w przypadku wyrazów wieloznacznych wybierać
znaczenie odpowiednie do kontekstu tłumaczonego
tekstu łacińskiego.

FAG_K1_U03,
FAG_K1_U06

egzamin pisemny

U3

wskazywać związki języków i kultury współczesnej
ze spuścizną językową i kulturową grecko-rzymskiego
antyku.

FAG_K1_U03,
FAG_K1_U04,
FAG_K1_U05,
FAG_K1_U10

egzamin pisemny,
projekt

U4

posługiwać się terminologią łacińską jako jednym
z elementów warsztatu ﬁlologa.

FAG_K1_U03,
FAG_K1_U05,
FAG_K1_U09

egzamin pisemny

U5

współpracować w grupie z innymi studentami w celu
wspólnego opracowania rozwiązania postawionych
zadań.

FAG_K1_U06,
FAG_K1_U11

egzamin pisemny

U6

korzystać z nowoczesnych narzędzi TIK,
wspomagających uczenie się języka łacińskiego
i kultury antycznej.

FAG_K1_U10,
FAG_K1_U12

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania i rozwoju swojej wiedzy i umiejętności
w zakresie języka łacińskiego i kultury antycznej.

FAG_K1_K01,
FAG_K1_K02

egzamin pisemny,
projekt

K2

uświadomienia sobie wartości dziedzictwa
kulturowego grecko-rzymskiego antyku oraz potrzeby
jego zachowania.

FAG_K1_K01,
FAG_K1_K03

egzamin pisemny,
projekt

K3

uczestniczenia w życiu kulturalnym i dostrzegania
związków kultury współczesnej z grecko-rzymskim
antykiem.

FAG_K1_K03

egzamin pisemny

Sylabusy
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K4

przestrzegania etyki zawodowej i zasad ochrony
własności intelektualnej.

egzamin pisemny,
projekt

FAG_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści językowe:

1.

Sylabusy

- konwencje wymowy, iloczas i akcentuacja w języku łacińskim
- łacińska terminologia gramatyczna
- system deklinacyjny: odmiana rzeczowników, zaimków i liczebników, odmiana i
stopniowanie przymiotników, tworzenie i stopniowanie przysłówków, wyrażenia
przyimkowe, wybrane funkcje przypadków
- system koniugacyjny czasowników regularnych: formy activi i passivi tworzone
od tematu praesentis, perfecti i supini (indicativus, inﬁnitivus, imperativus,
coniunctivus)
- wybrane formy czasowników nieregularnych oraz czasowniki złożone
(composita)
- tworzenie, odmiana i zastosowanie imiesłowów oraz rzeczownika
odczasownikowego (gerundium)
- wybrane struktury składniowe: accusativus cum inﬁnitivo, nominativus cum
inﬁnitivo, imiesłowowe równoważniki zdan podrzędnych (ablativus absolutus),
nacechowane modalności (coniugatio periphrastica activa, coniugatio
periphrastica passiva, funkcje semantyczne trybu coniunctivus)
- wybrane typy zdań podrzędnych
- elementy prozodii i metryki łacińskiej

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4
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2.

Treści z zakresu kultury antycznej i recepcji antyku:
- język łaciński w rodzinie języków indoeuropejskich; alfabety grecki i łaciński oraz
ich kontynuanty; wpływ łaciny na powstanie i rozwój języków nowożytnych;
zapożyczenia łacińskie w językach nowożytnych
- miasto Rzym: mitologiczne początki Rzymu, powstanie i rozwój miasta,
architektura i skarby Rzymu
- elementy geograﬁi i etnograﬁi państwa rzymskiego: Italia i prowincje, religia w
państwie Rzymian, formy ustrojowe, ekspansja terytorialna i proces romanizacji,
najważniejsze osiagnięcia cywilizacyjne Rzymian, najważniejsze postaci z historii
państwa rzymskiego, ślady Rzymian w Europie
- teatr i rozwrywki w świecie antycznym: sport, igrzyska, teatr; życie codzienne;
Pomeje jako przykład miasta rzymskiego
- najważniejsi twórcy, motywy i gatunki literatury antycznej
- wychowanie i kształcenie w Rzymie, pedagogika Kwintyliana, osiagnięcia
naukowe Rzymian, antyczne źródła edukacji i szkolnictwa nowożytnego, łacina
jako język nauki
- ﬁlozoﬁa antyczna: najważniejsi ﬁlozofowie, główne szkoły ﬁlozoﬁczne,
nawiązania do antyku w ﬁlozoﬁi nowożytnej
- retoryka antyczna
- elementy prawa rzymskiego i jego wpływ na ustrój prawny nowożytnej Europy
- początki i rozwój chrześcijaństwa w państwie rzymskim
- antyczne źródła idei uniwersytetu, artes liberales, łacina na Uniwersytecie
Jagiellońskim
- humanizm i humanista; łacina jako element warsztatu ﬁlologa
- motywy antyczne we współczesnej kulturze

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4

3.

Wybór tekstów łacińskich zawarty w materiałach udostęnionych przez
prowadzącego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, grywalizacja, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, gra
dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach; bieżące przygotowanie do zajęć;
przygotowanie projektu; pisemny egzamin końcowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Fonetyka i fonologia angielska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.110.61d59247598db.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z systemem fonologicznym języka angielskiego oraz z opisem podstawowych
wariantów wymowy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
kategorie opisu fonetycznego dźwięków mowy
w zakresie języka angielskiego w standardowych
odmianach brytyjskiej i amerykańskiej. Student zna
FAG_K1_W01,
i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
FAG_K1_W03
z zakresu fonologii języka angielskiego w zakresie jego
systemu fonemów, fonotaktyki, struktury sylaby oraz
wybranych zjawisk fonologicznych (segmentalnych
i suprasegmentalnych).

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

30

wykonanie ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. English articulatory phonetics: consonants
2. English articulatory phonetics: vowels
3. The phonemic principle
4. English phonemes

1.

W1

5. Syllable structure
6. Suprasegmentals: stress, rhythm and intonation
7. Spelling vs. pronunciation
8. Variation in English accents

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu (min.
60% punktów).
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Literatura angielska II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.120.5cd5577daa0ac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z historycznym rozwojem literatury angielskiej od początku XVII wieku
do wczesnego XIX w. Wykład przedstawia chronologicznie najważniejsze trendy i konwencje literackie
omawianych epok w szerszym kontekście kulturowym. Ćwiczenia poświęcone są omówieniu wybranych tekstów,
co pozwala studentom rozwinąć umiejętności analityczne i krytyczne w odniesieniu do tekstu literackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia historyczno-kulturowe, które znajdują
swój wyraz w literaturze angielskiej od początku XVII
w. (panowanie Jakuba I do epoki romantyzmu
(początek XIX w.)

FAG_K1_W02

zaliczenie, egzamin

W2

w zaawansowanym stopniu wybrane teksty kultury
angielskiej, począwszy od tekstów późnego renesansu
do okresu romantyzmu, oraz zna metody ich analizy
i interpretacji i rozumie ich rolę i miejsce w procesie
historyczno-kulturowym oraz zakres oddziaływania
społecznego.

FAG_K1_W05

zaliczenie, egzamin

FAG_K1_U01,
FAG_K1_U04

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przeprowadzić analizę i interpretację tekstów
literackich z okresu od początku XVII wieku
do początku XIX wieku z zastosowaniem właściwej
metodologii w kontekście historyczno-literackim oraz
przygotować w języku angielskim krótkie prace
pisemne przedstawiające analizy i interpretacje tych
tekstów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznie oceniać i selekcjonować informacje
dotyczące literatury angielskiej od początku XVII wieku FAG_K1_K01
do okresu romantyzmu.

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

42

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Program obejmuje główne kierunki rozwoju literatury angielskiej od początku XVII
do początku XIX wieku i twórczość kanonicznych autorów tego okresu.
Główne tematy: Ben Jonson i jego szkoła. Dramat okresu panowania Jakuba I. John
Donne, George Herbert i metaﬁzyczna szkoła poezji. R. Herrick i "Cavalier Poetry".
Twórczość Andrew Marvella. Życie i twórczość Johna Miltona. Proza XVII wieku.
Literatura okresu Restauracji i John Dryden. Epoka augustiańska. Neoklasycysm i
Alexander Pope. Twórczość Jonathana Swifta. Twórczość Samuela Johnsona.
W1, W2, U1, K1
Preromantyzm (Sensibility) i Robert Burns. Rozwój powieści w XVIII wieku.
Kontekst historyczny i ﬁlozoﬁczny angielskiego romantyzmu. Działalność poetycka
i artystyczna Williama Blake'a. Twórczość Wordswortha i Coleridge'a. Twórczość II
pokolenia romantyków -- Keatsa, Shelleya i Byrona. Powieść początku XIX wieku.
Wykłady przedstawiają kontekst historyczno-kulturowy, charakterystykę
poszczególnych kierunków literackich i wprowadzenie do twórczości kanonicznych
autorów. Ćwiczenia poświęcone są pracy nad analizą i interpretacją kanonicznych
tekstów literatury tego okresu w kontekście historyczno-literackim.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin

Egzamin wspólny z ćwiczeniami - wymagane min. 60% punktów

ćwiczenia

Dyskusje podczas zajęć na podstawie zagadnień podawanych przez
nauczyciela przed zajęciami; krótkie prace pisemne , quizzy; egzamin
zaliczenie, egzamin
pisemny (wspólny z wykładem) - wymagane min. 60% punktów.
Regularna obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 2 nieobecności).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajmość angielskiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.120.604b1ed9b5a8a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu doskonalenie umiejętności w zakresie prawidłowej wymowy i transkrypcji fonetycznej w zakresie
brytyjskiej lub amerykańskiej odmiany języka angielskiego (zgodnie z indywidualną preferencją studenta).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

różne aspekty wiedzy językowej (zwłaszcza system
fonetyczny języka angielskiego, prawidłową wymowę)
na poziomie B2.

FAG_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2
(określonym przez ESOKJ).

FAG_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku angielskim na poziomie B2 na wybrany
temat w oparciu o literaturę przedmiotu,
z wykorzystaniem technik informacyjnokomunikacyjnych.

FAG_K1_U03,
FAG_K1_U08,
FAG_K1_U10

zaliczenie na ocenę

FAG_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
do samodzielnego doskonalenia kompetencji
językowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści programowe kursu obejmują omówienie systemu fonetycznego języka
angielskiego oraz omówienie różnic artykulacyjnych pomiędzy systemami
fonetycznymi języka angielskiego i języka polskiego. Kurs rozwija praktyczne
kompetencje na poziomie segmentalnym i suprasegmentalnym, ze szczególnym
uwzględnieniem:
·
prawidłowej wymowy samogłosek, dwugłosek oraz spółgłosek w wyrazach
wymawianych osobno oraz w mowie łączonej;
·
prawidłowego akcentu wyrazowego w wyrazach wymawianych osobno oraz
w mowie łączonej;
1.

·

prawidłowego akcentu zdaniowego;

·

właściwego użycia słabych i mocnych form;

·

liaison (łączenia);

·

asymilacji;

·

elizji;

W1, U1, U2, K1

·
frazowania i pauzowania oraz logicznego akcentowania czytanego na głos
tekstu;
·

panowania nad głosem oraz wyrazistej artykulacji.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, metoda
projektów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie wszystkich wymaganych testów cząstkowych ustnych i
pisemnych (ocena ciągła).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+(zgodnie ze standardami ESOKJ).

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.1C0.5cd961f0c9149.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie na poziomie
B2+ (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ). Kurs ma na celu w szczególności: (1) rozwijanie
głównych umiejętności związanych ze sprawnością czytania i wymaganych przy analizie tekstu, (2) kształcenie
umiejętności pisania dłuższych tekstów o charakterze akademickim, z wykorzystaniem literatury przedmiotu, (3)
doskonalenie sprawności mówienia i słuchania, zwłaszcza w zakresie przedstawiania bardziej rozbudowanych
prezentacji i prowadzenia dyskusji, (4) poszerzanie zasobu słownictwa oraz doskonalenie
znajomości/umiejętności stosowania struktur gramatycznych i związków frazeologicznych na poziomie B2+.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

różne aspekty wiedzy językowej (gramatykę,
słownictwo, frazeologię, rejestry) na poziomie B2+
(zgodnie ze standardami ESOKJ).

FAG_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+
(określonym przez ESOKJ).

FAG_K1_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U2

samodzielnie przygotować w języku angielskim
dłuższe prace pisemne o charakterze ogólnym oraz
akademickim, odnoszące się do różnych dziedzin życia
i kultury, w oparciu o właściwie dobrane źródła
anglojęzyczne.

FAG_K1_U01,
FAG_K1_U03,
FAG_K1_U05

zaliczenie

U3

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku angielskim na poziomie B2+
na wybrany temat w oparciu o literaturę przedmiotu,
z wykorzystaniem technik informacyjnokomunikacyjnych.

FAG_K1_U03,
FAG_K1_U08,
FAG_K1_U10

zaliczenie

U4

samodzielnie zdobywać wiedzę językową i rozwijać
znajomość języka angielskiego, jak również planować
i realizować własne uczenie się przez całe życie.

FAG_K1_U12

zaliczenie

U5

współdziałać w grupie.

FAG_K1_U11

zaliczenie

FAG_K1_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
do samodzielnego doskonalenia kompetencji
językowych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs ukierunkowany jest na doskonalenie umiejętności rozumienia idei zawartych
w tekście lub w wypowiedzi ustnej oraz na doskonalenie umiejętności
konstruowania spójnych i poprawnych językowo wypowiedzi ustnych i pisemnych
na poziomie B2+ (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ).
Kurs rozwija główne mikroumiejętności związane ze sprawnościami czytania oraz
rozumienia mowy, sprawności niezbędne do przygotowania dłuższych wypowiedzi
pisemnych o charakterze akademickim (z wykorzystaniem literatury przedmiotu)
oraz sprawności niezbędne do prowadzenia rozbudowanej dyskusji na wybrany
temat. Kurs poszerza także słownictwo i ugruntowuje znajomość bardziej
zaawansowanych struktur gramatycznych.
Kurs opiera się o materiały autentyczne (publikacje książkowe i/lub prasowe oraz
materiały audio i/lub video adresowane do rodzimych użytkowników języka
angielskiego) oraz o wyszczególniony w dalszej części sylabusa podręcznik główny
i podręczniki uzupełniające.

1.

Najistotniejsze umiejętności systematycznie rozwijane w trakcie kursu obejmują:
·
posługiwanie się adekwatnym do potrzeb słownictwem i strukturami
gramatycznymi w języku mówionym i pisanym;
·
konstruowanie spójnych i płynnych wypowiedzi ustnych, ze szczególnym
uwzględnieniem prowadzenia prezentacji oraz zajmowania stanowiska w dyskusji;
·
rozumienie i przedstawianie głównych myśli zawartych w tekście lub w
wypowiedzi ustnej (synteza);
·
wyciąganie i przedstawianie wniosków (analiza);
·
wyszukiwanie i wykorzystywanie źródeł niezbędnych do przygotowania
wypowiedzi pisemnych i ustnych.

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

Układ treści kursów PNJA w całym toku kształcenia jest spiralny (w trzyletnim
cyklu kształcenia kluczowe umiejętności językowe są doskonalone na coraz
wyższym poziomie).
Na roku II kurs kładzie szczególny nacisk na:
·
kształcenie umiejętności pisania dłuższych tekstów akademickich typu
research paper (z uwzględnieniem zwłaszcza umiejętności odpowiedniej
organizacji tekstu, posługiwania się właściwym rejestrem języka, unikania
plagiatu, właściwej selekcji i dokumentowania źródeł oraz stosowania
odpowiedniego zapisu bibliograﬁcznego);
·
kształcenie umiejętności krytycznego czytania oraz dogłębnej analizy bardziej
złożonych tekstów o charakterze publicystycznym i/lub akademickim;
·
kształcenie umiejętności budowania logicznej argumentacji i organizowania
spójnego wywodu zarówno w wypowiedziach ustnych (dyskusja), jak i pisemnych
o tematyce dotyczącej szerokiego zakresu zjawisk kulturowych i społecznych;
·
doskonalenie umiejętności prowadzenia bardziej rozbudowanych prezentacji
o złożonej tematyce.

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, metody e-learningowe, konwersatorium językowe,
metoda projektów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje dwa semestry (III oraz IV) i kończy się zaliczeniem bez
oceny po semestrze IV a następnie egzaminem końcowym. Uzyskanie
zaliczenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin składa się
z części pisemnej i części ustnej. Zdanie części pisemnej jest warunkiem
dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z
całości egzaminu jest uzyskanie minimum 60% wartości punktowej z
każdej części składowej egzaminu. Warunki uzyskania zaliczenia dotyczą
pracy w obu semestrach i obejmują: (1) regularne uczestnictwo i aktywny
udział w zajęciach, (2) zaliczenie wszystkich wymaganych testów
cząstkowych przeprowadzanych w trakcie trwania kursu, (3)
przygotowanie i wygłoszenie wymaganych prezentacji, (4) zaliczenie
wszystkich wymaganych prac pisemnych. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej z testów cząstkowych jest uzyskanie co najmniej 60%
punktów.

ćwiczenia

Semestr 4
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, konwersatorium językowe,
metoda projektów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje dwa semestry (III oraz IV) i kończy się zaliczeniem bez
oceny po semestrze IV a następnie egzaminem końcowym. Uzyskanie
zaliczenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin
składa się z części pisemnej i części ustnej. Zdanie części pisemnej
jest warunkiem dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem uzyskania
oceny pozytywnej z całości egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
wartości punktowej z każdej części składowej egzaminu. Warunki
uzyskania zaliczenia dotyczą pracy w obu semestrach i obejmują: (1)
regularne uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach, (2) zaliczenie
wszystkich wymaganych testów cząstkowych przeprowadzanych w
trakcie trwania kursu, (3) przygotowanie i wygłoszenie wymaganych
prezentacji, (4) zaliczenie wszystkich wymaganych prac pisemnych.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z testów cząstkowych jest
uzyskanie co najmniej 60% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (zgodnie ze standardami ESOKJ).

Sylabusy
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Literatura angielska III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.1C0.5cd5577f0c265.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z historią literatury angielskiej od epoki wiktoriańskiej po współczesność

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w zaawansowanym stopniu historię literatury
angielskiej od epoki wiktoriańskiej po współczesność

FAG_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminy
stosowane do interpretacji tekstów literatury
angielskiej od epoki wiktoriańskiej po współczesność

FAG_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie

FAG_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

FAG_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i interpretować teksty literatury angielskiej
od epoki wiktoriańskiej po współczesność
z zastosowaniem odpowiednich metod i terminologii

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny i selekcji informacji potrzebnych
do znajomości historii literatury angielskiej od epoki
wiktoriańskiej po współczesność oraz do analizy
tekstów reprezentatywnych dla tego okresu

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

80

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

80

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Historia literatury angielskiej w epoce wiktoriańskiej oraz XX i XXI wieku.
Wykład przedstawia zjawiska historyczno-literackie w Wielkiej Brytanii oraz ich
kontekst kulturowy w epoce wiktoriańskiej oraz w wieku XX i na początku wieku
XXI. Na ćwiczeniach omawiane są wybrane teksty, reprezentatywne dla głównych
trendów i tematów poszczególnych epok: poezja i proza wiktoriańska,
dekadentyzm, przełom modernistyczny w literaturze, poezja I wojny światowej,
nurt realistyczny oraz wątki dystopijne w literaturze XX i XXI w., literatura
"młodych gniewnych”, teatr absurdu, wybrane zagadnienia poezji i prozy
współczesnej.

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Oceną końcową jest ocena z egzaminu pisemnego na koniec roku (min.
60%) Egzamin obejmuje wykłady i ćwiczenia z semestrów 3 i 4.

ćwiczenia

obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w
semestrze), zaliczenie pisemnej pracy śródsemestralnej, zaliczenie quizu
ze znajomości listy lektur, zaliczenie pisemnego testu (esej i analiza
tekstu) na koniec semestru (w każdym przypadku próg zaliczeniowy na
poziomie 60%)

Semestr 4
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu pisemnego
na koniec roku (próg zaliczeniowy 60%). Egzamin obejmuje
wykłady i ćwiczenia z semestrów 3 i 4.

egzamin pisemny,
zaliczenie

obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalne dwie
nieobecności), zaliczenie quizu ze znajomości listy lektury z
semestru 4, zaliczenie zadanych prac pisemnych (esej z użyciem
źródeł - praca domowa oraz exam practice - zadania typu
egzaminacyjnego) na poziomie co najmniej 60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Cywilizacja USA
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.140.5cd5577f3068c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi Stanów Zjednoczonych
oraz rozwinięcie świadomości związków pomiędzy historią USA (oraz uwarunkowaniami geograﬁcznymi)
a literaturą i kulturą tego kraju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w zaawansowanym stopniu informacje z zakresu
historii oraz wiedzy o społeczeństwie i kulturze Stanów
Zjednoczonych, umożliwiające rozumienie specyﬁki
i roli tła historycznego-kulturowego w analizie tekstów
literackich oraz tekstów kultury.

FAG_K1_W05

egzamin pisemny

W2

powiązania ﬁlologii angielskiej z innymi dyscyplinami
naukowymi, zwłaszcza historią oraz
kulturoznawstwem.

FAG_K1_W08

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omawiane zagadnienia to m.in.: geograﬁa kraju, wraz z podziałem na rejony oraz
ich charakterystyką, ustrój, system ekonomiczny, organizacja społecznopolityczna, struktura rządu, oraz system edukacyjny. Kurs przedstawia również
zarys historii Stanów Zjednoczonych. Najważniejsze omawiane zagadnienia to
kultura Indian, przybycie Europejczyków, okres kolonialny, walka o niepodległość,
ekspansja terytorialna, niewolnictwo, wojna secesyjna, udział Stanów
Zjednoczonych w obu wojnach światowych, lata dwudzieste i kryzys gospodarczy
w okresie międzywojennym, czasy zimnej wojny, oraz obecna polityka
zagraniczna USA. Wykład podkreśla rolę czynników społecznych, gospodarczych i
politycznych, które wpłynęły na dzieje kraju. Omówiona jest również rola USA w
polityce międzynarodowej.

