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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

ﬁlologia angielska

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia niestacjonarne

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 jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą
specjalistów w zakresie anglistyki. Niestacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu
magistra. Warunkiem ich zaliczenia jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej,
ktora zostanie oceniona pozytywnie oraz zdanie egzaminu magisterskiego. Program studiów obejmuje min. 546 godzin
przedmiotów z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, przekładu, przedmiotów z zakresu literaturoznawstwa,
językoznawstwa oraz przekładoznawstwa. Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się bardzo dobrą znajomością
języka angielskiego w mowie i piśmie. Gruntowna wiedza z wybranej specjalności (językoznawstwa, przekładoznawstwa)
pozwala mu na znalezienie pracy w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, korporacjach, instytucjach kulturalnych, dyplomacji,
instytucjach badawczych, sektorze usług. W ofercie UJ nie istnieją podobne programy.

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 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 absolwenta do
rynku pracy poprzez przekazanie mu aktualnej wiedzy, wykształcenie umiejętności o charakterze teoretycznym i
praktycznym oraz kompetencji pozwalających na dostosowanie się do wymagań pracodawcy.
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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.
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 specjalności oraz bogata oferta zajęć, doskonale wpisują
się w aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze oraz oczekiwania wobec absolwentów na rynku pracy. Studia magisterskie w
trybie niestacjonarnym umożliwiają doskonalenie umiejętności zawodowych i kompetencji językowych osobom już aktywnym
na rynku pracy.
Dzięki bardzo dobrej 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 korporacjach, jak również różnych instytucjach: unijnych, kulturalnych, w
redakcjach, wydawnictwach i mediach, a także w biurach tłumaczy. Wysokie kwaliﬁkacje pozwalają im także znaleźć
zatrudnienie w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym. Zatrudniani są jako tłumacze tekstów pisanych i
ustnych, tekstów specjalistycznych, asystenci językowi, eksperci do spraw angielskiego obszaru językowego.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Analiza zgodności zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów ﬁlologia angielska (specjalność przekładoznawcza,
specjalnośc językoznawcza) z potrzebami rynku pracy przeprowadzana corocznie podczas przygotowywania raportu jakości
kształcenia, jak również monitorowanie losów absolwentów wykazuje zgodność efektów uczenia się z potrzebami rynkowymi
i społecznymi. Absolwenci posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz orientację w literaturze i kulturze
angielskiego obszaru językowego z naciskiem na kulturę współczesną, także doskonałą znajomość języka polskiego.
Absolwenci specjalności przekładoznawczej orientują się także w polskiej literaturze współczesnej. Są świadomi
mechanizmów komunikacji międzykulturowej. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat procesu przekładu, a
także uwarunkowań formalnych i prawnych pracy tłumacza. Znajdują więc zwykle pracę jako tłumacze tekstów tekstów
literackich i użytkowych, redaktorzy w czasopismach lub wydawnictwach, adjustatorzy językowi przekładów; krytycy
przekładu, oraz pracownicy naukowi w dziedzinie przekładoznawstwa. Natomiast absolwenci specjalizacji językoznawczej
posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu języka biznesu oraz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do
podjęcia pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach i korporacjach.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Pracownicy IFA UJ 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. 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, 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
Zakres badań zespołów badawczych działających w IFA UJ, obejmuje wszystkie ważne zagadnienia wykładane na kierunku
ﬁlologia angielska i ﬁlologia angielska z językiem niemieckim: językoznawstwo angielskie, językoznawstwo stosowane,
historię literatury i kultury brytyjskiej, historię literatury i kultury amerykańskiej, komparatystykę językoznawczą i kulturową
oraz pragmatykę językoznawczą i teorię tłumaczenia. Posiadamy ponadto Pracownię PNJA, której zadaniem jest koordynacja
i optymalizacja realizowanych w IFA zajęć dydaktycznych związanych z praktyczną nauką języka angielskiego,
opracowywanie nowych programów dydaktycznych w tym zakresie, stymulacja badań naukowych oraz organizacja różnego
rodzaju wydarzeń dydaktycznych i naukowych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Filologii Angielskiej UJ w siedzibie przy Al. Mickiewicza dysponuje znakomitą infrastrukturą dydaktyczną.
Infrastruktura dydaktyczna w budynkach Paderevianum II jest dobra, sale dydaktyczne są dobrze wyposażone w beamery i
komputery. W nowym budynku Paderevianum instytut może również korzystać z sali komputerowej, laboratorium
językowego oraz dużej sali wykładowej. Pokoje pracowników, w których są przeprowadzane konsultacje są wyposażone
prawidłowo. W siedzibie przy Al. Mickiewicza studenci i pracownicy mają dobry dostęp do zalecanej literatury. Biblioteka
Wydziału Filologicznego UJ (utworzona Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 21 października 2015 r.) ma bowiem swoją siedzibę
w budynku Paderevianum II, a zbiory Biblioteki tworzą połączone księgozbiory bibliotek instytutowych. 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. Biblioteka zapewnia obecnie szeroki dostęp do aktualnych zasobów odpowiadających proﬁlowi
kształcenia na Wydziale. 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 przystosowanym do obsługi
czytelników niepełnosprawnych. W Bibliotece czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do półek oraz z 50 miejsc w czytelni,
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które to miejsca są wyposażone również w komputery z bezpłatnym dostępem do internetu.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0231

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Wszyscy studenci kierunku ﬁlologia angielska realizują przedmioty obligatoryjne tj. "praktyczną naukę języka angielskiego" z
podziałem na poszczególne sprawności językowe, lektorat języka niemieckiego na różnych poziomach zaawansowania oraz
wykłady z wybranych zagadnień językoznawstwa, literaturoznawstwa i przekładoznawstwa. Program studiów oferuje
możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności już od pierwszego semestru: językoznawstwo angielskie (język w biznesie) lub
przekładoznawstwo. Wybór specjalności niesie za sobą wybór seminarium magisterskiego oraz określonych w planie
przedmiotów specjalnościowych. Ze względu na specyﬁkę studiów niestacjonarnych oraz możliwości przydzielania zajęć
szczegółowe tematy przedmiotów opcyjnych mogą ulegać zmianie w poszczególnych latach.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

25

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

73

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: 548

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Program studiów nie przewiduje odbywania praktyk zawodowych.