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu pisemnego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zgodne z tokiem studiów.

Sylabusy
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Wprowadzenie do przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.140.5cd5577f50fb6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zjawiskami związanymi z przekładem literackim

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia
i pojęcia związane z przekładem.

FAG_K1_W01

egzamin pisemny
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w zaawansowanym stopniu wybrane kierunki rozwoju
przekładoznawstwa oraz teorie i metodologie
stosowane w badaniach przekładoznawczych.

W2

FAG_K1_W04,
FAG_K1_W06

egzamin pisemny

FAG_K1_U05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
wyjaśnić wybrane zagadnienia z zakresu
przekładoznawstwa oraz ocenić ich przydatność
w praktyce przekładu.

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

58

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia i zagadnienia przekładu

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
ponad 60% z egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Wiedza o społeczeństwie i instytucjach Wielkiej Brytanii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.140.5cd5577f71166.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kultury i instytucji
Zjednoczonego Królestwa, a także uświadomienie słuchaczom problemów związanych ze współczesną polityką
brytyjską. Ma również na celu uwypuklenie następstw niedawnych wydarzeń, takich jak referendum szkockie,
Brexit, pandemia Covid-19 itp.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

powiązania ﬁlologii angielskiej z innymi dyscyplinami
naukowymi w obszarze nauk humanistycznych: wiedza
FAG_K1_W08
z kultury brytyjskiej obejmuje aspekty historii,
socjologii i kulturoznawstwa

zaliczenie na ocenę

W2

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
dotyczące problematyki z zakresu badań
ﬁlologicznych.

FAG_K1_W09

zaliczenie na ocenę

U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła obcojęzyczne, szczególnie
portale medialne w Wielkiej Brytanii; potraﬁ ocenić ich
wiarygodność

FAG_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
związanych z kulturą i polityką brytyjską

FAG_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U3

współdziałać w grupie (na przykład podczas
omawiania i referowania materiałów
prasowych/multimedialnych)

FAG_K1_U11

zaliczenie na ocenę

U4

pogłębiania i aktualizowania swej wiedzy o kulturze
brytyjskiej, zwłaszcza w kontekście przemian
politycznych (Brexit, problem niepodległości Szkocji,
ruch graniczny w Irlandii północnej), ekonomicznych
(kryzys 2008, kryzys popandemiczny), społecznych
(wielokulturowość, emigracja), światopoglądowych
(wyznania, nowe globalne ruchy społeczne - Black
Lives Matter, Me Too, ruchy proekologiczne itp.);
rozumie konieczność pogłębiania tej wiedzy przez całe
życie.

FAG_K1_U12

zaliczenie na ocenę

FAG_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza i przygotowanie danych

5

analiza badań i sprawozdań

3

Sylabusy
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konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach kursu omawiane będzie zróżnicowanie współczesnego społeczeństwa
brytyjskiego, współistniejących w nim kultur, a także jego rozwój historyczny. W
centrum uwagi znajdować się będzie nie tylko życie we współczesnej Anglii,
Szkocji, Irlandii i Walii, ale również samo pojęcie tożsamości narodowej i lokalnej.
Wybrane tematy to obecny status monarchii, społeczna pozycja mniejszości
etnicznych, wpływ dwóch wojen światowych na społeczeństwo brytyjskie,
imperium brytyjskie, państwo opiekuńcze, kwestia niepodległości Szkocji,
konsekwencje Brexitu, pozycja Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Oceną końcową jest ocena z przekrojowego testu końcowego. Warunkiem
zaliczenie na ocenę uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie
nieobecności) i aktywny w nich udział (dyskusja oraz omawianie lektur).

Wymagania wstępne i dodatkowe
regularne uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Wiedza o przyswajaniu i nauce języka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.140.5cd55782bb831.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma za zadanie zapoznanie studentów z informacjami na temat podstawowych pojęć dotyczących procesu
uczenia się języka, czynników wpływających na proces nabywania języka rodzimego i uczenia się języka obcego
oraz wybranych perspektywach teoretycznych, które tłumaczą ww. procesy . Dodatkowym celem jest pomóc
studentom w zrozumieniu siebie jako uczącego się języka obcego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminy
dotyczące najważniejszych zagadnień związanych z
FAG_K1_W01,
przyswajaniem języka rodzimego i uczeniem się języka
FAG_K1_W08
obcego oraz zna i rozumie związek ww. zagadnień
z innymi dyscyplinami naukowymi

W1

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
wyszukiwać z różnych źródeł i oceniać informacje
dotyczące tematów przedstawianych na wykładach

U1

FAG_K1_U03

egzamin

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia dotyczące procesu uczenia się języka (język, interakcja,
komunikacja, interjęzyk, sprawności językowe, uczenie się, nabywanie,
charakterystyka kompetencji komunikacyjnej i interkulturowej); status języka
angielskiego w obecnym świecie (język angielski jako rodzimy, drugi, obcy);
dyscypliny językowe badające zjawiska językowe (językoznawstwo,
psycholingwistyka, socjolingwistyka, neurolingwistyka);
ogólna charakterystyka głównych czynników wpływających na uczenie się języka
obcego (wiek, język rodzimy, czynniki kognitywne, czynniki społeczne.), główne
aspekty wybranych teorii wyjaśniających naturę uczenia się języka obcego:
behawioryzm, natywizm, konstruktywizm, teoria uczenia się języka Krashena;
koneksjonizm; cechy dobrego ucznia; wybrane metody nauczania języków obcych

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena z egzaminu pisemnego (wymagane co najmniej 60%)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Składnia języka angielskiego: forma, znaczenie i funkcja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.180.5cd55780dd9e7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z regułami tworzenia związków składniowych i rozbudowy grup składniowych, logicznosemantyczną i tematyczno-rematyczną strukturą zdań angielskich, a także uświadomienie studentom miejsca
składni w systemie językowym i istnienia istotnych związków pomiędzy strukturą składniową, semantyczną
i funkcjami pragmatycznymi wypowiedzenia w j.angielskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
pojęcia i terminy stosowane w opisie mechanizmów
tworzenia poprawnych/gramatycznych fraz i zdań
języka angielskiego, reguły ich segmentacji oraz
rozbudowy w ujęciu składni kreskowej, związki
składniowe, semantyczne oraz tematycznorematyczne na poziomie wypowiedzenia ,
pragmatyczne funkcje różnych typów zdań, a także
zależności pomiędzy strukturą składniową,
semantyczną i tematyczno-rematyczną wypowiedzeń
angielskich.

FAG_K1_W01,
FAG_K1_W03

egzamin pisemny

FAG_K1_U03,
FAG_K1_U04,
FAG_K1_U12

egzamin pisemny

FAG_K1_K01,
FAG_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ samodzielnie budować, rozbudowywać
i segmentować frazy i zdania angielskie, określić
związki składniowe pomiędzy składnikami konstrukcji
(w tym w formie wykresu), a także dobrać właściwe
narzędzia potrzebne do analizy różnych zdań
angielskich pod kątem ich struktury składniowej,
semantycznej, oraz funkcji pragmatycznych oraz
do określenia, czy dane formy językowe i struktury są
zgodne z zasadami składni j. angielskiego oraz
z zasadami ich użycia do komunikacji określonych
treści zgodnie z ich funkcjami pragmatycznymi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wykonania przydzielonych
zadań teoretycznych i praktycznych wymagających
opanowania danego działu materiału w oparciu
o materiał kursowy, oceny stopnia własnej wiedzy
i umiejętności na podstawie porównania uzyskanych
wyników z odpowiedziami udostępnionymi przez
prowadzącego w kluczach do zadań, a także
do szukania i znalezienia dodatkowych informacji
w innych źródłach i/lub w trakcie konsultacji
z prowadzącym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

25

przygotowanie do egzaminu

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Zagadnienia omawiane w trakcie kursu:
• przedmiot składni i jej miejsce w systemie językowym; istota komunikatu
językowego
• jednostki składni: grupa a zdanie,
• struktura składniowa grup i zdań: kategorie leksykalne i funkcjonalne j.
angielskiego, typy grup i zdań, reguły budowy i rozbudowy grup i zdań w ujęciu
składni kreskowej, reguły tworzenia związków składniowych, kategorie werbalne
(czas gramatyczny, osoba, aspkt, tryb (modalność nienacechowana i
nacechowana), strona, ﬁnitywność),

1.

W1, U1, K1

• struktura logiczno-semantyczna wypowiedzenia: predykaty i argumenty, role
tematyczne argumentów, wybrane alternacje predykatowo-argumentowe j.
angielskiego i ich funkcje semantyczne i pragmatyczne (np. anticausativisation,
dative alternation, indeﬁnite object drop, reﬂexive object drop, locative
alternation, itd.)
• struktura informacyjna wypowiedzeń: schematy zdaniowe współczesnej
angielszczyzny nienacechowane i wyróżnione pod względem struktury
informacyjnej
• zależności pomiędzy strukturą składniową, logiczno-semantyczną i informacyjną
(tematyczno-rematyczną) wypowiedzeń angielskich.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu pisemnego na
ocenę pozytywną. Warunki dopuszczenia do egzaminu: lektura materiałów
kursowych, wykonywanie w domu zadań praktycznych sprawdzających
zrozumienie pojęć i terminów wprowadzonych na wykładach oraz
umiejętność analizy wybranych przykładów językowych, a także
przygotowanie trzech pisemnych zadań domowych w trakcie kursu i
uzyskanie min. 50% punktów z każdego zadania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
kurs gramatyki opisowej języka angielskiego

Sylabusy

90 / 143

Literatura amerykańska I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.180.5cd557809bde4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w zaawansowanym stopniu historię literatury
amerykańskiej; zna najważniejsze epoki, trendy oraz
czołowych pisarzy amerykańskich.

FAG_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

w zaawansowanym stopniu różnorodne teksty
literackie powstałe w Stanach Zjednoczonych, jak
również metody ich analizy i interpretacji.

FAG_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

w zaawansowanym stopniu zakres oddziaływania
społecznego tekstów literackich, oraz ma świadomość
miejsca tekstów literackich w procesie historycznokulturowym.

FAG_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonywać analizy i interpretacji różnego rodzaju
tekstów literatury amerykańskiej, zarówno poezji jak
FAG_K1_U04
i prozy, wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię.

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

WYKŁAD: Wykład przedstawia podstawowe trendy i konwencje literackie,
najważniejszych autorów i ich dzieła, uwzględniając w dużym stopniu tło
historyczne, społeczne i kulturowe poszczególnych epok literackich. Materiał
obejmuje chronologiczny przegląd głównych nurtów i konwencji w literaturze
amerykańskiej od XVII wieku do ok. połowy XIX wieku (literatura purytańska,
oświecenie, wczesny romantyzm, amerykański transcendentalizm), wraz z ich
najwybitniejszymi przedstawicielami (Jonathan Edwards, Benjamin Franklin,
Washington Irving, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau).

W1, W2, W3

2.

ĆWICZENIA: Konwersatoryjna forma ćwiczeń oparta na szczegółowym omawianiu
wybranych tekstów pozwala studentom rozwinąć umiejętność krytycznego
podejścia do dzieła literackiego. Omawiane testy ilustrują historię literatury
amerykańskiej od purytańskiej historiograﬁi do połowy XIX wieku (Herman
Melville). Ćwiczenia oparte są na analizie wybranych tekstów literackich
(poetyckich i prozatorskich) wybitnych pisarzy amerykańskich, ilustrujących idee,
formy i techniki typowe dla danej epoki lub nurtu literackiego. Analizy tekstów
uwzględniają również kontekst historycznokulturowy.

W1, W2, W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

Obecność na wykładzie.

ćwiczenia

Zaliczenie testu końcowego. Aktywny udział w zajęciach, wykonanie
zadanych prac. Obecność na zajęciach. Materiał przerobiony na zajęciach
zaliczenie na ocenę
wejdzie w skład końcowego egzaminu z przedmiotu (po kolejnym
semestrze).

Wymagania wstępne i dodatkowe
zgodne z tokiem studiów

Sylabusy
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Wiedza o społeczeństwie i instytucjach USA
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.180.5ce2a24a7a5ee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kultury i instytucji Stanów
Zjednoczonych Ameryki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

powiązania ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych:
wiedza z kultury amerykańskiej obejmuje aspekty
historii, socjologii i kulturoznawstwa

FAG_K1_W08

zaliczenie na ocenę

W2

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
dotyczące problematyki z zakresu badań
ﬁlologicznych.

FAG_K1_W09

zaliczenie na ocenę

U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła obcojęzyczne; potraﬁ
ocenić wiarygodność i aktualność informacji na temat
kultury oraz bieżących wydarzeń społecznopolitycznych USA

FAG_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

ustawicznego pogłębiania i aktualizacji swej wiedzy
o kulturze amerykańskiej

FAG_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U3

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
związanych z kulturą i polityką amerykańską

FAG_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U4

współdziałać w grupie (na przykład podczas
omawiania i referowania materiałów
prasowych/multimedialnych)

FAG_K1_U11

zaliczenie na ocenę

FAG_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prawidłowej oceny i selekcji informacji z zakresu
kultury i polityki USA

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Introduction to American life: national symbols, geography
2. American society and institutions: ethnicity, education, health

1.

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

3. American politics and institutions: US Constitution, The President, The
Congress, The Supreme Court, The Pentagon

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), dyskusja oraz test
końcowy
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Dydaktyka języka angielskiego dla szkoły podstawowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.180.1567757220.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat procesu przyswajania języka obcego oraz podstawowych
zasad nauczania języka obcego.

C2

Zapoznanie studentów z podstawami nauczania języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia dotyczące procesu przyswajania języka
obcego oraz zasady nauczania języka angielskiego
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

FAG_K1_W01

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wybrać odpowiednie metody i techniki nauczania
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

FAG_K1_U05

egzamin

U2

opisać podstawowe procesy warunkujące przyswajanie
FAG_K1_U09
języka obcego

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego oceniania i selekcjonowania informacji
na potrzeby rozwoju zawodowego

FAG_K1_K01

egzamin

K2

wykorzystania źródeł wiedzy do podnoszenia
kwaliﬁkacji dydaktycznych

FAG_K1_K02

egzamin

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

28

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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·
Wprowadzenie: plan kursu
·
Nauka języka jako rozwijanie kompetencji komunikacyjnej. Kompetencja
komunikacyjna i jej komponenty
·
Psychologiczne podstawy rozwoju językowego: rozwój dziecka, koncepcje
rozwojowego J. Piageta oraz L. Wygockiego
·
Akwizycja, partycypacja I uczenie się. Input Hypothesis S. Krashena.
·
Różnice indywidualne w przyswajaniu języka obcego
·
Skuteczna nauka języka: strategie uczenia się i autonomia ucznia
·
Metody nauczania języka obcego
·
Nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
·
Podstawowe koncepcje w nauczaniu elementów języka, techniki nauczania w
tym wykorzystanie technologii informacyjnych
·
Podstawowe koncepcje w nauczaniu sprawności językowych, techniki
nauczania w tym wykorzystanie technologii informacyjnych
·
Ocenianie językowe

1.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie pozytywnej oceny za egzamin.System ocen: 3 => 60% 3+ 75%
4 = 80% 4+ = 85% 5 = 90% +

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (według ESOKJ)

Sylabusy
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Dydaktyka języka angielskiego dla szkoły podstawowej 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.180.1567757367.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ćwiczenia: Student pozna warsztat pracy w klasach 1 - 3 szkoły podstawowej związany z: określaniem celów
dydaktycznych; opracowaniem scenariusza lekcji; nauczaniem sprawności słuchania, mówienia, czytania, pisania
oraz gramatyki i słownictwa; poprawą błędów językowych; zarządzaniem klasą, zapobieganiem i rozwiązywaniem
problemów z dyscypliną; student zapozna się z technikami i materiałami/pomocami dydaktycznymi, które można
zastosować w szkole podstawowej; oceni i zaprojektuje materiały/pomoce edukacyjne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zakres aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie stosowanym oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii głównej (angielskiej).

FAG_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim typowy scenariusz
lekcji.

FAG_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne
do opracowania zadań dydaktycznych w ramach
konstruowania scenariusza lekcji.

FAG_K1_U03,
FAG_K1_U05,
FAG_K1_U08,
FAG_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U3

wykazać się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka głównego (angielskiego); posiada
umiejętności językowe zgodne z wymaganiami
określonymi przez ESOKJ – poziom C1 dla języka
angielskiego.

FAG_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U4

przygotować i dokonać prezentacji, pracować
w grupie, ma także świadomość potrzeby stałego
rozwoju.

FAG_K1_U10,
FAG_K1_U11,
FAG_K1_U12

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ćwiczenia: absolwent jest gotów oceniać
i selekcjonować informacje.

FAG_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

ćwiczenia: absolwent jest gotów do /rozumie
konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu
i kieruje się jej zasadami.

FAG_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

101 / 143

Ćwiczenia: określanie celów dydaktycznych; opracowanie scenariusza lekcji;
nauczanie sprawności słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz gramatyki i
słownictwa; poprawa błędów językowych; zarządzanie klasą, zapobieganie i
rozwiązywanie problemów z dyscypliną; techniki nauczania i materiały/pomoce
dydaktyczne, które można zastosować w szkole podstawowej; ocena i
projektowanie materiałów/pomocy edukacyjnych.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu podaje prowadzący zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs jest częścią modułu dydaktycznego, obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Dydaktyka języka angielskiego dla szkoły podstawowej 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.180.1567757399.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ćwiczenia: Student pozna warsztat pracy w klasach 4 - 8 szkoły podstawowej związany z: określaniem celów
dydaktycznych; opracowaniem scenariusza lekcji; nauczaniem sprawności słuchania, mówienia, czytania, pisania
oraz gramatyki i słownictwa; poprawą błędów językowych; zarządzaniem klasą, zapobieganiem i rozwiązywaniem
problemów z dyscypliną; student zapozna się z technikami i materiałami/pomocami dydaktycznymi, które można
zastosować w szkole podstawowej; oceni i zaprojektuje materiały/pomoce edukacyjne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

aparat pojęciowo-terminologiczny stosowany
w językoznawstwie stosowanym oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach ﬁlologii głównej
(angielskiej).

FAG_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim typowy scenariusz
lekcji.

FAG_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne
do opracowania zadań dydaktycznych w ramach
konstruowania scenariusza lekcji.

FAG_K1_U03,
FAG_K1_U05,
FAG_K1_U08,
FAG_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U3

posługiwać się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka głównego (angielskiego); posiada
umiejętności językowe zgodne z wymaganiami
określonymi przez ESOKJ – poziom C1 dla języka
angielskiego.

FAG_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U4

przygotować i dokonać prezentacji, pracować
w grupie, ma także świadomość potrzeby stałego
rozwoju.

FAG_K1_U10,
FAG_K1_U11,
FAG_K1_U12

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceniania i selekcjonowania informacji.

FAG_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej
zasadami.

FAG_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Ćwiczenia: określanie celów dydaktycznych; opracowanie scenariusza lekcji;
nauczanie sprawności słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz gramatyki i
słownictwa; poprawa błędów językowych; zarządzanie klasą, zapobieganie i
rozwiązywanie problemów z dyscypliną; techniki nauczania i materiały/pomoce
dydaktyczne, które można zastosować w szkole podstawowej; ocena i
projektowanie materiałów/pomocy edukacyjnych.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu podaje prowadzący zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs jest częścią modułu dydaktycznego, obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Gramatyka kontrastywna angielsko-polska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.140.5cd55780bd8ec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z przedmiotem, celami i metodologią językoznawstwa kontrastywnego i uświadomienie
podobieństw i kontrastów w obrębie wybranych zagadnień leksykalnych i gramatycznych w j. angielskim
i polskim, w szczególności zjawisk sprawiających szczególne trudności w trakcie nauki j. angielskiego jako
obcego, a także w praktyce translatorskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
pojęcia i terminy używane w językoznawstwie
kontrastywnym, kierunki badań kontrastywnych
w językoznawstwie, specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną badań porównawczych, a także
podobieństwa i kontrasty w obrębie wybranych
zagadnień głównie z zakresu leksyki i składni języka
angielskiego i polskiego, o których wiedza podnosi
świadomość i wrażliwość językową studenta i jest
przydatna w dalszej aktywności badawczej
i zawodowej, w tym dydaktycznej i tłumaczeniowej
studenta.

FAG_K1_W01,
FAG_K1_W03,
FAG_K1_W08

zaliczenie na ocenę

FAG_K1_U03,
FAG_K1_U04,
FAG_K1_U05

zaliczenie na ocenę

FAG_K1_K01,
FAG_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zintegrować wiedzę z zakresu
gramatyki j. angielskiego i polskiego i w oparciu
o wyszukane źródła polskie i obcojęzyczne potrzebne
do sformułowania i weryﬁkacji hipotez badawczych
na temat badanych zjawisk oraz do wyciągnięcia
wniosków, potraﬁ samodzielnie zidentyﬁkować
podobieństwa i różnice pomiędzy j. angielskim
i polskim w zakresie badanych zjawisk językowych,
głównie leksykalnych i składniowych, a także
właściwie dobrać terminologię i narzędzia potrzebne
do opisu i wyjaśnienia źródeł różnic pomiędzy j.
angielskim i polskim w zakresie badanych zjawisk
i kontrastów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do stałej weryﬁkacji stanu swojej
wiedzy i umiejętności i wykorzystania ich w różnych
formach aktywności badawczej i zawodowej, w tym
np. w nauce języka angielskiego jako obcego oraz
w nauce przekładu (z j. angielskiego na polski i/lub z j.
polskiego na angielski) i w praktyce tłumaczeniowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do zajęć

15

wykonanie ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Zagadnienia omawiane w trakcie kursu:
• przedmiot i cele językoznawstwa kontrastywnego na tle innych badań
porównawczych w językoznawstwie teoretycznym i stosowanym
• pojęcie ekwiwalencji i kongruencji
• przykładowe typy mikrojęzykowych kontrastów na płaszczyźnie fonologii i
fonetyki, leksyki i składni j. angielskiego i polskiego oraz kontrastów
makrojęzykowych
• typologia językowa, uniwersalia językowe i parametry zróżnicowania
międzyjęzykowego,

1.

W1, U1, K1

• wybrane zagadnienia leksyki angielsko-polskiej: wyrazy-pułapki, morfologia
leksykalna, zapożyczenia angielskie w j. polskim i procesy adaptacyjne
• kategorie rzeczownikowe (osoba, liczba, rodzaj, przypadek) oraz werbalne (czas,
aspekt, tryb i aspekt)
• wybrane zagadnienia składniowe: podobieństwa i różnice w budowie grup
składniowych i zdań, szyk składników w grupach nominalnych i w zdaniach, w tym
szyk przydawek przymiotnikowych w angielskich i polskich grupach nominalnych,
wykładniki deontycznej i epistemicznej modalności zdań, zdania w stronie biernej,
tzw. zdania bezpodmiotowe i bezosobowe, zgoda gramatyczna i semantyczna
• wybrane angielskie i polskie strategie grzecznościowe

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, burza mózgów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu
zaliczeniowego (min. 60% punktów). Warunkiem dopuszczenia do testu
zaliczeniowego jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie
nieobecności bez usprawiedliwienia), przygotowanie do zajęć (lektura
zaliczenie na ocenę
materiałów kursowych (handoutów) i przygotowanie odpowiedzi do zadań
w każdym handoucie), uzyskanie min. 60 % punktów na teście
międzysemestralnym (bez oceny, nie liczy się do oceny końcowej) oraz
aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
kurs gramatyki opisowej j. angielskiego

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.1300.5cd961f1ccf94.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie na poziomie
C1 (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ), z uwzględnieniem specyﬁki dyskursu akademickiego.
Kurs ma na celu w szczególności: (1) rozwijanie zaawansowanych umiejętności związanych ze sprawnością
czytania i wymaganych przy analizie złożonych tekstów, (2) doskonalenie umiejętności pozwalających
na konstruowanie poprawnych pisemnych wypowiedzi odnoszących się do czytanych tekstów, (3) doskonalenie
sprawności mówienia i słuchania, zwłaszcza w zakresie przedstawiania prezentacji i prowadzenia dyskusji
na poziomie akademickim, (4) poszerzanie zasobu słownictwa oraz doskonalenie znajomości/umiejętności
stosowania struktur gramatycznych i związków frazeologicznych na poziomie C1, (5) podnoszenie poziomu
wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

różne aspekty wiedzy językowej (gramatykę,
słownictwo, frazeologię, rejestry) na poziomie C1
(zgodnie ze standardami ESOKJ).

FAG_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1
(określonym przez ESOKJ).

FAG_K1_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U2

samodzielnie przygotować w języku angielskim
złożone prace pisemne o charakterze ogólnym oraz
akademickim, odnoszące się do różnych dziedzin życia
i kultury, w oparciu o właściwie dobrane źródła
anglojęzyczne.

FAG_K1_U01,
FAG_K1_U03,
FAG_K1_U05

zaliczenie

U3

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku angielskim na poziomie C1 na wybrany
temat w oparciu o literaturę przedmiotu,
z wykorzystaniem technik informacyjnokomunikacyjnych.

FAG_K1_U03,
FAG_K1_U08,
FAG_K1_U10

zaliczenie

U4

samodzielnie zdobywać wiedzę językową i rozwijać
znajomość języka angielskiego, jak również planować
i realizować własne uczenie się przez całe życie.

FAG_K1_U12

zaliczenie

U5

współdziałać w grupie.

FAG_K1_U11

zaliczenie

FAG_K1_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
do samodzielnego doskonalenia kompetencji
językowych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs ukierunkowany jest na doskonalenie umiejętności rozumienia idei zawartych
w tekście lub w wypowiedzi ustnej oraz na doskonalenie umiejętności
konstruowania spójnych i poprawnych językowo wypowiedzi ustnych i pisemnych
na poziomie C1 (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ).
Kurs rozwija zaawansowane mikroumiejętności związane ze sprawnością czytania
i wymagane przy analizie dłuższych, złożonych tekstów publicystycznych i/lub
akademickich adresowanych do rodzimych użytkowników języka, a także
doskonali umiejętności pozwalające na konstruowanie precyzyjnych wypowiedzi
pisemnych, odnoszących się do czytanych i omawianych tekstów. Kurs doskonali
również sprawności mówienia i słuchania, szczególnie w zakresie przedstawiania
rozbudowanych prezentacji i prowadzenia dyskusji na poziomie akademickim.
Istotnym komponentem kursu jest poszerzanie zasobu słownictwa oraz rozwijanie
znajomości i umiejętności stosowania struktur gramatycznych oraz związków
frazeologicznych na poziomie zaawansowanym.
Kurs opiera się o materiały autentyczne (publikacje książkowe i/lub prasowe oraz
materiały audio i/lub video adresowane do rodzimych użytkowników języka
angielskiego) oraz o wyszczególniony w dalszej części sylabusa podręcznik główny
i podręczniki uzupełniające.

1.

Najistotniejsze umiejętności systematycznie rozwijane w trakcie kursu obejmują:
·
posługiwanie się adekwatnym do potrzeb słownictwem i strukturami
gramatycznymi w języku mówionym i pisanym;
·
konstruowanie spójnych i płynnych wypowiedzi ustnych, ze szczególnym
uwzględnieniem prowadzenia prezentacji oraz zajmowania stanowiska w dyskusji,
·
rozumienie i przedstawianie głównych myśli zawartych w tekście lub w
wypowiedzi ustnej (synteza);
·
wyciąganie i przedstawianie wniosków (analiza);
W1, U1, U2, U3, U4, U5,
·
wyszukiwanie i wykorzystywanie źródeł w przygotowywaniu i przedstawianiu K1
wypowiedzi pisemnych i ustnych.
Układ treści kursów PNJA w całym toku kształcenia jest spiralny (w trzyletnim
cyklu kształcenia kluczowe umiejętności językowe są doskonalone na coraz
wyższym poziomie).
Na roku III kurs kładzie szczególny nacisk na:
·
identyﬁkowanie i precyzyjne przedstawianie złożonych punktów widzenia;
·
rozróżnianie i przedstawianie faktów i opinii;
·
umiejętność oceny i przetwarzania informacji;
·
identyﬁkowanie i ocenę strategii stosowanych przez autora tekstu lub
wypowiedzi ustnej;
·
identyﬁkowanie i ocenę środków leksykalnych i stylistycznych
wykorzystywanych przez autora tekstu lub wypowiedzi ustnej;
·
rozumienie kulturowych kontekstów analizowanych wypowiedzi ustnych i
pisemnych;
·
rozumienie i przedstawianie związków pomiędzy poszczególnymi częściami
tekstu lub wypowiedzi ustnej;
·
rozpoznawanie i poprawne stosowanie zasad konstruowania wypowiedzi
pisemnej (spójność tekstu: słowa kluczowe, zdania określające temat, budowa
akapitu, łączniki);
·
umiejętność właściwego doboru wariantów stylistycznych (styl formalny a
styl potoczny);
·
stosowanie strategii kompensacyjnych (dedukowanie znaczeń z
kontekstu);
·
umiejętność prowadzenia dyskusji (dobór i konstrukcja argumentów);
·
doskonalenie i rozwijanie słownictwa na poziomie zaawansowanym (w tym
idiomy, związki frazeologiczne, rejestry).

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 5
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje dwa semestry (V oraz VI) i kończy się zaliczeniem bez
oceny po semestrze VI, a następnie egzaminem końcowym. Uzyskanie
zaliczenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin składa się
z części pisemnej i części ustnej. Zdanie części pisemnej jest warunkiem
dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z
całości egzaminu jest uzyskanie minimum 60% wartości punktowej z
każdej części składowej egzaminu.Warunki uzyskania zaliczenia dotyczą
pracy w obu semestrach i obejmują: (1) regularne uczestnictwo i aktywny
udział w zajęciach, (2) zaliczenie wszystkich wymaganych testów
cząstkowych przeprowadzanych w trakcie trwania kursu, (3)
przygotowanie i wygłoszenie wymaganych prezentacji, (4) zaliczenie
wszystkich wymaganych prac pisemnych. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej z testów cząstkowych jest uzyskanie co najmniej 60%
punktów.

ćwiczenia

Semestr 6
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, burza mózgów, metoda projektów, metody e-learningowe, analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje dwa semestry (V oraz VI) i kończy się zaliczeniem bez
oceny po semestrze VI, a następnie egzaminem końcowym.
Uzyskanie zaliczenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.
Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Zdanie części
pisemnej jest warunkiem dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem
uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest uzyskanie
minimum 60% wartości punktowej z każdej części składowej
egzaminu.Warunki uzyskania zaliczenia dotyczą pracy w obu
semestrach i obejmują: (1) regularne uczestnictwo i aktywny udział w
zajęciach, (2) zaliczenie wszystkich wymaganych testów cząstkowych
przeprowadzanych w trakcie trwania kursu, (3) przygotowanie i
wygłoszenie wymaganych prezentacji, (4) zaliczenie wszystkich
wymaganych prac pisemnych. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej z testów cząstkowych jest uzyskanie co najmniej 60%
punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+ (zgodnie ze standardami ESOKJ).

Sylabusy
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Literatura amerykańska II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.1100.5cd557822d93d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami w historii literatury amerykańskiej od połowy
XIX wieku po literaturę współczesną. Wykład przedstawia podstawowe trendy i konwencje literackie,
najważniejszych autorów i ich dzieła, uwzględniając w dużym stopniu tło historyczne i kulturowe poszczególnych
epok literackich. Konwersatoryjna forma ćwiczeń oparta na szczegółowym omawianiu wybranych tekstów
pozwala studentom rozwinąć umiejętność krytycznego podejścia do dzieła literackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w zaawansowanym stopniu historię literatury
amerykańskiej; zna najważniejsze epoki, trendy oraz
czołowych pisarzy amerykańskich.

FAG_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

w zaawansowanym stopniu różnorodne teksty
literackie powstałe w Stanach Zjednoczonych, jak
również metody ich analizy i interpretacji.

FAG_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

w zaawansowanym stopniu zakres oddziaływania
społecznego tekstów literackich, oraz ma świadomość
miejsca tekstów literackich w procesie historycznokulturowym.

FAG_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

dokonywać analizy i interpretacji różnego rodzaju
tekstów literatury amerykańskiej, zarówno poezji jak
FAG_K1_U04
i prozy, wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię.

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

WYKŁAD: Wykład przedstawia podstawowe trendy i konwencje literackie,
najważniejszych autorów i ich dzieła, uwzględniając w dużym stopniu tło
historyczne i kulturowe poszczególnych epok literackich. Materiał obejmuje
chronologiczny przegląd głównych nurtów i konwencji w literaturze amerykańskiej
od ok. połowy wieku XIX do czasów współczesnych (realizm, modernizm, literatura W1, W2, W3
powojenna, literatura współczesna), wraz z ich najwybitniejszymi
przedstawicielami (m.in. Walt Whitman, Emily Dickinson, Mark Twain, Nathaniel
Hawthorne, Henry James, Ernest Hemingway, William Faulkner, Henry Miller,
William Styron).

Sylabusy
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ĆWICZENIA: Historia literatury amerykańskiej od końca XIX wieku (Mark Twain) do
połowy XX wieku (J. D. Salinger). Ćwiczenia oparte są na analizie wybranych
tekstów literackich (poetyckich i prozatorskich) wybitnych pisarzy amerykańskich,
ilustrujących idee, formy i techniki typowe dla danej epoki lub nurtu literackiego.
Analizy tekstów uwzględniają również kontekst historycznokulturowy.

2.

W1, W2, W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Obecność na wykładach. Zdanie egzaminu.

ćwiczenia

Podczas kursu każdy student wykona jedno zadanie (przedstawi
prezentację lub przygotuje streszczenie zajęć). Na zakończenie
kursu studenci napiszą dwa krótkie eseje na tematy wybrane z
egzamin pisemny, zaliczenie
listy przedstawionej przez prowadzącego. Materiał przerobiony
na zajęciach wejdzie w skład końcowego egzaminu z
przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zgodne z tokiem studiów.

Sylabusy

116 / 143

Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.1300.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
18.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i zainteresowań studentów z zakresu tematyki wybranego seminarium
dyplomowego oraz rozwinięcie umiejętności rozplanowania, napisania i poprawnego zredagowania pracy
dyplomowej.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminy
stosowane w literaturoznawstwie lub językoznawstwie

FAG_K1_W01

zaliczenie

W2

w zaawansowanym stopniu główne kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w literaturoznawstwie lub
językoznawstwie.

FAG_K1_W04

zaliczenie

W3

w zaawansowanym stopniu różne rodzaje tekstów
kultury angielskiego obszaru językowego oraz metody
ich analizy i interpretacji i rozumie ich rolę i miejsce
w procesie historyczno-kulturowym oraz zakres
oddziaływania społecznego.

FAG_K1_W05

zaliczenie

W4

w zaawansowanym stopniu teorie i metodologie
stosowane w badaniach literaturoznawczych lub
językoznawczych.

FAG_K1_W06

zaliczenie

W5

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
dotyczące problematyki z zakresu badań
ﬁlologicznych.

FAG_K1_W09

zaliczenie

W6

podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

FAG_K1_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim pracę pisemną
o charakterze badawczym.

FAG_K1_U01

zaliczenie

U2

analizować i interpretować różnego rodzaju teksty
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię.

FAG_K1_U04

zaliczenie

U3

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne.

FAG_K1_U03

zaliczenie

U4

umiejętnie i merytorycznie argumentować
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować wnioski.

FAG_K1_U05

zaliczenie

U5

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

FAG_K1_U08

zaliczenie

U6

pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować
i analizować problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
angielskiej w oparciu o właściwie określone priorytety
przy realizacji zadania oraz dobierać metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów.

FAG_K1_U06

zaliczenie

U7

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
literaturoznawczych lub językoznawczych.

FAG_K1_U09

zaliczenie

U8

dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy
wykorzystaniu różnych form i metod (w tym technik
informacyjno-komunikacyjnych).

FAG_K1_U10

zaliczenie

Sylabusy
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U9

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie ﬁlologii angielskiej i jest
przygotowany do planowania i realizowania własnego
uczenia się przez całe życie.

FAG_K1_U12

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odbieranych treści.

FAG_K1_K01

zaliczenie

K2

do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych w obszarze
ﬁlologii angielskiej oraz zasięgania opinii eksperckich
w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu
problemów.

FAG_K1_K02

zaliczenie

K3

spełniać obowiązki akademickie i zawodowe zgodnie
z zasadami etyki.

FAG_K1_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
195

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

180

przygotowanie do zajęć

30

konsultacje

15

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
315

ECTS
18.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem seminarium jest przedstawienie studentom warsztatu pisania pracy
licencjackiej. Student zdobędzie umiejętności formułowania tematu badawczego,
konstruowania pracy licencjackiej oraz posługiwania się źródłami. Zapozna się
także ze specyﬁką metodologii badań w danym obszarze badawczym. Ponadto
poszerzy wiedzę związaną z zakresem tematycznym seminarium licencjackiego.
Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.
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Historia języka angielskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.1100.5cd557824f574.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie się ze społecznymi i politycznymi zjawiskami, które kształtowały język angielski
poprzez wieki oraz zmianami, które dokonały się w systemie języka angielskiego na poziomie fonologii,
morfologii, składni i słownictwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminy
stosowane w językoznawstwie historycznym; w
zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu historii języka angielskiego;
rozumie kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność; miejsce i znaczenie ﬁlologii
angielskiej w systemie nauk humanistycznych oraz jej
specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną
w odniesieniu do historii języka angielskiego.

FAG_K1_W01,
FAG_K1_W03,
FAG_K1_W07

egzamin pisemny

FAG_K1_U03,
FAG_K1_U04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje
dotyczące historii języka angielskiego, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne; analizować
i interpretować różnego rodzaju teksty historyczne
w języku staro- i średnioangielskim wykorzystując
właściwą terminologię i stosując odpowiednią
metodologię.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie zmiany językowej. Początki lingwistyki historycznej. Języki
indoeuropejskie; języki germańskie; pozycja języka angielskiego; podstawy
fonologii staroangielskiej; Celtowie; podbój Wielkiej Brytanii przez Germanów.
Język staroangielski: dialekty; zarys wymowy, pisowni i morfologii; wpływy
łacińskie i skandynawskie. Język średnioangielski: podbój Anglii przez Normanów;
zarys zmian fonologicznych i morfologicznych; wpływ języka francuskiego na
słownictwo; dialekty i powstanie angielszczyzny standardowej; analiza próbek
języka średnioangielskiego. Język nowoangielski: skutki wielkiej angielskiej
przesuwki samogłoskowej; ortograﬁa; słownictwo w renesansie; ekspansja języka
angielskiego; słowniki i gramatyki; Współczesny język angielski i jego odmiany
oraz tendencje rozwojowe języka angielskiego.

W1, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z
egzaminu pisemnego (min. 60% punktów)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu z zakresu Wstępu do językoznawstwa

Sylabusy
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Pragmatyka i komunikacja międzykulturowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.1100.5cd5578272d6d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu pragmatyki językoznawczej,
z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminy z zakresu
pragmatyki językoznawczej.

FAG_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
analizować teksty i wypowiedzi z perspektywy
pragmalingwistyki.

U1

FAG_K1_U04

zaliczenie na ocenę

FAG_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
oceniania i sekcjonowania informacji oraz
uzasadniania swoich wyborów.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs prezentuje podstawowe problemy pragmalingwistyki: modele
komunikacyjne, kontekst, deiksa, referencja, implikatura, presupozycja, akty
mowy, teoria relewancji, teorie grzeczności, analiza konwersacyjna, pragmatyka
międzykulturowa.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z
testu zaliczeniowego (min. 60% punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu ze wstępu do językoznawstwa

Sylabusy
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Kultura w przekładzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.1100.5cd5578293d68.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z głębokimi powiązaniami przekładu z językiem i kulturą

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

w zaawansowanym stopniu powiązania języka
i kultury, a co za tym idzie kulturowe uwarunkowania
przekładu, zwłaszcza przekładu o charakterze
literackim

FAG_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozróżnić zjawiska stricte językowe w przekładzie
od zjawisk o charakterze kulturowym

FAG_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

dokonać pisemnej analizy kontekstu kulturowego,
który wpływa na funkcjonowaniem tekstu przekładu
w kulturze docelowej

FAG_K1_U01

zaliczenie na ocenę

FAG_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny własnych poglądów na temat relacji
języka i kultury i jej wpływu na język przekładu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie pracy semestralnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota i modele kultury, kultura a narodowość, pojęcia charakterystyczne dla
kultury a ich przekład (nieprzetłumaczalność), przekład terminów kulinarnych,
dotyczących sztuki, historii, polityki, militariów, form adresatywnych, zdrobnień;,
przekład bajek, porównanie różnych tłumaczeń bajek, prozy historycznej i
tłumaczeń audiowizualnych

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w zajęciach
(dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności), i czytania
zadanych lektur. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie i
oddanie jednej pracy pisemnej z bibliograﬁą o długości maksymalnie 5
zaliczenie na ocenę
stron lub kilku prac w trakcie semestru, obejmujących szczegółową
analizę problemu relacji języka i kultury w przekładzie na podstawie
dobranych tematycznie przykładów lub porównania wybranego tekstu
oryginalnego i jego tłumaczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Przekład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.1300.5cd4248dd58b8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest praktyczne ćwiczenie podstawowych umiejętności przekładowych z języka polskiego
na angielski oraz z języka angielskiego na polski.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w zaawansowanym stopniu kompleksową naturę
języka oraz wie, jak interpretować teksty kultury.

FAG_K1_W03,
FAG_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

FAG_K1_U02,
FAG_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

FAG_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego
o charakterze ogólnym z języka polskiego na język
angielski i odwrotnie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wzięcia odpowiedzialności za tłumaczone treści
i kierowania się się podstawowymi zasadami etyki
zawodu tłumacza.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs poświęcony jest ćwiczeniu praktycznych umiejętności przekładowych na
podstawie tekstów o różnorodnym charakterze (np. teksty popularnonaukowe,
turystyczne itp.), z języka angielskiego na polski i odwrotnie.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Regularne uczestnictwo w zajęciach. Wykonywanie zadań domowych z
zakresu tłumaczenia.

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Regularne uczestnictwo w zajęciach. Wykonywanie zadań domowych z
zakresu tłumaczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.

Sylabusy
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Praktyka zawodowa (w ramach przygotowania dydaktycznego) – szkoła
podstawowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.1100.1567757464.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczną nauczyciela i konfrontowanie
nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki języka angielskiego z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

pojęcia i terminy stosowane w dydaktyce języka
angielskiego.

FAG_K1_W01

zaliczenie na ocenę

U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne
niezbędne do opracowania scenariusza lekcji
i przeprowadzenia jej.

FAG_K1_U03,
FAG_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U2

/wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka głównego (angielskiego); posiada
umiejętności językowe zgodne z wymaganiami
określonymi przez ESOKJ – poziom C1 dla języka
angielskiego niezbędne do prowadzenia lekcji.

FAG_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U3

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
dotyczących dydaktyki języka angielskiego.

FAG_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceniania i selekcjonowania informacji.

FAG_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

przestrzegania etyki swojego zawodu i kierowania się
jej zasadami.

FAG_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie dokumentacji

20

projektowanie

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Student: pogłębia swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie nauczania
języka angielskiego; rozwija własny styl nauczania i warsztat pracy związany z
określaniem celów dydaktycznych, planowaniem lekcji, nauczaniem sprawności
czytania, słuchania, pisania, mówienia oraz gramatyki i słownictwa; ocenia własną
pracę dydaktyczną i jej efekty; opracowuje testy; ocenia osiągnięcia i postępy
uczniów; doskonali swój warsztat związany z rozwijaniem autonomii ucznia, jego
stylów i strategii uczenia się; zarządzaniem klasą; zapobieganiem i
rozwiązywaniem problemów z dyscypliną; ocenia/adaptuje/modyﬁkuje/tworzy
materiały edukacyjne.

1.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, konsultacje, metody e-learningowe, obserwacje; przygotowanie i prowadzenie lekcji
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Forma i warunki zaliczenia: Zrealizowanie i udokumentowanie w
Dzienniku Praktyk 60 godzin praktyki pedagogicznej z języka
angielskiego wg wskazówek opiekuna praktyk. Przedłożenie pisemnej
zaliczenie na ocenę
oceny wystawionej przez mentora; teczki z arkuszami obserwacji lekcji
oraz konspektami lekcji przeprowadzonych indywidualnie wraz z ich
ewaluacjami.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania zgodne z tokiem studiów, obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.1300.6230404c4c83a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest doskonalenie wybranych aspektów umiejętności posługiwania się językiem angielskim
na poziomie C1 (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ). Wybrane aspekty mogą być rozumiane jako
konkretne umiejętności wchodzące w skład ogólnej kompetencji językowej lub jako obszary tematyczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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różne aspekty wiedzy językowej (gramatykę,
słownictwo, frazeologię, rejestry) na poziomie C1
(zgodnie ze standardami ESOKJ).

W1

FAG_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1
(określonym przez ESOKJ).

FAG_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie przygotować w języku angielskim
złożone prace pisemne o charakterze ogólnym oraz
akademickim, odnoszące się do różnych dziedzin życia
i kultury, w oparciu o właściwie dobrane źródła
anglojęzyczne.

FAG_K1_U01,
FAG_K1_U03,
FAG_K1_U05

zaliczenie na ocenę

FAG_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
do samodzielnego doskonalenia kompetencji
językowych.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane aspekty wiedzy językowej oraz/lub
szkolenie wybranych umiejętności językowych. Szczegółowe treści oraz obszar
tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+ (zgodnie ze standardami ESOKJ).

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.1200.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po zakończonym kursie student posiada ogólną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej (prawa
autorskiego), ze szczególnym uwzględnieniem zasad wykorzystywania wyników cudzych prac intelektualnych
podczas przygotowywania pracy dyplomowej oraz wykonywania zawodu ﬁlologa, tłumacza, prowadzenia własnej
działalności gospodarczej. Student zna zasady ochrony cudzej i własnej twórczości, reguły odpowiedzialności
z tytułu naruszenia prawa autorskiego (plagiat), zasady korzystania z cudzych utworów w ramach dozwolonego
użytku (np. cytat).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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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 orzecznictwa (dotyczącego
wybranych sporów sądowych mających znaczenie
praktyczne).

FAG_K1_W10

zaliczenie

FAG_K1_U05,
FAG_K1_U12

zaliczenie

FAG_K1_K01,
FAG_K1_K02,
FAG_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować regulacje (i ich
interpretacje) z zakresu prawa autorskiego oraz
klasyﬁkować stany faktyczne z którymi mają być
łączone określone konsekwencje prawne (zasady
odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, np.
w przypadku plagiatu).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zasad prawa
własności intelektualnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

6

analiza orzecznictwa

4

analiza aktów normatywnych

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

Sylabusy
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1) przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, m.in. omówienie zasad
ochrony poszczególnych kategorii utworów, wyników badań naukowych, prac
studenckich (zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich), podręczników,
skryptów; zasady ochrony tłumaczeń
2) podmiot prawa autorskiego (współautorstwo, określenie kiedy i w jakim
zakresie uczelnia nabywa prawa autorskie do utworów stworzonych przez
studentów; utwory pracownicze)
3) treść prawa autorskiego (autorskie prawa osobiste i majątkowe),
odpowiedzialność z tytułu naruszenie praw autorskich, w tym praw osobistych (ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki plagiatu)
4) dozwolony użytek (ze szczególnym uwzględnieniem form wykorzystywanych w
nauce i edukacji np. cytat, dozwolony użytek osobisty, użytek szkolny)
5) prawa pokrewne (prawa do pierwszych wydań, wydań krytycznych i
naukowych)

2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność
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Filozoﬁa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.1200.5cac67d9e452a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

[zna i rozumie] powiązania ﬁlologii z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych (w
szczególności z ﬁlozoﬁą)

C2

[potraﬁ] merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski (w
zakresie ﬁlozoﬁi)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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powiązania ﬁlologii z innymi dyscyplinami naukowymi
w obszarze nauk humanistycznych (w szczególności
z ﬁlozoﬁą)

W1

FAG_K1_W08

egzamin

FAG_K1_U05

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
merytorycznie argumentować z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować wnioski (w
zakresie ﬁlozoﬁi)

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyka ﬁlozoﬁi, jej działów (ontologia, epistemologia, etyka, estetyka,
ﬁlozoﬁa człowieka, ﬁlozoﬁa języka), ogólna charakterystyka ﬁlozoﬁi starożytnej.
Przegląd głównych postaci i nurtów w dziejach ﬁlozoﬁi: koncepcje arche (Tales,
Anaksymander, Anaksymenes); szkoła pitagorejska; Heraklit i Parmenides.
Soﬁstyka jako ruch kulturowo-umysłowy; Sokrates; Koncepcja ﬁlozoﬁi Platona i
Arystotelesa; Starożytne szkoły etyczne (Cynicy, Stoicy, Epikurejczycy); Św.
Augustyn i pojawienie się myśli chrześcijańskiej; Filozoﬁa średniowieczna:
Boecjusz, Anselm, Abelard, św. Tomasz, Duns; epoka Odrodzenia na przykładzie
wybranych przedstawicieli; Racjonalistyczne koncepcje Kartezjusza, Spinozy,
Leibniza; Empiryzm brytyjski (Locke, Berkeley, Hume); Charakterystyka epoki
Oświecenia; Przełomowe znaczenie koncepcji Kanta; Idealizm niemiecki; Reﬂeksja
nad kulturą i społeczeństwem: Bentham, Mill, Shopenhauer, Marks, Kierkegaard,
Nietzsche. Filozoﬁa analityczna, fenomenologia, egzystencjalizm. Kobiety w
ﬁlozoﬁi. Filozoﬁa polska.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu w formie stacjonarnej lub zdalnej
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Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2,
UWAGA: w razie konieczności zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej

Sylabusy
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Załącznik nr 25 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Filologiczny

Kierunek:

ﬁlologia angielska

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

ﬁlologia angielska

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

57%

Literaturoznawstwo 42%
Nauki prawne

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Celem studiów na kierunku ﬁlologia angielska na studiach drugiego stopnia jest wykształcenie specjalistów w zakresie
anglistyki dysponujących szeroką teoretyczną i praktyczną wiedzą. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu
literaturoznawstwa i/lub językoznawstwa oraz wykształcenie wysokich kompetencji językowych w zakresie języka
angielskiego na poziomie C2 ESOKJ. Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek specjalizacyjnych:
lingwistyka, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, przekładoznawstwo. Stacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4
semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra ﬁlologii angielskiej. Warunkiem ich ukończenia jest zgromadzenie
minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu magisterskiego. Program studiów
obejmuje zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, przekładu, przedmiotów z zakresu literaturoznawstwa,
językoznawstwa oraz przekładoznawstwa. Studenci mają także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół po ukończeniu
całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się
biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie. Ogólna wiedza w obszarze nauk humanistycznych oraz gruntowna
wiedza z wybranej ścieżki specjalizacyjnej (lingwistyki, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa) pozwala na znalezienie
pracy w instytucjach kulturalnych, dyplomacji, instytucjach badawczych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, korporacjach,
w sektorze usług, a po zdobyciu kwaliﬁkacji nauczycielskich na studiach pierwszego i drugiego stopnia również we
wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych. Na Uniwersytecie Jagiellońskim nie ma podobnych kierunków
oferujących tego typu kształcenie.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku ﬁlologia angielska jest zgodna z misją oraz z celami strategicznymi Uniwersytetu
Jagiellońskiego określonymi w Statucie UJ oraz w Strategii Rozwoju UJ na lata 2021-2030. Koncepcja kształcenia została
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opracowana na podstawie tradycji studiów ﬁlologicznych, badań naukowych prowadzonych przez pracowników Instytutu
Filologii Angielskiej, aktualnego stanu wiedzy z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, dziedzin pokrewnych ﬁlologii
angielskiej, a ponadto uwzględnia światowe nurty rozwoju nauk humanistycznych, stanowiąc odpowiedź na potrzeby i
wyzwania współczesnego rynku pracy. Opracowany program nauczania ma na celu przekazanie studiującym aktualnej
wiedzy i umiejętności z zakresu ﬁlologii angielskiej oraz kompetencji społecznych oczekiwanych na rynku pracy. Efekty
uczenia się są zgodne z dziedziną kierunku, z dyscyplinami naukowymi językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz z proﬁlem i
poziomem kształcenia. Metody nauczania zostały dobrane odpowiednio do treści programowych oraz zakładanych efektów.
W ramach programu zapewniono studiującym możliwość wyboru części realizowanych zajęć. Koncepcja kształcenia zakłada
doskonalenie oferty dydaktycznej w odpowiedzi na zainteresowania studiujących oraz zapotrzebowania krajowego i
międzynarodowego rynku pracy.

Cele kształcenia
Przekazanie pogłębionej wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego obszaru językowego
Przekazanie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
Wykształcenie pogłębionych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie języka angielskiego, w szczególności analizy i
interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego oraz rozwiązywania problemów badawczych ﬁlologii;
wykształcenie umiejętności przekładowych i glottodydaktycznych
Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego
Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, 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
Oferta dydaktyczna na kierunku ﬁlologia angielska, różnorodność ścieżek specjalizacyjnych oraz bogata oferta zajęć
doskonale wpisują się w aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze oraz oczekiwania wobec absolwentów na rynku pracy.
Dzięki biegłej znajomości języka oraz szerokiej wiedzy z zakresu ﬁlologii angielskiej absolwenci zyskują wiele możliwości
rozwoju kariery zawodowej. Absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości
języka angielskiego, m.in. w różnych instytucjach: unijnych, kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach, a także w
biurach tłumaczeń i korporacjach. Wysokie kwaliﬁkacje pozwalają im także znaleźć zatrudnienie w instytucjach o charakterze
gospodarczym i politycznym. Zatrudniani są jako tłumacze pisemni i ustni, tłumacze tekstów specjalistycznych, asystenci
językowi oraz eksperci do spraw angielskiego obszaru językowego. Absolwenci są również zatrudniani jako nauczyciele
języka angielskiego w placówkach niewymagających uprawnień nauczycielskich, a dzięki kwaliﬁkacjom zdobytym w ramach
modułu dydaktycznego oraz po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia również jako
nauczyciele języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych opracowane dla kierunku ﬁlologia angielska
odpowiadają potrzebom społeczno-gospodarczym. Pogłębiona wiedza z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa,
wiedza o instytucjach kultury, a także pogłębione umiejętności w zakresie języka angielskiego oraz dodatkowego języka
obcego, umiejętności w zakresie analizy, interpretacji tekstów kultury, wyszukiwania, analizy oraz oceny informacji,
umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, umiejętność
przygotowania wypowiedzi ustnych oraz pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, umiejętność przekładu
tekstów pisemnych oraz ustnych, jak również szereg kompetencji społecznych, m.in. kompetencje w zakresie etyki
zawodowej, pracy samodzielnej oraz zespołowej w pełni odpowiadają potrzebom na rynku pracy stawianym kandydatom do
pracy w instytucjach kultury, placówkach komercyjnych, korporacjach oraz biurach tłumaczeń.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu Filologii Angielskiej mieszczą się w szeroko pojętym obszarze
nauk humanistycznych. Główne kierunki badań naukowych obejmują dyscypliny: językoznawstwo i literaturoznawstwo.
Wśród tematów badawczych znajdują się zagadnienia z zakresu językoznawstwa angielskiego, językoznawstwa
stosowanego, przekładoznawstwa oraz literaturoznawstwa. Językoznawcze badania pracowników IFA dotyczą między innymi:
odmian języka angielskiego, języka angielskiego jako języka międzynarodowego, dyskursów specjalistycznych, składni,
językoznawstwa porównawczego angielsko-polskiego, stylistyki, semantyki literackiej i semiotyki artystycznej, frazeologii,
paremiologii, relewancji i komunikacji międzyludzkiej, języka mediów, komunikacji elektronicznej, stylometrii, przekładu
intersemiotycznego i audiowizualnego, komunikacji międzykulturowej oraz językoznawstwa kognitywnego, jak
również rozwoju leksykalnego w języku obcym, dwujęzyczności dzieci, komunikacji w języku angielskim wspomaganej przez
narzędzia cyfrowe, roli transferu językowego w przyswajaniu języków obcych oraz kognitywnej analizy zjawisk kulturowych,
przekonań czy teorii potocznych. 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 życiopisania, genologii i liberatury, literatury pokolenia Beatu, literackiej i teatralnej recepcji sztuk Szekspira w
Polsce, recepcji tradycji klasycznej w angielskiej literaturze średniowiecznej, retoryki kaznodziejskiej okresu Wielkiego
Przebudzenia, zimnej wojny w literaturze i kulturze amerykańskiej, a także literatury amerykańskiego południa i powieści
amerykańskiej XX wieku.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Kształcenie oraz oferta dydaktyczna na kierunku ﬁlologia angielska 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 kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji. Zakres badań zespołów badawczych działających w Instytucie obejmuje wszystkie ważne zagadnienia
wykładane na kierunku ﬁlologia angielska: językoznawstwo angielskie, językoznawstwo stosowane, historię literatury i
kultury brytyjskiej, historię literatury i kultury amerykańskiej, komparatystykę językoznawczą i kulturową oraz pragmatykę
językoznawczą i teorię przekładu. W Instytucie działa także Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego, której
zadaniem jest koordynacja i optymalizacja realizowanych w IFA zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem językowym,
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. Pomieszczenia
dydaktyczne są dobrze wyposażone: w większości sal znajdują się rzutniki multimedialne, beamery i komputery, a w
niektórych także tablice interaktywne. W budynku Paderevianum II Instytut może również korzystać z sali komputerowej,
laboratorium językowego oraz dużej sali wykładowej. Pokoje pracowników, w których odbywają się konsultacje, są bardzo
dobrze wyposażone. Budynek Paderevianum II jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W siedzibie
przy al. Mickiewicza studenci i pracownicy mają dobry dostęp do zalecanej literatury. Biblioteka Wydziału Filologicznego UJ
(utworzona Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 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, romańskiej (włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej, portugalskiej, rumuńskiej) oraz Instytutu Językoznawstwa,
Przekładoznawstwa i Hungarystyki. 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
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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 studiów oferuje możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek specjalizacyjnych: lingwistyka, literaturoznawstwo
brytyjskie i amerykańskie, przekładoznawstwo. Wybór ścieżki specjalizacyjnej niesie za sobą wybór seminarium
magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów specjalizacyjnych. Oferta kursów opcyjnych oraz seminariów w
ramach określonych specjalizacji jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach opcji studenci
mają także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na
studiach pierwszego i drugiego stopnia. W ramach kursów fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru języka
obcego z dostępnej oferty programowej.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

122

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

94

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

10

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

78

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych
którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

1

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 940

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Program

7 / 141

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz
zdanie egzaminu magisterskiego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FAG_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia i zjawiska
oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie językoznawstwa i
literaturoznawstwa.

P7U_W, P7S_WG

FAG_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu
zaawansowanej wiedzy szczegółowej w zakresie ﬁlologii angielskiej, zgodnie z obraną
P7U_W, P7S_WG
specjalizacją, w tym ma wiedzę na temat planowania i przeprowadzania badań
podstawowych w ramach wybranej specjalizacji.

FAG_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska i zagadnienia z
zakresu języka angielskiego, rozumie kompleksową naturę języka, jego złożoność i
zmienność.

P7U_W, P7S_WG

FAG_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju i najważniejsze
osiągnięcia w językoznawstwie i literaturoznawstwie.

P7U_W, P7S_WG

FAG_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i metodologie stosowane w
badaniach językoznawczych i literaturoznawczych.

P7U_W, P7S_WG

FAG_K2_W06

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu różne rodzaje tekstów kultury
angielskiego obszaru językowego oraz metody ich analizy i interpretacji i rozumie ich
rolę i miejsce w procesie historyczno-kulturowym oraz zakres oddziaływania
społecznego.

P7U_W, P7S_WG

FAG_K2_W07

Absolwent zna i rozumie znaczenie ﬁlologii angielskiej w systemie nauk
humanistycznych oraz o jej specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną.

P7U_W, P7S_WK

FAG_K2_W08

Absolwent zna i rozumie powiązanie ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami naukowymi w
dziedzinie nauk humanistycznych.

P7U_W, P7S_WK

FAG_K2_W09

Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji dotyczące
problematyki z zakresu badań ﬁlologicznych.

P7U_W, P7S_WK

FAG_K2_W10

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

Umiejętności
Kod

Treść

PRK

FAG_K2_U01

Absolwent potraﬁ przygotować w języku angielskim różne prace pisemne o
charakterze ogólnym i specjalistycznym (w tym teksty o charakterze naukowym),
dotyczące różnych dziedzin życia i kultury.

P7U_U, P7S_UW

FAG_K2_U02

Absolwent potraﬁ dokonać poprawnego przekładu tekstu o charakterze ogólnym lub
specjalistycznym z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na
język polski.

P7U_U, P7S_UW

FAG_K2_U03

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

P7U_U, P7S_UW

FAG_K2_U04

Absolwent potraﬁ krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju teksty
wykorzystując właściwą terminologię i stosując odpowiednią metodologię.

P7U_U, P7S_UW

FAG_K2_U05

Absolwent potraﬁ umiejętnie i merytorycznie argumentować z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować wnioski.

P7U_U, P7S_UW
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Kod

Treść

PRK

FAG_K2_U06

Absolwent potraﬁ formułować i testować hipotezy badawcze w zakresie ﬁlologii
angielskiej w oparciu o właściwie określone priorytety przy realizacji zadania oraz
dobierać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów.

P7U_U, P7S_UW

FAG_K2_U07

Absolwent potraﬁ przy rozwiązywaniu złożonych i nietypowych problemów w zakresie
ﬁlologii angielskiej integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin naukowych w
P7U_U, P7S_UW
dziedzinie nauk humanistycznych.

FAG_K2_U08

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2 (określonym
przez ESOKJ).

P7U_U, P7S_UK

FAG_K2_U09

Absolwent potraﬁ dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu
różnych form i metod (w tym technik informacyjno-komunikacyjnych).

P7U_U, P7S_UK

FAG_K2_U10

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

P7U_U, P7S_UK

FAG_K2_U11

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat
zagadnień studiowanych w ramach ﬁlologii angielskiej.

P7U_U, P7S_UK

FAG_K2_U12

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie.

P7U_U, P7S_UO

FAG_K2_U13

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w
zakresie ﬁlologii angielskiej i jest przygotowany do planowania i realizowania
własnego uczenia się przez całe życie.

P7U_U, P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

FAG_K2_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych treści. P7U_K, P7S_KK

FAG_K2_K02

Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych w obszarze ﬁlologii angielskiej oraz zasięgania opinii
eksperckich w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemów.

P7U_K, P7S_KK

FAG_K2_K03

Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania
działań na rzecz środowiska społecznego szczególnie w zakresie działalności
powiązanej z pracą ﬁlologa-anglisty.

P7U_K, P7S_KO

FAG_K2_K04

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki pełnienia ról
zawodowych ﬁlologa-anglisty.

P7U_K, P7S_KR

Efekty uczenia się

PRK
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Plany studiów
Liczba opcji, które student powinien zrealizować w ramach każdego roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów
opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji opcji z
oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci
otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu
kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie
internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach kursów fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru
języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego I

60

-

-

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Opcje

F

Student realizuje opcje zgodnie z wymogami określonymi w programie.
Opcja: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo stosowane

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: przekładoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: kultura krajów anglojęzycznych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: praktyczna nauka języka angielskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja projektowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ścieżka: Lingwistyka
W ramach realizacji seminarium magisterskiego oraz opcji specjalizacyjnej student powinien wybrać kurs z oferty
programowej przewidzianej dla ścieżki specjalizacyjnej: lingwistyka.

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metodologia badań językoznawczych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zmiana i ciągłość w języku angielskim na przestrzeni wieków

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium magisterskie: lingwistyka

30

-

-

Opcja specjalizacyjna: lingwistyka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

Ścieżka: Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
W ramach realizacji seminarium magisterskiego oraz opcji specjalizacyjnej student powinien wybrać
kurs z oferty programowej przewidzianej dla ścieżki specjalizacyjnej: literaturoznawstwo brytyjskie i
amerykańskie.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metodologia badań literaturoznawczych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Starsza literatura angielska

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Opcja specjalizacyjna: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo

30

-

-

Przedmiot

F

Ścieżka: Przekładoznawstwo
W ramach realizacji seminarium magisterskiego oraz opcji specjalizacyjnej student powinien wybrać
kurs z oferty programowej przewidzianej dla ścieżki specjalizacyjnej: przekładoznawstwo.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo

30

-

-

Opcja specjalizacyjna: przekładoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kulturowe aspekty przekładu

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Stylistyka języka polskiego

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

60

8,0

egzamin

Przedmiot

F

Semestr 2
Przedmiot
Praktyczna nauka języka angielskiego I
Opcje

O
F

Student realizuje opcje zgodnie z wymogami określonymi w programie.

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Opcja: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo stosowane

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: przekładoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: kultura krajów anglojęzycznych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: praktyczna nauka języka angielskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja projektowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dydaktyka języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych wykład

30

3,0

egzamin

Dydaktyka języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych ćwiczenia

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekład I

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wykład monograﬁczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język i społeczeństwo

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przyswajanie języka

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język i media

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium magisterskie: lingwistyka

30

9,0

zaliczenie

Opcja specjalizacyjna: lingwistyka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Literatura amerykańska

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Nowsza literatura angielska

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo

30

9,0

zaliczenie

Przedmiot

F

Ścieżka: Lingwistyka
Przedmiot

F

Ścieżka: Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Literatura – wybrane zagadnienia

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Opcja specjalizacyjna: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Opcja specjalizacyjna: przekładoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo

30

9,0

zaliczenie

Przekład tekstów urzędowych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przekład tekstów humanistycznych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Proza w przekładzie

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

60

-

-

Przedmiot

Ścieżka: Przekładoznawstwo
Przedmiot

F

Semestr 3
Przedmiot
Praktyczna nauka języka angielskiego II
Opcje

O
F

Student realizuje opcje zgodnie z wymogami określonymi w programie.
Opcja: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo stosowane

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: przekładoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: kultura krajów anglojęzycznych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: praktyczna nauka języka angielskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja projektowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praktyka zawodowa (język angielski) – szkoła ponadpodstawowa

60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przekład II

Plany studiów

14 / 141

Ścieżka: Lingwistyka
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie: lingwistyka

30

-

-

Opcja specjalizacyjna: lingwistyka

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo

30

-

-

Opcja specjalizacyjna: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo

30

-

-

Opcja specjalizacyjna: przekładoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego II

60

8,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Przedmiot

F

Ścieżka: Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przedmiot

F

Ścieżka: Przekładoznawstwo
Przedmiot

F

Semestr 4
Przedmiot

Opcje

F

Student realizuje opcje zgodnie z wymogami określonymi w programie.
Opcja: literaturoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo stosowane

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: przekładoznawstwo

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: kultura krajów anglojęzycznych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: praktyczna nauka języka angielskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja projektowa

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Ścieżka: Lingwistyka
Przedmiot
Seminarium magisterskie: lingwistyka

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

33,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

33,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

33,0

zaliczenie

F

Ścieżka: Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przedmiot
Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo

F

Ścieżka: Przekładoznawstwo
Przedmiot
Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Metodologia badań językoznawczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Lingwistyka

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGLingS.210.5cb094fde38ed.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest omówienie rozmaitych metod opisu języka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane pojęcia zjawiska
i metody stosowane w teoriach opisu języka.

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

w pogłębionym stopniu wybrane metodologie
stosowane w opisie języka.

FAG_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu wybrane metody analiz
i interpretacji tekstów w ramach teorii
językoznawczych.

FAG_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju
w językoznawstwie.

FAG_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W5

powiązanie językoznawstwa z innymi dziedzinami
nauk humanistycznych w odniesieniu do teorii
językoznawczych.

FAG_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku angielskim na temat metod opisu
języka.

FAG_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U2

wyszukiwać i analizować informacje na temat teorii
opisu języka.

FAG_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie metod opisu języka.

FAG_K2_U13

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny wiedzy na temat metod opisu języka.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, aktywny udział w dyskusjach, przedstawienie
jednej prezentacji
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Zmiana i ciągłość w języku angielskim na przestrzeni wieków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Lingwistyka

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGLingS.210.602f729dee083.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przybliżenie studentom zjawiska zmiany językowej i warunkującej ją wariantywności
na poziomie geograﬁcznym i społecznym w odniesieniu do zmian zachodzących w systemie języka angielskiego
na przestrzeni wieków. Studenci zapoznają się z przykładami zmian na poziomie fonologii, gramatyki, składni,
leksyki, pisowni oraz warstwy graﬁcznej począwszy od okresu staroangielskiego aż po okres nowoangielski
w oparciu o przykłady i teksty z odpowiednich okresów historycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska z zakresu historii gramatyki i fonologii
języka angielskiego oraz dotyczące ich metody i teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie
językoznawstwa historycznego; w pogłębionym
stopniu wybrane zjawiska i zagadnienia z zakresu
historii języka angielskiego, rozumie kompleksową
naturę języka angielskiego, jego złożoność
i zmienność na przestrzeni wieków; znaczenie
angielskiego językoznawstwa historycznego
w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyﬁkę
przedmiotową i metodologiczną.

FAG_K2_W01,
FAG_K2_W03,
FAG_K2_W07

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_U03,
FAG_K2_U05

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje
dotyczące historycznej zmienności języka
angielskiego, wykorzystując różne źródła oraz
formułować krytyczne sądy; umiejętnie
i merytorycznie argumentować zjawiska występujące
w historii języka angielskiego z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować wnioski.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie
zmian zachodzących w języku angielskim
na przestrzeni wieków oraz odbieranych treści.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka zajęć obejmie takie aspekty jak:
- pojęcie wariantywności oraz zmiany językowej, przykłady współczesnej
wariantywności i zmian w języku angielskim
- Ogólne wprowadzenie do metod badawczych (językoznawstwo historyczne,
socjolingwistyka historyczna)
- przykłady form z współczesnych tradycyjnych dialektów brytyjskich i ich
pochodzenie
- zmiany na płaszczyźnie graﬁcznej – paleograﬁa; alfabet runiczny i łaciński,
przykłady zmian i konwencji w zapisie tekstu od języka staroangielskiego po
nowoangielski
- zmiany na płaszczyźnie fonologicznej – przykłady kontynuacji i zmian
spółgłoskowych i samogłoskowych (najważniejsze procesy) od prehistorii przez
staroangielski, średnioangielski po nowoangielski

1.

W1, U1, K1

- zmiany na płaszczyźnie gramatycznej – przykłady kontynuacji i zmian w
zakresie ﬂeksji od staroangielskiego przez średnioangielski po nowoangielski;
zróżnicowanie dialektalne
- zmiany na płaszczyźnie składniowej – przykłady kontynuacji i zmian w zakresie
składni zdania i frazy od staroangielskiego po nowoangielski
- zmiany na płaszczyźnie leksykalnej – przykłady kontynuacji i zmian w zakresie
semantyki, słowotwórstwa, zapożyczenia w staro-, średnio-, i nowoangielskim
- przykłady tekstów staro angielskich, średnioangielskich (różne dialekty) i
nowoangielskich – analiza i tłumaczenie

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pisemnego testu
końcowego na ocenę pozytywną (60% punktów)
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Metodologia badań literaturoznawczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGLitBryAmeS.210.5cd2d11a37dc8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu przekazanie studentom i studentkom wiedzy z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach ﬁlologii angielskiej.

C2

Kurs ma na celu zapoznanie studentów i studentek z wybranymi teoriami literatury i metodami badań literackich.

C3

Kurs ma na celu zapoznanie studentów i studentek z zasadami przygotowania pracy magisterskiej i rozwinięcie
umiejętności potrzebnych do jej napisania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej
wiedzy szczegółowej w zakresie ﬁlologii angielskiej,
zgodnie ze specjalizacją literaturoznawczą, w tym ma
wiedzę na temat planowania i przeprowadzania badań
podstawowych w ramach tej specjalizacji.

FAG_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

Student(ka) ma pogłębioną wiedzę o głównych
kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach
w literaturoznawstwie w ramach ﬁlologii angielskiej.

FAG_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
teorie i metodologie stosowane w badaniach
literaturoznawczych, w szczególności w XX i XXIwieczne teorie literatury.

FAG_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
różne metody analizy i interpretacji tekstów kultury
z perspektywy literaturoznawczej oraz rozumie ich rolę FAG_K2_W06
i miejsce w procesie historyczno-kulturowym oraz
zakres oddziaływania społecznego.

zaliczenie na ocenę

W5

student(ka) ma pogłębioną wiedzę o miejscu
i znaczeniu teorii literaturoznawczych w systemie
nauk humanistycznych oraz o ich specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej.

FAG_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W6

Student(ka) ma pogłębioną wiedzę o miejscu
literaturoznawstwa w dziedzinie nauk
humanistycznych.

FAG_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W7

Student(ka) zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony
własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.

FAG_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student(ka) potraﬁ przygotować w języku angielskim
różne prace pisemne o charakterze specjalistycznym,
odnoszące się do literaturoznawstwa.

FAG_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

student(ka) potraﬁ wyszukiwać, analizować
i użytkować informacje z zakresu literaturoznawstwa,
FAG_K2_U03
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz
formułować krytyczne sądy.

zaliczenie na ocenę

U3

student(ka) potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację z zastosowaniem zróżnicowanych
metod literaturoznawczych, stosując właściwą
terminologię i odpowiednią metodologię.

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

student(ka) potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim
na wybrany temat z zakresu literaturoznawstwa
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

FAG_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U5

student(ka) potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
literaturoznawstwa.

FAG_K2_U13

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

student(ka) potraﬁ krytycznie ocenić posiadaną
wiedzę oraz odbierane treści w zakresie
literaturoznawstwa.
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student(ka) jest gotów/gotowa do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych w obszarze
literaturoznawstwa oraz zasięgania opinii eksperckich
w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu
problemów.

K2

FAG_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

8

przygotowanie eseju

22

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

przegląd wybranych teorii literackich w XX i XXI wieku

1.

2.

wybrane zagadnienia z narratologii i analiza przykładowych tekstów

W1, W3, W4, W6, U1, U3,
U4, U5, K1

3.

przygotowanie do pisania pracy magisterskiej (dobór bibliograﬁi, przeszukiwanie i
funkcjonalności elektronicznych baz danych, praca ze źródłami krytycznymi,
zasady cytowania i świadomość, na czym polega plagiat, konstrukcja rozprawy)

W7, U2, U5, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są: - regularna obecność na zajęciach i
aktywne w nich uczestnictwo (udział w dyskusji, wykonywanie zadań
zaliczenie na ocenę
domowych) (35%) - praca pisemna (esej) lub prezentacja ustna (35%) krótki test pisemny (30%)
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Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzS.2F0.1585690856.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Liczba
punktów ECTS
33.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie
Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy i zainteresowań studentów z zakresu przekładoznawstwa.

C2

Rozwinięcie umiejętności rozplanowania, napisania i poprawnego zredagowania pracy naukowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia,
metody i teorie z zakresu translatologii; ma wiedzę
na temat planowania i przeprowadzania badań
podstawowych w ramach przekładoznawstwa.

FAG_K2_W01,
FAG_K2_W02

zaliczenie

W2

wybrane metody analizy i interpretacji tekstów kultury
przydatne w reﬂeksji przekładoznawczej oraz
w praktyce przekładowej

FAG_K2_W06

zaliczenie

W3

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego

FAG_K2_W10

zaliczenie

W4

kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia
w przekładoznawstwie, a także teorie i metodologie
stosowane w badaniach translatologicznych; rozumie
interdycyplinarny charakter badań
przekładoznawczych i ich ścisły związek z różnymi
(sub)dyscyplinami w ramach dziedziny nauk
humanistycznych (przede wszystkim
z językoznawstwem i literaturoznawstwem, lecz
również z kulturoznawstwem, socjologią, historią,
ﬁlozoﬁą czy medioznawstwem).

FAG_K2_W04,
FAG_K2_W05,
FAG_K2_W08

zaliczenie

W5

fundamentalne dylematy towarzyszące pracy
tłumacza

FAG_K2_W09

zaliczenie

U1

przygotować w języku angielskim pracę magisterską
o charakterze przekładoznawczym, potraﬁ
samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje z zakresu
przekładoznawstwa, wykorzystując różne źródła
polskie i anglojęzyczne oraz formułować krytyczne
sądy; posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułowania wniosków.

FAG_K2_U01,
FAG_K2_U03,
FAG_K2_U05

zaliczenie

U2

przeprowadzić pogłębioną analizę i interpretację
tekstów z zastosowaniem wybranych metod
stosowanych w przekładoznawstwie.

FAG_K2_U04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U3

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku angielskim poświęcone badaniom
translatologicznym; potraﬁ porozumiewać się
i dyskutować w różnych gremiach na temat zagadnień
przekładoznawczych; potraﬁ współdziałać z innymi.

FAG_K2_U09,
FAG_K2_U10,
FAG_K2_U11,
FAG_K2_U12

zaliczenie

U4

przy rozwiązywaniu złożonych i nietypowych
problemów badawczych integrować wiedzę właściwą
dla różnych dyscyplin i subdyscyplin naukowych
w dziedzinie nauk humanistycznych (przede
wszystkim literaturoznawstwa i językoznawstwa);
FAG_K2_U06,
potraﬁ również formułować, analizować i syntetyzować
FAG_K2_U07
problemy badawcze w zakresie przekładoznawstwa
oraz dobierać adekwatne metody i narzędzia
pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potraﬁ
też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy
wykorzystaniu różnych form i metod

zaliczenie

U5

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie przekładoznawstwa; rozumie
także potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego

FAG_K2_U13

zaliczenie

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz zasięgania
porad specjalistów w przypadku napotkania trudności
w samodzielnym rozwiązaniu problemów
translatologicznych.

FAG_K2_K01,
FAG_K2_K02

zaliczenie

K2

spełniać obowiązki akademickie i zawodowe zgodnie
z zasadami etyki.

FAG_K2_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

200

przeprowadzenie badań literaturowych

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
330

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

600

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
660

ECTS
33.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Celem seminarium jest przedstawienie studentom warsztatu pisania pracy
magisterskiej. Student pogłębia umiejętności formułowania tematu badawczego,
W1, W2, W3, W4, W5,
konstruowania pracy magisterskiej oraz posługiwania się źródłami. Poszerza i
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
rozwija wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii badań przekładoznawczych.
K2
Ponadto pogłębia wiedzę związaną z zakresem tematycznym seminarium
magisterskiego. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane przez
prowadzącego.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, analiza przypadków, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia semestru zostaną podane przez
prowadzącego.

seminarium

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

Semestr 3
Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia semestru zostaną podane przez
prowadzącego.
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Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia ostatniego semestru seminarium jest złożenie pracy
magisterskiej. Pozostałe warunki oraz forma zaliczenia przedmiotu
zostaną podane przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.230.5cd961efd7d34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie
C1+ (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ), z uwzględnieniem specyﬁki dyskursu akademickiego.
Kurs ma na celu w szczególności: (1) doskonalenie zaawansowanych umiejętności związanych ze sprawnością
czytania i wymaganych przy analizie dłuższych, złożonych tekstów, (2) rozwijanie umiejętności niezbędnych
do napisania pracy magisterskiej, (3) poszerzanie zasobu słownictwa oraz doskonalenie znajomości/umiejętności
stosowania struktur gramatycznych i związków frazeologicznych na poziomie C1+.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

język angielski w zakresie słownictwa, frazeologii oraz
struktur gramatycznych na poziomie C1+, w tym tych
charakterystycznych dla stylu formalnego, jego
rozmaite style i rejestry, oraz w pogłębionym stopniu
konwencje stosowane w anglojęzycznych publikacjach
prasowych i naukowych (w tym: środki stylistyczne
i zabiegi retoryczne).

FAG_K2_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W2

zjawiska i problemy kulturowe prezentowane
w różnorodnych współczesnych tekstach
publicystycznych.

FAG_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W3

w pogłębionym stopniu konwencje stosowane
w anglojęzycznych publikacjach naukowych.

FAG_K2_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonywać selekcji i syntezy informacji oraz
analizować i interpretować współczesne teksty kultury
(zwłaszcza aktualne publikacje naukowe i prasowe).

FAG_K2_U03,
FAG_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

wyrażać i argumentować opinię na temat zagadnień
poruszanych w anglojęzycznych publikacjach
prasowych i akademickich.

FAG_K2_U05

egzamin ustny,
zaliczenie

U3

redagować teksty o charakterze akademickim
odwołując się do innych odpowiednio dobranych
publikacji, dokumentując je rzetelnie i zgodnie
z regułami wybranego stylu.

FAG_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

posługiwać się językiem wiodącym na poziomie C1+
(określonym przez ESOKJ)

FAG_K2_U08

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

FAG_K2_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy treści we współczesnych
publikacjach publicystycznych i akademickich.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

70

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
130

ECTS
0.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs ukierunkowany jest na doskonalenie umiejętności rozumienia idei zawartych
w złożonych tekstach i wypowiedziach ustnych oraz na doskonalenie umiejętności
konstruowania wypowiedzi pisemnych o charakterze akademickim na poziomie
C1+ (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ).
Kurs poszerza posiadane umiejętności związane ze sprawnościami czytania oraz
rozumienia mowy, a także doskonali sprawności niezbędne do przygotowania
dłuższych wypowiedzi pisemnych o charakterze akademickim (z wykorzystaniem
literatury przedmiotu), w szczególności pracy magisterskiej. Kurs poszerza
również słownictwo i ugruntowuje znajomość zaawansowanych struktur
gramatycznych na poziomie poziom C1+.
Na roku I kurs kładzie szczególny nacisk na:
·
umiejętność przeprowadzenia analizy wybranych rodzajów tekstów
akademickich (np. esej krytyczny, artykuł badawczy, abstrakt) z uwzględnieniem
krytycznego podejścia do tekstu;
·
umiejętność dokonywania syntezy rozbudowanych idei przedstawionych w
dłuższym tekście lub w złożonej wypowiedzi ustnej;

1.

·

umiejętność wyciągania i przedstawiania wniosków;

·

umiejętność konstruowania spójnej, logicznej i efektywnej argumentacji;

·
umiejętność przetwarzania informacji (parafrazowanie i streszczanie
fragmentów tekstów akademickich, kompilowanie, tworzenie przeglądu
literatury);

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

·
umiejętność rozpoznawania struktury i organizacji tekstu poprzez dobrą
znajomość znaczników dyskursu właściwych dla danego gatunku i rejestru;
·
umiejętność dokonywania właściwego doboru tekstów źródłowych (ocena
jakości informacji oraz jakości źródeł, korzystanie z baz danych i zasobów
bibliotecznych na poziomie zaawansowanym);
·
umiejętność posługiwania się materiałami źródłowymi: poprawne
wykorzystywanie źródeł i dokumentowanie ich za pomocą wybranego stylu (np.
MLA, APA) oraz unikanie plagiatu;
·
umiejętność posługiwania się słownictwem, związkami frazeologicznymi
oraz strukturami gramatycznymi na poziomie zbliżonym do kompetencji
rodzimych użytkowników języka;
·

właściwy dobór środków leksykalnych i stylistycznych;

·

posługiwanie się stylem formalnym.

Kurs opiera się o materiały autentyczne (publikacje książkowe i/lub prasowe oraz
materiały audio i/lub video adresowane do rodzimych użytkowników języka
angielskiego) oraz o wyszczególniony w dalszej części sylabusa podręcznik główny
i podręczniki uzupełniające.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja,
burza mózgów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje dwa semestry (I i II) i kończy się zaliczeniem bez oceny po
semestrze II, a następnie egzaminem końcowym. Uzyskanie zaliczenia jest
warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin składa się z części
pisemnej i części ustnej. Zdanie części pisemnej jest warunkiem
dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z
całości egzaminu jest uzyskanie minimum 60% wartości punktowej z
każdej części składowej egzaminu. Warunki uzyskania zaliczenia dotyczą
pracy w obu semestrach i obejmują: (1) regularne uczestnictwo i aktywny
udział w zajęciach, (2) zaliczenie wszystkich wymaganych testów
cząstkowych przeprowadzanych w trakcie trwania kursu, (3)
przygotowanie i wygłoszenie wymaganych prezentacji, (4) zaliczenie
wszystkich wymaganych prac pisemnych. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej z testów cząstkowych jest uzyskanie co najmniej 60%
punktów.

ćwiczenia

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja,
burza mózgów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje dwa semestry (I i II) i kończy się zaliczeniem bez
oceny po semestrze II, a następnie egzaminem końcowym. Uzyskanie
zaliczenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin
składa się z części pisemnej i części ustnej. Zdanie części pisemnej
jest warunkiem dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem uzyskania
oceny pozytywnej z całości egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
wartości punktowej z każdej części składowej egzaminu. Warunki
uzyskania zaliczenia dotyczą pracy w obu semestrach i obejmują: (1)
regularne uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach, (2) zaliczenie
wszystkich wymaganych testów cząstkowych przeprowadzanych w
trakcie trwania kursu, (3) przygotowanie i wygłoszenie wymaganych
prezentacji, (4) zaliczenie wszystkich wymaganych prac pisemnych.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z testów cząstkowych jest
uzyskanie co najmniej 60% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (zgodnie ze standardami ESOKJ).

Sylabusy
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Seminarium magisterskie: lingwistyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Lingwistyka

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGLingS.2F0.620ce46057ae6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
33.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i zainteresowań studentów z zakresu językoznawstwa oraz rozwinięcie
umiejętności rozplanowania, napisania i poprawnego zredagowania pracy naukowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie
językoznawstwa.

FAG_K2_W01

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane
zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy
szczegółowej w zakresie językoznawstwa, w tym ma
wiedzę na temat planowania i przeprowadzania badań
podstawowych w zakresie językoznawstwa.

FAG_K2_W02

zaliczenie, brak
zaliczenia

W3

w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka angielskiego, rozumie
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i zmienność.

FAG_K2_W03

zaliczenie, brak
zaliczenia

W4

w pogłębionym stopniu teorie i metodologie
stosowane w badaniach językoznawczych.

FAG_K2_W05

zaliczenie, brak
zaliczenia

W5

w pogłębionym stopniu różne rodzaje tekstów kultury
angielskiego obszaru językowego oraz metody ich
analizy i interpretacji w ramach językoznawstwa
i rozumie ich rolę i miejsce w procesie historycznokulturowym oraz zakres oddziaływania społecznego.

FAG_K2_W06

zaliczenie, brak
zaliczenia

W6

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
dotyczące problematyki z zakresu badań
językoznawczych.

FAG_K2_W09

zaliczenie, brak
zaliczenia

W7

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

FAG_K2_W10

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim pracę pisemną
o charakterze specjalistycznym, naukowym,
w zakresie językoznawstwa.

FAG_K2_U01

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

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

FAG_K2_U03

zaliczenie, brak
zaliczenia

Sylabusy
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U3

krytycznie analizować i interpretować teksty kultury
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię z zakresu językoznawstwa.

FAG_K2_U04

zaliczenie, brak
zaliczenia

U4

umiejętnie i merytorycznie argumentować
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować wnioski.

FAG_K2_U05

zaliczenie, brak
zaliczenia

U5

formułować i testować hipotezy badawcze w zakresie
językoznawstwa w oparciu o właściwie określone
priorytety przy realizacji zadania oraz dobierać
metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów.

FAG_K2_U06

zaliczenie, brak
zaliczenia

U6

przy rozwiązywaniu złożonych i nietypowych
problemów w zakresie językoznawstwa integrować
wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin naukowych.

FAG_K2_U07

zaliczenie, brak
zaliczenia

U7

dokonać prezentacji opracowanych zagadnień
z zakresu językoznawstwa przy wykorzystaniu różnych
form i metod (w tym technik informacyjnokomunikacyjnych).

FAG_K2_U09

zaliczenie, brak
zaliczenia

U8

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku angielskim na wybrany temat
z zakresu językoznawstwa z wykorzystaniem literatury
przedmiotu.

FAG_K2_U10

zaliczenie, brak
zaliczenia

U9

porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień językoznawczych.

FAG_K2_U11

zaliczenie, brak
zaliczenia

U10

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie językoznawstwa.

FAG_K2_U13

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

FAG_K2_K01

zaliczenie, brak
zaliczenia

K2

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych w obszarze
językoznawstwa oraz zasięgania opinii eksperckich
w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu
problemów.

FAG_K2_K02

zaliczenie, brak
zaliczenia

K3

spełniać obowiązki akademickie i zawodowe zgodnie
z zasadami etyki.

FAG_K2_K04

zaliczenie, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

200

przeprowadzenie badań literaturowych

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
330

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

600

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
660

ECTS
33.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem seminarium jest przedstawienie studentom warsztatu pisania pracy
magisterskiej. Student pogłębia umiejętności formułowania tematu badawczego,
konstruowania pracy magisterskiej oraz posługiwania się źródłami. Poszerza i
rozwija wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii badań językoznawczych.
Ponadto pogłębia wiedzę związaną z zakresem tematycznym seminarium
magisterskiego. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane przez
prowadzącego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U10, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.
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Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.
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Starsza literatura angielska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGLitBryAmeS.210.5cd2d11a6153c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs, skierowany do studentów pierwszego roku drugiego stopnia specjalizacji literackiej, ma na celu zapoznanie
uczestników z podstawowymi zagadnieniami wybranych zjawisk literackich w literaturze angielskiej od czasów
średniowiecza aż po romantyzm, a także funkcjonowaniem tych zjawisk w literaturze współczesnej. Kurs oferuje
analizę szeregu tekstów źródłowych pod kątem związków pomiędzy tekstami literackimi, zarówno sobie
współczesnymi jak i tymi, które powstały w czasach sobie odległych, a tym samym tworzy płaszczyznę
praktyczną, na której studenci rozwiną swoje umiejętności interpretacyjno-krytyczne w kontekście
przygotowywania własnych projektów magisterskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane fakty, pojęcia i zjawiska stanowiące
przedmiot badań nad literaturą angielską od czasów
średniowiecznych po Romantyzm, z uwzględnieniem
wpływu owej wcześniejszej literatury na literaturę
i kulturę współczesną. Student(ka) zna i rozumie
w pogłębionym stopniu metody i teorie wyjaśniające
złożone zależności między tymi faktami, pojęciami
i zjawiskami, które stanowią zaawansowaną wiedzę
ogólną w zakresie literaturoznawstwa.

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
teorie i metodologie stosowane w badaniach nad
literaturą angielską czasów średniowiecznych
po Romantyzm, z uwzględnieniem teorii i metodologii
stosowanych do badania wpływu owej wcześniejszej
literatury na literaturę i kulturę współczesną.

FAG_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane teksty literatury i kultury angielskiego
obszaru językowego od czasów średniowiecznych
po Romantyzm. Student(ka) zna i rozumie metody ich
analizy i interpretacji, a także rozumie ich rolę
i miejsce w procesie historyczno-kulturowym oraz
zakres oddziaływania społecznego.

FAG_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

Student(ka) potraﬁ potraﬁ krytycznie analizować
i interpretować różnego rodzaju teksty literatury
angielskiej od średniowiecznych po romantyczne
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię. Student(ka) potraﬁ także
dostrzec wpływ owej wcześniejszej literatury
na literaturę i kulturę współczesną.

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Student(ka) potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach na temat zagadnień dotyczących
literatury angielskiej począwszy od tekstów
średniowiecznych po romantyczne z uwzględnieniem
wpływu owej wcześniejszej literatury na literaturę
i kulturę współczesną.

FAG_K2_U11

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student(ka) jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz odbieranych treści dotyczących literatury
angielskiej począwszy od tekstów średniowiecznych
po romantyczne.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

40

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Program obejmuje przegląd zjawisk literackich w wybranych epokach od
średniowiecza po romantyzm a także współczesnych adaptacji kanonicznych
tekstów wczesnej literatury angielskiej. W zależności od decyzji podjętych w
grupie na początku kursu, program skupia się na wpływach tekstów antycznych
oraz Biblii na literaturę brytyjską na przestrzeni wieków lub na współczesnych
adaptacjach literackich i ﬁlmowych kanonicznych tekstów literatury angielskiej
oraz interakcjach tekstów literackich z innymi tekstami kultury. Zjawiska literackie
i kulturowe, które są przedstawiane podczas kursu obejmują wybrane zagadnienia
dotyczące intertekstualności (np. parodie, aluzje, imitacje, pastisze).

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prowadzący ustala formę zaliczenia z grupą (końcowy test, praca
pisemna, lub inna wybrana forma zaliczenia).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Opcja specjalizacyjna: lingwistyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Lingwistyka

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGLingS.270.620cf7882ada4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie
językoznawstwa.

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia
z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej
w zakresie językoznawstwa.

FAG_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu teorie i metodologie
stosowane w badaniach językoznawczych.

FAG_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie analizować i interpretować teksty właściwą
terminologię i stosując odpowiednią metodologię
z zakresu językoznawstwa.

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

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

FAG_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ porozumiewać się i dyskutować na temat
zagadnień językoznawczych.

FAG_K2_U11

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odbieranych treści.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu
językoznawstwa. W ramach kursu analizowane i omawiane będą różnorodne
kwestie językoznawcze i/lub teksty kultury z perspektywy językoznawczej.
Studenci pogłębią wiedzę językoznawczą oraz będą rozwijać umiejętności
analityczno-interpretacyjne związane z wybranymi zagadnieniami
językoznawczymi. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane
przez prowadzącego.

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

Sylabusy

48 / 141

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.
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Opcja specjalizacyjna: literaturoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGLitBryAmeS.270.1559124079.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi przez prowadzącego aspektami literaturoznawstwa
na przykładzie tekstów literackich, które zostaną omówione podczas kursu oraz rozwijanie umiejętności analizy
i interpretacji tekstów literackich. Kurs ma wspomagać studentów w procesie selekcji i interpretacji tekstów
literackich, z których będą korzystać podczas pisania pracy magisterskiej.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane fakty, pojęcia i zjawiska społeczno-kulturowe,
które znajdują swój wyraz w tekstach literatury
i kultury anglojęzycznej wybranych okresów
literackich. Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym
stopniu metody i teorie wyjaśniające złożone
zależności między tymi faktami, pojęciami
i zjawiskami, stanowiące zaawansowaną wiedzę
ogólną w zakresie literaturoznawstwa w ramach
obszaru badań właściwych dla ﬁlologii angielskiej.

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej
wiedzy szczegółowej dotyczącej literaturoznawstwa
w ramach obszaru badań właściwego dla ﬁlologii
angielskiej.

FAG_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
teorie i metodologie stosowane w badaniach
literaturoznawczych w ramach obszaru badań
właściwego dla ﬁlologii angielskiej.

FAG_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane rodzaje tekstów kultury angielskiego obszaru
językowego oraz metody ich analizy i interpretacji,
a także rozumie ich rolę i miejsce w procesie
historyczno-kulturowym oraz zakres oddziaływania
społecznego.

FAG_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

Student(ka) potraﬁ przygotować w języku angielskim
prace pisemne na tematy literaturoznawcze (w tym
teksty o charakterze naukowym) studiowane
w ramach ﬁlologii angielskiej.

FAG_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student(ka) potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim
lub/i w języku polskim na wybrany temat
literaturoznawczy z obszaru badań ﬁlologii angielskiej
z właściwym wykorzystaniem literatury przedmiotu.

FAG_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U3

Student(ka) potraﬁ krytycznie analizować
i interpretować różnego rodzaju teksty literatury
i kultury z obszaru badań ﬁlologii angielskiej
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię.

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

Student(ka) potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach na temat zagadnień
literaturoznawczych studiowanych w ramach ﬁlologii
angielskiej.

FAG_K2_U11

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Student(ka) jest gotów/gotowa do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy oraz odbieranych treści na temat
zagadnień literaturoznawczych studiowanych
w ramach ﬁlologii angielskiej.
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K2

Student(ka) jest gotów/gotowa do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych dotyczących literaturoznawstwa
w obszarze badań ﬁlologii angielskiej oraz zasięgania
opinii eksperckich w przypadku trudności
w samodzielnym rozwiązaniu problemów.

FAG_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

50

przeprowadzenie badań literaturowych

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

50

przeprowadzenie badań literaturowych

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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.
Konkretne treści programowe zostaną przedstawione przez prowadzącego.

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne uczestnictwo w zajęciach
oraz uzyskanie pozytywnej oceny (min. 60% punktów) z testu, pracy
zaliczenie na ocenę pisemnej lub innej formy sprawdzenia wiadomości ustalonej przez
prowadzącego z grupą. Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane
przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć.

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność, przygotowanie do zajęć
i zdanie testu kończącego kurs.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGLitBryAmeS.2F0.1585691180.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
33.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnych badań naukowych prowadzących
do napisania pracy magisterskiej w zakresie literaturoznawstwa i wyposażenie ich w poszerzoną wiedzę na temat
literatury anglojęzycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia
z zakresu badań literaturoznawczych dotyczących
literatury anglojęzycznej, w tym ma wiedzę na temat
planowania i przeprowadzania badań podstawowych
w ramach specjalizacji literaturoznawczej.

FAG_K2_W02

zaliczenie

W2

wybrane metody analizy i interpretacji tekstów
literackich; zna i rozumie specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną obszaru badań nad literaturą
anglojęzyczną.

FAG_K2_W05

zaliczenie

W3

w pogłębionym stopniu wybrane teksty literatury
i kultury angielskiego obszaru językowego oraz
metody ich analizy i interpretacji, a także rozumie ich
rolę i miejsce w procesie historyczno-kulturowym oraz
zakres oddziaływania społecznego.

FAG_K2_W06,
FAG_K2_W10

zaliczenie

W4

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego w kontekście tworzenia własnych
tekstów naukowych oraz własnej pracy magisterskiej.

FAG_K2_W10

zaliczenie

FAG_K2_U01,
FAG_K2_U03,
FAG_K2_U04,
FAG_K2_U05,
FAG_K2_U06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

przygotować w języku angielskim prace pisemne
mające znamiona tekstu naukowego; w tym celu
potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje, wykorzystując różne źródła, oraz
formułować własne hipotezy i krytyczne sądy
w obszarze literaturoznawstwa i kultury
anglojęzycznej; potraﬁ przy rozwiązywaniu problemów
literaturoznawczych integrować wiedzę właściwą dla
różnych dyscyplin naukowych; posiada umiejętność
merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułowania
wniosków dotyczących funkcjonowania anglojęzycznej
literatury w szerzej pojętej kulturze.
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U2

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury
anglojęzycznej 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

zaliczenie

U3

potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić
wystąpienie ustne w języku angielskim na wybrany
temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu; potraﬁ
porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień literaturoznawczych; potraﬁ
współdziałać z innymi w celu przygotowania
wspólnego stanowiska lub projektu w obrębie reﬂeksji
literaturoznawczych.

FAG_K2_U09,
FAG_K2_U10,
FAG_K2_U11,
FAG_K2_U12

zaliczenie

U4

formułować, analizować i syntetyzować problemy
badawcze w zakresie literaturoznawstwa oraz
dobierać adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów; potraﬁ określić
priorytety przy realizacji określonego zadania; potraﬁ
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie literaturoznawstwa.

FAG_K2_U06,
FAG_K2_U13

zaliczenie

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odbieranych treści w zakresie badań nad literaturą
i kulturą anglojęzyczną oraz do uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych
FAG_K2_K01,
dotyczących literaturoznawstwa, a także do zasięgania FAG_K2_K02
opinii eksperckich w przypadku trudności
w samodzielnym rozwiązaniu napotkanych
problemów.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przeprowadzenie badań literaturowych

120

przygotowanie raportu

15

seminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie raportu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przeprowadzenie badań literaturowych

100

przygotowanie do ćwiczeń

90

konsultacje

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
340

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

350

przygotowanie do egzaminu

200

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
580

ECTS
33.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Celem seminarium jest przedstawienie studentom warsztatu pisania pracy
magisterskiej. Student pogłębia umiejętności formułowania tematu badawczego,
konstruowania pracy magisterskiej oraz posługiwania się źródłami. Poszerza i
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
rozwija wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii badań literaturoznawczych.
U3, U4, K1
Ponadto pogłębia wiedzę związaną z zakresem tematycznym seminarium
magisterskiego. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane przez
prowadzącego.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach, prowadzenie badań prowadzących do napisania
pracy magisterskiej

seminarium

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
becność na zajęciach, prowadzenie badań prowadzących do napisania
pracy magisterskiej, konsultacje z prowadzącym

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

seminarium

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, prowadzenie badań, konsultacje z prowadzącym,
przedstawienie części pracy magisterskiej

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, seminarium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
gotowa praca magisterska

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Opcja specjalizacyjna: przekładoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.270.1559123903.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu teorii i praktyki przekładu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane pojęcia
przekładoznawcze, przydatne w sztuce i krytyce
przekładu wybranych typów tekstu/wypowiedzi

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

w pogłębionym stopniu interdyscyplinarny charakter
przekładu; rozumie konieczność starannego
sprawdzania faktów, poszukiwania wiarygodnych
informacji i ciągłego poszerzania wiedzy, typową
w zawodzie tłumacza.

FAG_K2_W02,
FAG_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu różne rodzaje tekstów kultury
i ich wymogi w tłumaczeniu oraz redakcji przekładu

FAG_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich analizę i interpretację; rozwija
umiejętności z zakresu praktyki i krytyki tłumaczenia

FAG_K2_U02,
FAG_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i doskonalić
umiejętności w zakresie przekładoznawstwa,
a podejmując się realizacji zadań
tłumaczeniowych.potraﬁ integrować wiedzę właściwą
dla róznych dyscyplin humanistycznych.

FAG_K2_U07,
FAG_K2_U13

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki
realizowania zadań akademickich i zawodowych
w zakresie przekładoznawtswa.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

wykonanie ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu
przekładoznawstwa. Na przykładach różnorodnych tekstów kultury omawiane
będą wybrane kwestie teoretyczne i/lub praktyczne dotyczące przekładu.
Studenci będą rozwijać wiedzę i umiejętności posługiwania się terminologią z
zakresu przekładoznawstwa, poszerzą również praktyczne umiejętności z zakresu
przekładu. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane przez
prowadzącego.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Kulturowe aspekty przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzS.210.5cd424928db9e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Co takiego dzieje się, gdy dzieła literatury, pisarze, prądy literackie i całe tradycje kulturowe przenoszą się
z kontekstu nie tylko narodowego języka, ale i narodowej kultury i zostają zaproszenie - lub wręcz się wpraszają w nowy kontekts językowo-kulturowy wwyniku procesu przekładu? Niniejszy przedmiot bada te relacje
na przykładzie różnych i wielowymiarowych losów dzieł, prądów i zjawisk literatury polskiej w angielskojęzycznym
obszarze kulturowym i - na odwrót - na przykładzie recepcji literatury angielskojęzycznej w Polsce. Wybór tych
dwóch obszarów literackich jest też doskonałą okazją do zbadania różnic w funkcjonowaniu literatur
dominujących i peryferyjnych. Po ukończeniu zajęć studenci będą potraﬁli identyﬁkować i kategoryzować
kulturowe uwarunkowania przekłądu literackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu szeroką gamę zjawisk
związanych z przechodzeniem pojedynczych dzieł,
twórczości pisarzy i całych tradycji literackich za pośrednictwem przekładu literackiego - w nowy
kontekst kulturowy i językowy; różnice
w funkcjonowaniu literatur dominujących
i peryferyjnych, i konsekwencje, jakie z tych różnic
wynikają dla przekładu literackiego.

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

podać przykłady w/w relacji w przypadku konkretnych
dzieł literackich i konkretnych autorów literatury
polskiej w angielskojęzycznym obszarze kulturowym i - FAG_K2_U06
na odwrót - na przykładzie recepcji literatury
angielskojęzycznej w Polsce.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceniania i selekcjonowania informacji.

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie pracy semestralnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wstęp: literatura polska w kontekście angielskojęzycznym.
2. Pan Tadeusz: polska epopeja narodowa w innym języku.
3. Sienkiewicz po angielsku.
4. Dwujęzyczny Conrad?
5. Conrad i Sienkiewicz: Polska zmiana warty w Afryce.

1.

W1, U1, K1

6. Polska powieść po francusku o Hiszpanii: "Rękopis znaleziony w Saragossie"
Jana Potockiego.
7. Rzymska tragedia po polsku.
8. Polski chłopiec pisze po hebrajsku.
9. Liczenie krasnoludów: Tolkien w Polsce.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
test zaliczeniowy na ponad 60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - dopuszczalna jest usprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach.

Sylabusy
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Stylistyka języka polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzS.210.5cd4247c7eee4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Utrwalenie przez studentów wiadomości ze stylistyki normatywnej języka polskiego. Zapoznanie się studentów
z typowymi błędami w tłumaczeniu z języka angielskiego na polski.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane pojęcia i zjawiska
z zakresu stylistyki języka polskiego.

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
krytycznie analizować, interpretować oraz redagować
różnego rodzaju teksty w języku polskim, zwłaszcza
tłumaczenia.

U1

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny stylistycznej odbieranych treści
sformułowanych w języku polskim.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Utrwalenie przez studentów wiadomości ze stylistyki normatywnej języka
polskiego. Zapoznanie studentów z typowymi błędami w tłumaczeniu z języka
angielskiego na polski.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania: - regularna obecność na zajęciach (maksymalnie dwie
zaliczenie na ocenę nieusprawiedliwione nieobecności) i przygotowanie się do nich - zdanie
testu zaliczeniowego (min. liczba punktów 60%)
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Opcja: literaturoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.2F0.1585603815.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi przez prowadzącego aspektami literaturoznawstwa
na przykładzie tekstów literackich z kanonu literatury anglojęzycznej, które zostaną omówione podczas kursu,
oraz rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane metody analiz i interpretacji tekstów kultury
funkcjonujących w obszarze badań ﬁlologii angielskiej.

FAG_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
teorie i metodologie stosowane w badaniach
literaturoznawczych, które znajdują się w obszarze
badań ﬁlologii angielskiej.

FAG_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

Student(ka) zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane fakty, pojęcia i zjawiska historycznokulturowe, które znajdują swój wyraz w literaturze
i kulturze anglojęzycznej; zna i rozumie
w pogłębionym stopniu metody i teorie wyjaśniające
złożone zależności między tymi faktami, pojęciami
i zjawiskami, które stanowią zaawansowaną wiedzę
ogólną w zakresie literaturoznawstwa.

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

U1

Student(ka) potraﬁ przygotować w języku angielskim
różne prace pisemne na tematy literaturoznawcze (w
tym teksty o charakterze naukowym) studiowane
w ramach ﬁlologii angielskiej.

FAG_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student(ka) potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim
na wybrany temat literaturoznawczy z obszaru badań
ﬁlologii angielskiej z właściwym wykorzystaniem
literatury przedmiotu.

FAG_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U3

Student(ka) potraﬁ krytycznie analizować
i interpretować różnego rodzaju teksty literatury
i kultury z obszaru badań literaturoznawczych
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię.

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student(ka) jest gotów/gotowa do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy oraz odbieranych treści na temat
zagadnień literaturoznawczych studiowanych
w ramach ﬁlologii angielskiej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

70

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia literaturoznawcze, które
będą omawiane na podstawie wybranych lektur. Analizy obejmą treści, aspekty
gatunkowe i językowe danych utworów oraz ich miejsce w procesach historycznoliterackich. Studenci będą pogłębiać wiedzę i umiejętności posługiwania się
terminologią z zakresu literaturoznawstwa. Szczegółowe treści oraz obszar
tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne uczestnictwo w zajęciach
oraz uzyskanie pozytywnej oceny (min. 60% punktów) z testu, pracy
zaliczenie na ocenę pisemnej lub innej formy sprawdzenia wiadomości ustalonej przez
prowadzącego z grupą. Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane
przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Opcja: językoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.2F0.1585603877.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie
językoznawstwa

W1

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
krytycznie analizować i interpretować teksty kultury
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię z zakresu językoznawstwa.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu
językoznawstwa. W ramach kursu analizowane i omawiane będą różnorodne
kwestie językoznawcze i/lub teksty kultury z perspektywy językoznawczej.
Studenci będą pogłębiać wiedzę i umiejętności posługiwania się terminologią z
zakresu językoznawstwa. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną
podane przez prowadzącego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.
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Opcja: językoznawstwo stosowane
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.2F0.1585603919.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa stosowanego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w językoznawstwie
stosowanym.

FAG_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
krytycznie analizować i interpretować różne rodzaje
tekstów kultury angielskiego obszaru językowego oraz
metody ich analizy i interpretacji w zakresie
językoznawstwa.

U1

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu
językoznawstwa stosowanego oraz odbieranych treści.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu
językoznawstwa stosowanego. W ramach kursu studenci pogłębią wiedzę
związaną z problematyką nauczania języka angielskiego jako obcego.
Analizowane i omawiane mogą być również kwestie teoretyczne i/lub praktyczne z
perspektywy językoznawstwa stosowanego. Studenci będą rozwijać wiedzę i
umiejętności posługiwania się terminologią z zakresu językoznawstwa
stosowanego. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane przez
prowadzącego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.
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Opcja: przekładoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.2F0.1585603959.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu teorii i praktyki przekładu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student/ka zna i rozumie w pogłębionym stopniu
wybrane pojęcia i zjawiska z zakresu
przekładoznawstwa; zna i rozumie w pogłębionym
stopniu różne rodzaje tekstów kultury oraz metody ich
analizy i interpretacji przydatne w krytyce i praktyce
tłumaczenia.

FAG_K2_W01,
FAG_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

Student/ka potraﬁ analizować i interpretować różnego
rodzaju teksty kultury; potraﬁ krytycznie ocenić
strategie przekładowe i /lub dokonać poprawnego
przekładu tekstu z języka polskiego na język angielski
i/lub z języka angielskiego na język polski.

FAG_K2_U02,
FAG_K2_U04,
FAG_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U2

Student/ka potraﬁ określić priorytety przy realizacji
zadań tłumaczeniowych, samodzielnie zdobywać
wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie
przekładoznawstwa.

FAG_K2_U13

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01,
FAG_K2_K02

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotów/gotowa do krytycznej oceny
odbieranych treści, sprawdzania faktów oraz
zasięgania porad ekspertów podczas rozwiązywania
zaawansowanych problemów z zakresu
przekładoznawstwa.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

wykonanie ćwiczeń

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu
przekładoznawstwa. Na przykładach różnorodnych tekstów kultury omawiane
będą wybrane kwestie teoretyczne i/lub praktyczne dotyczące przekładu.
Studenci będą rozwijać wiedzę i umiejętności posługiwania się terminologią z
zakresu przekładoznawstwa, poszerzą również praktyczne umiejętności z zakresu
przekładu. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane przez
prowadzącego.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Opcja: kultura krajów anglojęzycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.2F0.1585603994.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przekazanie wiedzy o wybranych zagadnieniach dotyczących problemów społecznych,
politycznych i kulturowych wybranego kraju anglojęzycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu różne rodzaje tekstów kultury,
metody ich analizowania i interpretacji.

FAG_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

FAG_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz
FAG_K2_U03
formułować krytyczne sądy na temat zjawisk
społecznych, kulturowych i politycznych zachodzących
w wybranych krajach anglosaskich.

zaliczenie na ocenę

U3

merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułować wnioski
na temat współczesnych problemów społecznych,
politycznych i kulturowych wybranego kraju z kręgu
kultury anglosaskiej

FAG_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U4

przy rozwiązywaniu problemów w zakresie kultury
anglosaskiej integrować wiedzę właściwą dla różnych
dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk
humanistycznych.

FAG_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U5

współdziałać w grupie.

FAG_K2_U12

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie pracy semestralnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu kultury krajów
anglojęzycznych w kontekście literaturoznawczym i/lub językoznawczym. W
ramach kursu analizowane będą różnorakie teksty kultury. Szczegółowe treści
oraz obszar tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z pracy
zaliczenie na ocenę zaliczeniowej lub testu zaliczeniowego (min. 60%) - szczegółowe warunki
zostaną ogłoszone przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Class attendance is mandatory

Sylabusy
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Opcja: praktyczna nauka języka angielskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.2F0.1585604044.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest rozwinięcie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie C2.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu użycia języka angielskiego
oraz kompleksową naturę języka angielskiego, jego
złożoność i zmienność.

FAG_K2_W03

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2
(określonym przez ESOKJ).

FAG_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
językowe w zakresie ﬁlologii angielskiej oraz jest
przygotowany do planowania i realizowania własnego
uczenia się języka angielskiego przez całe życie.

FAG_K2_U13

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny własnej znajomości języka
angielskiego oraz odbieranych treści.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują poszerzanie praktycznych umiejętności
posługiwania się językiem angielskim. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny
zostaną podane przez prowadzącego.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.
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Opcja projektowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.2F0.1585604083.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest poszerzenie umiejętności studentów, w tym związanych z potrzebami rynku pracy
i interesariuszy zewnętrznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka angielskiego; rozumie
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność.

FAG_K2_W03

zaliczenie na ocenę

U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz FAG_K2_U03
formułować krytyczne sądy.

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie ﬁlologii angielskiej i jest
przygotowany do planowania i realizowania własnego
uczenia się przez całe życie.

FAG_K2_U13

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują poszerzanie umiejętności studentów, w tym
związanych z potrzebami rynku pracy i interesariuszy zewnętrznych. Szczegółowe
treści oraz obszar tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.
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Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.210.5cd2d11575c22.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z językoznawstwa (fonetyka, fonologia,
morfologia, składnia, pragmatyka, analiza dyskursu).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska z zakresu językoznawstwa.

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

w pogłębionym stopniu kompleksową naturę języka,
jego złożoność i zmienność.

FAG_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu teorie i metodologie
stosowane w badaniach językoznawczych.

FAG_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu
językoznawstwa. W ramach kursu analizowane i omawiane będą różnorodne
kwestie językoznawcze i teksty kultury z perspektywy językoznawczej. Studenci
będą zdobywać wiedzę i umiejętności posługiwania się terminologią z zakresu
językoznawstwa. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny zostaną podane
przez prowadzącego.

W1, W2, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu
końcowego (min. 60% punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.210.5cd2d1107f2fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami literaturoznawstwa, zwłaszcza dotyczącymi specyﬁki
literatury modernistycznej i jej kontestacji założeń wiktoriańskiego realizmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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w pogłębionym stopniu zagadnienia
literaturoznawstwa anglojęzycznego (głównie
w zakresie dramatu) oraz wybrane metody analiz
i interpretacji tekstów kultury

W1

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
analizować i interpretować dzieła dramatyczne oraz
dostrzegać zawarty w tekście literackim potencjał
teatralny; integrować wiedzę ﬁlologiczną z innymi
dyscyplinami w dziedzinie nauk humanistycznych (np.
ﬁlmoznawstwo, teatrologia); współdziałać w grupie,
np. przy przygotowaniu małych inscenizacji
teatralnych

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Przegląd głównych trendów i tematów w literaturze anglojęzycznej XX wieku, z
elementami podstawowych koncepcji i narzędzi stosowanych w krytyce literackiej.
Specyﬁka powieści modernistycznej w zestawieniu z koncepcjami tradycyjnego
W1, U1
dziewiętnastowiecznego realizmu i głównych tendencji w literaturze
wiktoriańskiej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Test zaliczeniowy. Studenci, którzy wykazali się bardzo dobrą frekwencją
(blisko 100%, 1 nieobecność) oraz uczestniczyli w interaktywnym
zaliczenie na ocenę
wymiarze wykładu mogą zostać zwolnieni z pisania testu (z oceną dobrą i
otwartą możliwością pisania testu dla podniesienia oceny)
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Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.210.5cc2ec7f7951e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przybliżenie studentom bogactwa oraz specyﬁki współczesnych badań przekładoznawczych

C2

Uwrażliwienie studentów na twórczy charakter oraz rolę przekładu w życiu społecznym i kulturze

C3

Zwrócenie uwagi na podstawowe mechanizmy rządzące praktyką przekładu oraz rynkiem wydawniczym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska z zakresu przekładoznawstwa.

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

kompleksową naturę języka, jego złożoność
i zmienność oraz wpływ tych zjawisk na praktykę
przekładu.

FAG_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu głowne kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w przekładoznawstwie,
a także wybrane teorie i metodologie stosowane
w badaniach translatologicznych.

FAG_K2_W04,
FAG_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

w pogłebionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów kultury w ramach badań
przekładoznawczych; pojmuje współzależności między
wybranymi metodami analizy a teorią i praktyką
przekładu; ma również pogłębioną i uporządkowaną
wiedzę na temat języka (w tym języka przekładu) jako
nośnika kultury

FAG_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W5

w pogłębionym stopniu znaczenie relacji pomiędzy
literaturami różnych kręgów kulturowych; rozumie rolę
przekładu w tworzeniu kultury, społeczny wymiar
pracy tłumacza oraz podstawowe mechanizmy
rządzące rynkiem wydawniczym; pojmuje
fundamentalne dylematy związane z praktyką
przekładową.

FAG_K2_W06,
FAG_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W6

znaczenie ﬁlologii angielskiej w systemie nauk
humanistycznych, rozumie powiązania
przekładoznawstwa z innymi (sub)dyscyplinami
naukowymi w obszarze nauk humanistycznych.

FAG_K2_W07,
FAG_K2_W08

zaliczenie na ocenę

U1

analizować i interpretować różne teksty kultury
w przekładzie, z zastosowaniem wybranych metod,
aby wyjaśnić ich znaczenie, uwarunkowania
historyczno-kulturowe czy oddziaływanie społeczne

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie formułować problemy badawcze
związane z przekładoznawstwem, a także integrować
wiedzę z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych
i określać priorytety, proponując możliwe sposoby ich
rozwiązania.

FAG_K2_U06,
FAG_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3

czytać ze zrozumieniem teksty poświęcone teorii
przekładu; samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
umiejętności badawcze w zakresie
przekładoznawstwa.

FAG_K2_U13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny omawianych koncepcji
przekładoznawczych oraz ich przydatności w pracy
tłumacza.

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

reﬂeksji nad wymiarem etycznym pracy tłumacza,
niezbędnej dla odpowiedzialnego wykonywania
przyszłych ról zawodowych.

FAG_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

90 / 141

wykład

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs przybliży uczestnikom najważniejsze zagadnienia współczesnych badań
przekładoznawczych. Studenci poznają historię reﬂeksji nad przekładem oraz
najbardziej fundamentalne pojęcia i metodologie wykorzystywane w
przekładoznawstwie. Zapoznają się z wybranymi nurtami badań
translatologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem ujęć językoznawczych,
literaturoznawczych i kulturowych); poznają również specyﬁczne zagadnienia
przekładu wybranych tekstów kultury, ilustrowane współczesnymi przykładami.
Szczegółowa lista tematów zostanie podana przez prowadzącą/prowadzącego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, analiza tekstów, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Efekty uczenia się są weryﬁkowane dwuetapowo. Po pierwsze, w sposób
ciągły - na podstawie obecności i uczestnictwa w wykładzie,
umożliwiającego studentom/studentkom zapoznanie się z omawianymi
zagadnieniami (uczestnicy kursu zachęcani są do ilustrowania
dyskutowanych koncepcji własnymi przykładami i dokonywania
samodzielnych analiz translatorskich rozwiązań). Po drugie - ostateczna,
zaliczenie na ocenę
końcowa ocena osiągniętych efektów kształcenia przybierze formę testu
pisemnego, który sprawdza znajomość omawianych ujęć teoretycznych,
zdolność ich wykorzystania w analizie i interpretacji konkretnych
rozwiązań translatorskich oraz umiejętność stawiania samodzielnych
pytań badawczych. Punktacja: 100-91% bdb; 90-86% db+; 85-76 db;
75-71 dst+; 70-60 dst;

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na wykładzie obowiązkowa

Sylabusy
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Literatura amerykańska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGLitBryAmeS.220.5cd2d11aed08d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest omówienie wybranych kwestii związanych z kształtowaniem się amerykańskiej tożsamości
na przykładzie wybranych utworów literackich, ze szczególnym uwzględnieniem specyﬁki poszczególnych
okresów historycznych oraz regionów geograﬁcznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologicznego stosowanego do analizy tekstów
literackich; procesy kształtowania się amerykańskiej
tożsamości, ze szczególnym uwzględnieniem specyﬁki
omawianych okresów historycznych oraz regionów
geograﬁcznych.

FAG_K2_W01,
FAG_K2_W09

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_U03,
FAG_K2_U07

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01,
FAG_K2_K03,
FAG_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przeprowadzać pogłębioną analizę i interpretację
tekstów literackich, z zastosowaniem zróżnicowanych
metod, w celu określenia ich wpływu na kształtowanie
się amerykańskiej tożsamości.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego odczytywania istniejących narracji
społeczno-politycznych w kontekście rasowym w USA

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

analiza problemu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Tematyka omawianych tekstów literackich (m.in. opowiadań Williama Faulknera,
esejów społecznych Lillian Smith oraz powieści Jasmyn Ward) posłuży jako
kontekst historyczno-kulturowy dla rozważań nad rozwojem nowych kierunków i
konwencji literackich, prowokując jednocześnie do dyskusji o problemach
W1, U1, K1
psychologicznych, kulturowych i historycznych. Wykorzystanie interdyscyplinarnej
formuły badań nad tekstem literackim pozwoli słuchaczom wyróżnić najważniejsze
przemiany świadomościowe widoczne w omawianych tekstach.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
burza mózgów, analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność obowiązkowa, uczestnictwo w dyskusji, esej zaliczeniowy na
koniec semestru

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

Sylabusy
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Język i społeczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Lingwistyka

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGLingS.220.5cd2d11866811.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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, medium komunikacyjne, a także kontakt z innymi językami

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska językowe powiązane ze zmiennymi
społecznymi oraz dotyczące ich metody i teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie
socjolingwistyki; w pogłębionym stopniu wybrane
zjawiska i zagadnienia z zakresu języka użycia
angielskiego w kontekście społecznym, rozumie
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i zmienność; w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w socjolingwistyce; w
pogłębionym stopniu teorie i metodologie stosowane
w badaniach socjolingwistycznych; powiązanie ﬁlologii
angielskiej z socjolingwistyką w dziedzinie nauk
humanistycznych.

FAG_K2_W01,
FAG_K2_W03,
FAG_K2_W04,
FAG_K2_W05,
FAG_K2_W08

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_U04,
FAG_K2_U07

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01,
FAG_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju
teksty kultury wykorzystując właściwą terminologię
i stosując odpowiednią metodologię
socjolingwistyczną; przy rozwiązywaniu złożonych
i nietypowych problemów w zakresie socjolingwistyki
integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odbieranych treści w zakresie socjolingwistyki; do
odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki
pełnienia ról zawodowych socjolingwisty.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs ukierunkowany jest na analizę wybranych tematów dotyczących użycia
języka z punktu widzenia zmiennych społecznych i geograﬁcznych oraz
funkcjonowania języka w społeczeństwie. Na omawiane tematy składają się:
główne założenia socjolingwistyki, zmienność językowa, odmiany języka: język a
dialekt, dialektologia, planowanie i polityka językowa, wspólnota językowa,
W1, U1, K1
wspólnota działania; psychologia języka; krajobraz językowy; etnolekty; teoria
kodów; rejestr, styl, slang, angielski standardowy i niestandardowy; język
mówiony a język pisany, CMC; socjolekty; socjolingwistyka kwantytatywna w USA i
UK; wiek i płeć, język nastolatków, style językowe kobiet i mężczyzn, seksizm
językowy; kontakt między językami, multilingwizm oraz zjawiska z nim związane.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu
zaliczeniowego (min. 60% punktów)
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Nowsza literatura angielska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGLitBryAmeS.220.5cd2d11b1baf1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studentek i studentów w wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne dla oceny i analizy
najnowszej literatury angielskojęzycznej

C2

Zapoznanie studentek i studentów z najnowszymi zjawiskami w obszarze literatury angielskojęzycznej (gatunki,
twórcy, itd.)

C3

Uświadomienie słuchaczkom i słuchaczom problemów związanych z procesami wydawniczymi, rynkiem literackim
i prawami rządzącymi recepcją współczesnej literatury angielskojęzycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna i rozumie w pogłębionym stopniu aparat
pojęciowo-terminologiczny dotyczący współczesnej
literatury brytyjskiej

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

student zna w pogłębionym stopniu gatunki
i przykłady współczesnej literatury brytyjskiej; zna
podstawowe terminy, tematykę, zjawiska, kategorie,
metody i techniki

FAG_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

student zna i rozumie powiązania współczesnej
literatury brytyjskiej z innymi dyscyplinami naukowymi FAG_K2_W08
w obszarze nauk humanistycznych

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
współczesnej literatury angielskojęzycznej

FAG_K2_U13

zaliczenie na ocenę

U2

student potraﬁ w sposób krytyczny formułować,
analizować i syntetyzować problemy badawcze
dotyczące współczesnej literatury angielskojęzycznej

FAG_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstu
składające się na współczesną literaturę
angielskojęzyczną oraz przeprowadzić ich pogłębioną
analizę i interpretację, z zastosowaniem
zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń
oraz miejsca w kanonie literatury angielskojęzycznej

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów do uczestniczenia w życiu
kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych
jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami
w kulturze

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności 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

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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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. 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
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest dokonanie prezentacji i
zaliczenie na ocenę przedstawienie pracy pisemnej (esej krytyczny dotyczącej wybranej XXIwiecznej powieści)

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

Sylabusy
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Literatura – wybrane zagadnienia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGLitBryAmeS.220.5cd2d11b421da.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką twórczości dramatycznej brytyjskiej i/lub amerykańskiej oraz wydobywanie
potencjału teatralnego z tekstu literackiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu zagadnienia
literaturoznawstwa anglojęzycznego (głównie
w zakresie dramatu) oraz wybrane metody analiz
i interpretacji tekstów kultury

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_U04,
FAG_K2_U12

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować i interpretować dzieła dramatyczne oraz
dostrzegać zawarty w tekście literackim potencjał
teatralny; integrować wiedzę ﬁlologiczną z innymi
dyscyplinami w dziedzinie nauk humanistycznych (np.
ﬁlmoznawstwo, teatrologia); współdziałać w grupie,
np. przy przygotowaniu małych inscenizacji
teatralnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestnictwa w życiu kulturowym (np. poprzez
spektakle teatralne, telewizyjne) oraz działania
na rzecz popularyzowania i zachowania dziedzictwa
kulturowego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Treści programowe kursu obejmują analizę wybranych utworów dramatycznych,
usytuowanych na tle panoramy dramatopisarstwa; podkreślają ich różnorodność
tematyczną oraz specyﬁkę formalną; w części interpretacyjnej kładą nacisk na
W1, U1, K1
wyprowadzenie potencjału teatralnego z tekstu literackiego oraz demonstrowanie
teatralności dramaturgii w inscenizacjach.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność (dopuszczone 2 godz.
nieobecności bez usprawiedliwienia) oraz aktywne uczestnictwo w
zaliczenie na ocenę zajęciach, poprzez udział w dyskusji, prowadzone analizy oraz
przygotowane i/lub zaprojektowane inscenizacje (fragmentów) tekstów
dramatycznych omawianych na zajęciach.
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Przekład tekstów urzędowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzS.220.5cd42492b5556.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką angielskiego języka prawniczego oraz strategiami tłumaczenia dokumentów
urzędowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów urzędowych.

FAG_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać poprawnego przekładu pisemnego
wybranych rodzajów tekstów urzędowych z języka
angielskiego na język polski oraz z języka polskiego
na język angielski.

FAG_K2_U02

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego poszukiwania i oceniania informacji
potrzebnych przy tłumaczeniu tekstów urzędowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Studenci analizują, najczęściej w wersjach paralelnych, te rodzaje dokumentów,
które są stosunkowo często tłumaczone w parze językowej polski-angielski.
Poznają zasady sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych oraz strategie i
techniki przekładowe typowe dla tego typu tłumaczenia. Analizowane i
tłumaczone dokumenty to np. akty urodzenia, małżeństwa i zgonu, świadectwa i
dyplomy, korespondencja urzędowa, pełnomocnictwa, wybrane rodzaje umów,
oświadczenie pod przysięgą, testament.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania: - regularna obecność na zajęciach (maksymalnie dwie
zaliczenie na ocenę nieusprawiedliwione nieobecności) i przygotowanie się do nich - zdanie
testu zaliczeniowego (min. liczba punktów 60%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
biegła znajomość języka angielskiego i polskiego

Sylabusy
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Przyswajanie języka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Lingwistyka

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGLingS.220.602f747519cf5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi przyswajania języka rodzimego i obcego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu wybrane pojęcia i zjawiska
oraz dotyczące ich teorie wyjaśniające złożone
zależności między nimi dotyczące zagadnień
związanych z przyswajaniem języka rodzimego
i uczeniem się języka obcego oraz jest świadomy
i rozumie interdyscyplinarny charakter badań
dotyczących ww. tematyki

FAG_K2_W01,
FAG_K2_W08

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_U03,
FAG_K2_U08,
FAG_K2_U12

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

omówić i scharakteryzować wybrane zagadnienia
dotyczące przyswajania języka w formie ustnej
i pisemnej, powołując się na odpowiednie przesłanki
teoretyczne i wykorzystując literaturę przedmiotu;
potraﬁ wyszukać z różnych dostępnych źródeł
materiały potrzebne do omawiania wybranych
zagadnień dotyczących przyswajania języka

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny materiałów potrzebnych
do omawiania wybranych zagadnień dotyczących
przyswajania języka.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybrane zagadnienia dotyczące przyswajania języka, m.in. 1/ charakterystyka
kompetencji komunikacyjnej i kompetencji interkulturowej; 2/ interdyscyplinarny
charakter badań dotyczących przyswajania języka (wpływ teorii psychologicznych
i pedagogicznych); 3/ dyscypliny językowe badające zjawiska dotyczące
przyswajania i użycia języka (językoznawstwo, psycholingwistyka,
socjolingwistyka, neurolingwistyka); 4/ rola wybranych czynników wpływających
na uczenie się języka rodzimego i obcego (wiek, czynniki kognitywne, czynniki
społeczne.), 5/ główne aspekty wybranych teorii wyjaśniających naturę uczenia
się języka obcego: m.in. behawioryzm, natywizm, konstruktywizm, koneksjonizm;
6/ charakterystyka porównawcza w.w. teorii; 6/ implikacje dydaktyczne płynące z
badań nad przyswajaniem języka obcego

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, udział w badaniach, dyskusja, metoda projektów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w zajęciach
(dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności) oraz wykonywania
prac domowych, które są zadawane w ciągu kursu z możliwością
zaliczenie na ocenę wykonanie ich w parach lub grupach. Wykonanie zadań jest sprawdzane
w czasie zajęć i jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Poza tym na końcu
kursu studenci piszą test, który składa się z pytań zamkniętych i pytań
otwartych. Oceną końcową jest ocena uzyskana z testu (min. 60%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Przekład tekstów humanistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzS.220.5cd4249104caf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności analizy tekstu. Zapoznanie studentów ze strategiami tłumaczenia tekstów
humanistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane metody analizy
i interpretacji tekstów humanistycznych.

FAG_K2_W06

zaliczenie na ocenę

110 / 141

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać poprawnego przekładu wybranych rodzajów
tekstów humanistycznych z języka angielskiego
na język polski oraz języka polskiego na język
angielski.

FAG_K2_U02

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego poszukiwania i oceniania informacji
potrzebnych przy tłumaczeniu tekstów
humanistycznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

konsultacje

5

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Studenci przeprowadzają pragmatyczną i językową analizę tekstów. Tłumaczą
różne rodzaje tekstów z dziedzin humanistycznych, zarówno teksty samodzielne
(takie jak notka biograﬁczna, artykuł), jak i części większych publikacji
(streszczenie, podziękowania, wstęp, fragmenty rozdziałów). Ponadto redagują
prace innych tłumaczy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, wykład
konwersatoryjny, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wymagania: - regularna obecność na zajęciach (maksymalnie dwie
zaliczenie na ocenę nieusprawiedliwione nieobecności) i przygotowanie się do nich - zdanie
testu zaliczeniowego (min. liczba punktów 60%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
biegła znajomość języka angielskiego i polskiego

Sylabusy
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Język i media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Lingwistyka

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGLingS.220.602f72fb4b457.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest omówienie zagadnień związanych z tematyką języka i mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane pojęcia zjawiska
i metody stosowane w teoriach opisu języka
w mediach.

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

113 / 141

w pogłębionym stopniu różne rodzaje tekstów
medialnych oraz metody ich analizy i interpretacji
i rozumie ich rolę i miejsce w procesie historycznokulturowym oraz zakres oddziaływania społecznego.

W2

FAG_K2_W06

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ krytycznie analizować i interpretować różnego
rodzaju teksty medialne.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny wiedzy na temat metod opisu języka
w mediach oraz krytycznej oceny komunikatów
medialnych.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia dotyczące tematyki
języka i mediów. W ramach kursu omawiane i analizowane będą zjawiska
językowe we współczesnych mediach, m.in. w mediach masowych, np. telewizji,
prasie, radiu, w Internecie. Tematy zajęć będą obejmować różnorodne aspekty
związane ze specyﬁką mediów, językiem w mediach, dyskursem i gatunkami
medialnymi.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach,
zaliczenie na ocenę uczestnictwo w dyskusjach, pozytywna ocena z testu końcowego (min.
60% punktów).
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Sylabusy
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Proza w przekładzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzS.220.5cd424912d1c2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z podstawami praktyki przekładu literackiego

C2

przeprowadzenie studentów przez cały proces przekładu tekstu literackiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu podstawy i zasady
obowiązujące w pracy tłumacza literatury.

FAG_K2_W02,
FAG_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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w pogłębionym stopniu twórczość pisarską w szerokim
kontekście kulturowym.

W2

FAG_K2_W06

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_U02

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K03,
FAG_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

sporządzić poprawny przekład tekstu literackiego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

funkcjonowania na rynku pracy jako tłumacz literatury.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie pracy semestralnej

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sporządzenie przekładu wybranego tekstu literackiego.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
powyżej 60% za ostateczną wersję przekładu

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Dydaktyka języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych - wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.220.1586378904.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów w zakresie nauczania języka angielskiego jako języka
obcego ze szczególnym uwzględnieniem nauczania na poziomie szkół ponadpodstawowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie
językoznawstwa stosowanego.

FAG_K2_W01

egzamin pisemny

W2

w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w językoznawstwie
stosowanym.

FAG_K2_W04

egzamin pisemny

FAG_K2_U05

egzamin pisemny

FAG_K2_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętnie i merytorycznie argumentować
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować wnioski w zakresie językoznawstwa
stosowanego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odbieranych treści.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

55

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Krashen’s Second Language Acquisition Theory

W1, W2, U1, K1

2.

Vygotsky’s concepts of education

W1, W2, U1, K1

3.

Learner-centeredness

W1, W2, U1, K1

4.

Aspects of performance (memory, processing written/spoken input,
communication strategies, codeswitching)

W1, W2, U1, K1

5.

Communicative Competence

W1, W2, U1, K1

6.

Second Language Acquisition Research

W1, W2, U1, K1

7.

Form-focused instruction (CR, interface-position, grammaticization)

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Próg
zaliczeniowy egzaminu pisemnego wynosi 60%.
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Dydaktyka języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych - ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.220.1586379007.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zdobycie i uporządkowanie wiedzy teoretycznej oraz rozwinięcie umiejętności
praktycznych związanych z nauczaniem języka angielskiego jako języka obcego w szkole ponadpodstawowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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główne teorie, podejścia i metody nauczania różnych
aspektów języka angielskiego oraz aparat pojęciowoterminologiczny stosowany w dydaktyce nauczania
języka angielskiego.

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

U1

przygotowywać zadania do nauki języka angielskiego
przy wykorzystaniu dostępnych materiałów
edukacyjnych, autentycznych i nowych technologii
informatycznych i komunikacyjnych.

FAG_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U2

współpracować w grupie przy planowaniu
i wykonywaniu projektów i zadań nauczycielskich

FAG_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U3

korzystać z różnorodnych zasobów (w tym cyfrowych)
w celu opracowania materiałów do celów
dydaktycznych oraz dokonać analizy i krytycznej
oceny materiałów dydaktycznych oraz publikacji
z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.

FAG_K2_U03

zaliczenie na ocenę

K1

korzystania z dostępnych publikacji dydaktycznych
i naukowych w rozwiązywaniu problemów
praktycznych związanych z nauczaniem języka
angielskiego.

FAG_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K2

ustawicznego poddawania reﬂeksji stanu swojej
wiedzy, jakości treści przekazywanych uczniom
i zawartości materiałów wykorzystywanych
na lekcjach.

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K3

ciągłego podnoszenia swoich kompetencji językowych,
dydaktycznych i pedagogicznych.

FAG_K2_K04

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie eseju

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs obejmuje następujące moduły: specyﬁka nauczania języka angielskiego w
szkołach ponadpodstawowych, planowanie lekcji, nauczanie sprawności
receptywnych i produktywnych, nauczanie leksyki, gramatyki i fonetyki,
poprawianie błędów, udzielanie informacji zwrotnej na temat postępów w nauce,
ocenianie i testowanie wiedzy i sprawności językowych.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aby uzyskać zaliczenie student musi: - uczęszczać na zajęcia (może
opuścić jedno spotkanie w semestrze) - wykazywać się znajomością
literatury przedmiotu - aktywnie brać udział w zajęciach - zaprojektować
zaliczenie na ocenę sekwencję aktywności dydaktycznych dedykowanych uczącym się języka
angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej - przedstawić esej
krytyczny na temat wybranego artykułu teoretycznego lub badawczego zaliczyć test semestralny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1. Ukończony moduł psychopedagogiczny oraz kurs dydaktyki języka
angielskiego na studiach licencjackich.

Sylabusy
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Przekład I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.220.61dd73068eb0a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Studenci poznają strategie i techniki tłumaczenia tekstów użytkowych z języka angielskiego na polski i odwrotnie.

C2

Studenci analizują kryteria oceny tłumaczeń.

C3

Studenci odkrywają konwencje rządzące wybranymi kategoriami tekstów i ich rolą w procesie tłumaczenia.

C4

Celem dodatkowym zajęć jest zapoznanie słuchaczy z elementami stałymi przekładu na poziomie nazw własnych
i frazeologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka angielskiego, rozumie
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i zmienność w kontekście przekładu.

FAG_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

w pogłębionym stopniu różne rodzaje tekstów kultury
angielskiego obszaru językowego oraz metody ich
analizy i interpretacji w kontekście przekładu.

FAG_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

FAG_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać poprawnego przekładu tekstu o charakterze
ogólnym lub specjalistycznym z języka polskiego
na język angielski oraz z języka angielskiego na język
polski.

FAG_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz FAG_K2_U03
formułować krytyczne sądy.

zaliczenie na ocenę

U3

krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju
teksty wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię.

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2
(określonym przez ESOKJ).

FAG_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U5

współdziałać w grupie.

FAG_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U6

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie przekładu
i jest przygotowany do planowania i realizowania
własnego uczenia się przez całe życie.

FAG_K2_U13

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych w kontekście
przekładu oraz zasięgania opinii eksperckich
w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu
problemów.

FAG_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki
pełnienia ról zawodowych ﬁlologa-anglisty (w roli
tłumacza).

FAG_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K4

wypełniania zobowiązań społecznych szczególnie
w zakresie działalności powiązanej z przekładem.

FAG_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Sylabusy

125 / 141

rozwiązywanie zadań problemowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza i przekład tekstów informacyjnych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4

2.

Analiza i przekład tekstów instruktażowych i regulaminów

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4

3.

Analia i tłumaczenie tekstó w prezentująco-wyjaśniających

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie tłumaczeń tekstów pragmatycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci powinni znać zarówno język angielski jak i jezyk polski na na tyle zaawansowanym poziomie, by poradzić sobie z
przekladami użytkowych tekstów specjalistycznych i dokonac oceny istniejących tłumaczeń z jezyka angielskiego na polski o
odwrotnie.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w czasie semestru.

Sylabusy
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Wykład monograﬁczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.220.5cb87a19aef0f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładów jest omówienie problematyki dotyczącej złożonej natury zjawisk językowych, ﬁlozoﬁi języka,
a także przekładu literackiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska w zakresie językoznawstwa,
literaturoznawstwa i/lub przekładoznawstwa.

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka angielskiego.

FAG_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

powiązanie ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

FAG_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Treści programowe kursu obejmują wybrane zagadnienia z zakresu
językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa. W ramach
oferowanych wykładów omawiana będzie między innymi problematyka dotycząca
W1, W2, W3
złożonej natury zjawisk językowych, ﬁlozoﬁi języka, a także przekładu literackiego,
związku między kulturą i przekładem. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny
zostaną podane przez prowadzącego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Forma i warunki zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego.
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Praktyczna nauka języka angielskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.2C0.5cd961f0c9149.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie C2
(zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ), z uwzględnieniem specyﬁki dyskursu akademickiego. Kurs
ma na celu w szczególności: (1) dalsze doskonalenie zaawansowanych umiejętności czytania, analizowania
i syntetyzowania tekstów akademickich o wysokim stopniu trudności, (2) rozwijanie umiejętności tworzenia
i redagowania tekstów o charakterze akademickim na poziomie zbliżonym do kompetencji wykształconych
rodzimych użytkowników języka angielskiego, (3) doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu w zakresie
obejmującym różne odmiany i akcenty języka angielskiego, (4) doskonalenie i utrwalanie umiejętności
posługiwania się zaawansowanymi strukturami gramatycznymi, związkami frazeologicznymi oraz słownictwem
na poziomie C2, (5) pogłębianie znajomości realiów kulturowych krajów anglojęzycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

język angielski w zakresie słownictwa, frazeologii oraz
struktur gramatycznych na poziomie C2, w tym tych
charakterystycznych dla stylu formalnego, jego
rozmaite style i rejestry oraz w pogłębionym stopniu
konwencje stosowane w anglojęzycznych publikacjach
prasowych i naukowych.

FAG_K2_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyrażać opinię i uczestniczyć w dyskusji na temat
zagadnień poruszanych w anglojęzycznych
publikacjach prasowych i akademickich.

FAG_K2_U05

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2
(określonym przez ESOKJ).

FAG_K2_U08

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

FAG_K2_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy treści we współczesnych
publikacjach publicystycznych i akademickich.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Kurs doskonali umiejętność rozumienia idei zawartych w złożonych tekstach i w
wypowiedziach ustnych oraz umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnych i
pisemnych na poziomie C2 (zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ).
Kurs poszerza posiadane umiejętności związane ze sprawnościami czytania oraz
rozumienia mowy, a także doskonali sprawności niezbędne do przygotowania
dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych o charakterze zarówno akademickim
jak i ogólnym, na poziomie kompetencji porównywalnym do rodzimych
użytkowników języka angielskiego. Kurs poszerza także słownictwo i ugruntowuje
znajomość zaawansowanych struktur gramatycznych i związków frazeologicznych
(poziom C2) oraz zapoznaje studentów z odmianami języka angielskiego.

Na II roku kurs kładzie szczególny nacisk na:
1.

zapewnienie uczestnikom kontekstowej praktyki językowej w różnych rejestrach,
dostosowanej do zróżnicowanych celów komunikacyjnych;
rozwijanie zakresu leksykalnego oraz znajomości i umiejętności wykorzystania
szerokiej gamy środków stylistycznych;
poszerzanie znajomości różnorodnych konwencji pisarskich współczesnego języka
angielskiego poprzez pracę z różnymi rodzajami tekstów;
podnoszenie świadomości zagadnień kulturowych i językowych w świecie
anglojęzycznym, ze szczególnym uwzględnieniem różnych odmian języka
angielskiego;
zapoznanie uczestników z różnymi dialektami i akcentami języka angielskiego, a
także rozwijanie umiejętności rozróżniania ich i lokalizowania według kraju i/lub
regionu.

W1, U1, U2, K1

Kurs opiera się o materiały autentyczne (publikacje książkowe i/lub prasowe oraz
materiały audio i/lub video adresowane do rodzimych użytkowników języka
angielskiego) oraz o wyszczególniony w dalszej części sylabusa podręcznik główny
i podręczniki uzupełniające.
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Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metody e-learningowe, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje dwa semestry (III oraz IV) i kończy się zaliczeniem bez
oceny po semestrze IV, a następnie egzaminem końcowym. Uzyskanie
zaliczenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Egzamin składa się
z części pisemnej i części ustnej. Zdanie części pisemnej jest warunkiem
dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z
całości egzaminu jest uzyskanie minimum 60% wartości punktowej z
każdej części składowej egzaminu. Warunki uzyskania zaliczenia dotyczą
pracy w obu semestrach i obejmują: (1) regularne uczestnictwo i aktywny
udział w zajęciach, (2) zaliczenie wszystkich wymaganych testów
cząstkowych przeprowadzanych w trakcie trwania kursu, (3)
przygotowanie i wygłoszenie wymaganych prezentacji, (4) zaliczenie
wszystkich wymaganych prac pisemnych. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej z testów cząstkowych jest uzyskanie co najmniej 60%
punktów.

ćwiczenia

Semestr 4
Metody nauczania:
metoda projektów, metody e-learningowe, burza mózgów, analiza tekstów, dyskusja, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs obejmuje dwa semestry (III oraz IV) i kończy się zaliczeniem bez
oceny po semestrze IV, a następnie egzaminem końcowym.
Uzyskanie zaliczenia jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.
Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Zdanie części
pisemnej jest warunkiem dopuszczenia do części ustnej. Warunkiem
uzyskania oceny pozytywnej z całości egzaminu jest uzyskanie
minimum 60% wartości punktowej z każdej części składowej
egzaminu. Warunki uzyskania zaliczenia dotyczą pracy w obu
semestrach i obejmują: (1) regularne uczestnictwo i aktywny udział w
zajęciach, (2) zaliczenie wszystkich wymaganych testów cząstkowych
przeprowadzanych w trakcie trwania kursu, (3) przygotowanie i
wygłoszenie wymaganych prezentacji, (4) zaliczenie wszystkich
wymaganych prac pisemnych. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej z testów cząstkowych jest uzyskanie co najmniej 60%
punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1+ (zgodnie ze standardami ESOKJ).
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Praktyka zawodowa (język angielski) – szkoła ponadpodstawowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.240.1586379079.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem praktyki pedagogicznej jest zapoznanie się przez studenta z organizacją i przebiegiem procesu nauczania
języka angielskiego oraz ze specyﬁką pracy nauczyciela anglisty w szkole ponadpodstawowej w drodze
obserwacji i samodzielnego prowadzenia lekcji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

fakty i zjawiska stanowiące wiedzę nauczycielaanglisty w szkole ponadpodstawowej w zakresie
planowania, prowadzenia i ewaluacji procesu
dydaktycznego oraz opracowywania dokumentacji
i materiałów dydaktycznych.

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać różnorodne narzędzia (w tym
współczesne technologie komunikacyjne
i informacyjne) w nauczaniu języka angielskiego.

FAG_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U2

korzystać z różnorodnych źródeł informacji i zasobów,
dokonywać ich ewaluacji oraz projektować własne
materiały dydaktyczne.

FAG_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

samodzielnie opracowywać rozwiązania problemów
praktycznych w klasie szkolnej na podstawie zdobytej
wiedzy teoretycznej.

FAG_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U4

dyskutować na temat problemów związanych
z dydaktyką języka angielskiego

FAG_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U5

współdziałać z innymi w podnoszeniu jakości
nauczania.

FAG_K2_U12

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego podnoszenia poziomu swoich umiejętności
zawodowych i doskonalenia kompetencji językowych.

FAG_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

systematycznego poddawania reﬂeksji własnej wiedzy
i podejmowanych działań.

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

60

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie dokumentacji

10

analiza dokumentów programowych

5

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W czasie praktyki student zapoznaje się z organizacją i przebiegiem kształcenia
językowego w szkole średniej. W szczególności, student zapoznaje się w drodze
obserwacji lekcji, wywiadu i analizy dokumentów ze specyﬁką pracy nauczyciela/ki anglisty w szkole średniej, oraz stosuje w praktyce, tj. podczas prowadzenia
lekcji, wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie kształcenia akademickiego. W
trakcie obserwacji lekcji student koncentruje się na wybranych aspektach pracy
dydaktycznej nauczyciela anglisty, takich jak m.in. nauczanie sprawności
językowych i podsystemów języka, przeprowadzanie testów sprawdzających,
doskonalenie kompetencji interkulturowej, dostosowanie procesu dydaktycznego
do potrzeb i możliwości różnych uczniów, wykorzystanie nowych technologii w
nauczaniu, użycie języka angielskiego na lekcji, planowanie lekcji, zarządzanie
klasą, radzenie sobie z dyscypliną. Po przeprowadzeniu obserwacji, student
samodzielnie (lub na początku w parze z innym praktykantem/mentorem), ale pod
kierunkiem nauczyciela-mentora przygotowuje i prowadzi lekcje języka
angielskiego w oparciu o podręcznik i materiały uzupełniające (w tym
samodzielnie przez siebie zaprojektowane) zaakceptowane przez mentora. Po
każdej przeprowadzonej lekcji mentor omawia jej przebieg, słabe i mocne strony
ze studentem. Na zakończenie praktyki mentor dokonuje oceny studentapraktykanta m.in. pod kątem realizacji wyznaczonych zadań, przygotowania,
zaangażowania, współpracy z mentorem. Koordynator praktyki z ramienia Uczelni
dokonuje ewaluacji dokumentacji praktyki i wystawia ocenę.

W1, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, obserwacje i prowadzenie lekcji, konsultacje z nauczycielem-mentorem, analiza dokumentów
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia praktyki jest spełnienie następujących wymogów: zaliczenie praktyki przez nauczyciela-mentora na podstawie
przeprowadzonych lekcji i znajomości dokumentów (ocena mentora
stanowi 70% oceny końcowej) - zaliczenie praktyki przez opiekuna
zaliczenie na ocenę praktyki z Uczelni na podstawie przedłożonej dokumentacji praktyki,
zawierającej arkusze obserwacji lekcji i konspekty lekcji wraz z ich
ewaluacjami (ocena opiekuna uczelnianego stanowi 30% oceny
końcowej) - złożenie uzupełnionego dziennika praktyk u opiekuna praktyk
z Uczelni

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie kursu dydaktyki języka angielskiego dla szkoły podstawowej oraz odbycie 30-godzinnej praktyki
ogólnopedagogicznej i 60 godzin praktyki pedagogicznej w zakresie nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej.
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Przekład II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.240.61dd7812d5288.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Studenci poznają strategie i techniki tłumaczenia tekstów użytkowych z języka angielskiego na polski i odwrotnie.

C2

Studenci analizują kryteria oceny tłumaczeń.

C3

Studenci odkrywają konwencje rządzące wybranymi kategoriami tekstów i ich rolą w procesie tłumaczenia.

C4

Celem dodatkowym zajęć jest zapoznanie słuchaczy z elementami stałymi przekładu na poziomie nazw własnych
i frazeologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka angielskiego, rozumie
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i zmienność w kontekście przekładu.

FAG_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

w pogłębionym stopniu różne rodzaje tekstów kultury
angielskiego obszaru językowego oraz metody ich
analizy i interpretacji w kontekście przekładu.

FAG_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

FAG_K2_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać poprawnego przekładu tekstu o charakterze
ogólnym lub specjalistycznym z języka polskiego
na język angielski oraz z języka angielskiego na język
polski.

FAG_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz FAG_K2_U03
formułować krytyczne sądy.

zaliczenie na ocenę

U3

krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju
teksty wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię.

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2
(określonym przez ESOKJ).

FAG_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U5

współdziałać w grupie.

FAG_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U6

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie przekładu
i jest przygotowany do planowania i realizowania
własnego uczenia się przez całe życie.

FAG_K2_U13

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych w kontekście
przekładu oraz zasięgania opinii eksperckich
w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu
problemów.

FAG_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki
pełnienia ról zawodowych ﬁlologa-anglisty (w roli
tłumacza).

FAG_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K4

wypełniania zobowiązań społecznych szczególnie
w zakresie działalności powiązanej z przekładem.

FAG_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15
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rozwiązywanie zadań problemowych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza i tłumaczenie tekstó w geograﬁczno-turystycznych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4

2.

Analiza i tłumaczenie tekstó w kulturowo-turystycznych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4

3.

Analiza i tłumaczenie tekstó w prasowo-społecznych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2, K3,
K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie tłumaczeń tekstów pragmatycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci powinni znać zarówno język angielski jak i jezyk polski na na tyle zaawansowanym poziomie, by poradzić sobie z
przekladami użytkowych tekstów specjalistycznych i dokonac oceny istniejących tłumaczeń z jezyka angielskiego na polski o
odwrotnie.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa - dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w czasie semestru.
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGS.280.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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).

FAG_K2_W10

zaliczenie

FAG_K2_U05,
FAG_K2_U13

zaliczenie

FAG_K2_K01,
FAG_K2_K02,
FAG_K2_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego rozwoju zawodowego z uwzględnieniem reguł
prawa własności intelektualnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

6

analiza orzecznictwa

4

analiza aktów normatywnych

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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, K1
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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.

2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność
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