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Pozytywnie oceniona praca magisterska, egzamin magisterski zdany pozytywnie.

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
W związku z podziałem na specjalności przedmioty fakultatywne zostały przypisane do jednej z dwóch specjalności. Ze
względu na specyﬁkę studiów niestacjonarnych lektorat języka obcego nie jest przedmiotem fakultatywnym, ale
obowiązkowym, studenci wybierają tylko poziom zaawansowania. Natomiast seminarium mimo, że obowiązkowe zalicza się
do grupy przedmiotów do wyboru, ponieważ przy zapisie na studia studenci mają wybór pomiędzy seminarium
jezykoznawczym a przekładoznawczym.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego I

48

-

-

Lektorat języka niemieckiego I

16

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

Przedmiot

O

O

Ścieżka: Językoznawstwo angielskie

Studenci wybierają specjalność przy zapisie na studia. W przypadku, gdy wybiorą językoznawstwo angielskie, to realizują
wszystkie przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty specjalnościowe w tym seminarium językoznawcze i opcje wymienione
w planie. Ze względu na możliwość przydzielenia zajęć szczegółowa oferta kursów opcyjnych może się zmieniać w kolejnych
latach.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metodologia badań językoznawczych

16

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium magisterskie: językoznawstwo

32

-

-

Dyskurs koropracyjny

16

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Opcja biznesowa I/I

16

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo I/I

16

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

Ścieżka: Przekładoznawstwo
Studenci wybierają specjalność przy zapisie na studia. W przypadku, gdy wybiorą przekładoznawstwo, to realizują wszystkie
przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty specjalnościowe w tym seminarium przekładoznawcze i opcje wymienione w
planie. Ze względu na możliwość przydzielenia zajęć szczegółowa oferta kursów opcyjnych może się zmieniać w kolejnych
latach.
Przedmiot
Opcja: literaturoznawstwo I/I

Plany studiów

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

16

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Opcja: literaturoznawstwo I/II

16

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: przekładoznawstwo I/I

16

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przekład tekstów humanistycznych

16

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo

32

-

-

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa

14

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Lektorat języka niemieckiego II

14

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyczna nauka języka angielskiego I

42

12,0

egzamin

Przedmiot

F

Semestr 2
Przedmiot

O

Ścieżka: Językoznawstwo angielskie
Studenci wybierają specjalność przy zapisie na studia. W przypadku, gdy wybiorą językoznawstwo angielskie, to realizują
wszystkie przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty specjalnościowe w tym seminarium językoznawcze i opcje wymienione
w planie. Ze względu na możliwość przydzielenia zajęć szczegółowa oferta kursów opcyjnych może się zmieniać w kolejnych
latach
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie: językoznawstwo

28

9,0

zaliczenie

Język i społeczeństwo

14

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Opcja biznesowa I/II

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo I/II

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo I/III

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

Ścieżka: Przekładoznawstwo
Studenci wybierają specjalnośc przy zapisie na studia. W przypadku, gdy wybiorą przekładoznawstwo, to realizują wszystkie
przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty specjalnościowe w tym seminarium przekładoznawcze i opcje wymienione w
planie. Ze względu na możliwość przydzielenia zajęć szczegółowa oferta kursów opcyjnych może się zmieniać w kolejnych
latach.
Przedmiot

Plany studiów

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Opcja: literaturoznawstwo I/III

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: przekładoznawstwo I/II

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo

28

9,0

zaliczenie

Stylistyka języka polskiego

14

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przekład tekstów urzędowych

14

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa

16

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa

16

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Lektorat języka niemieckiego III

16

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyczna nauka języka angielskiego II

16

-

-

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Opcja: językoznawstwo II/I

16

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo II/II

16

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium magisterskie: językoznawstwo

32

-

-

Przedmiot

F

Semestr 3
Przedmiot

O

Ścieżka: Językoznawstwo angielskie
Przedmiot

F

Ścieżka: Przekładoznawstwo
Studenci wybierają specjalność przy zapisie na studia. W przypadku, gdy wybiorą przekładoznawstwo, to realizują wszystkie
przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty specjalnościowe w tym seminarium przekładoznawcze i opcje wymienione w
planie. Ze względu na możliwość przydzielenia zajęć szczegółowa oferta kursów opcyjnych może się zmieniać w kolejnych
latach.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Opcja: przekładoznawstwo II/I

16

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: literaturoznawstwo II/I

16

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo

32

-

-

Przedmiot

Plany studiów

F
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Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Lektorat języka niemieckiego IV

14

3,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Praktyczna nauka języka angielskiego II

14

4,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Opcja biznesowa II/I

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja biznesowa II/II

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: językoznawstwo II/III

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium magisterskie: językoznawstwo

28

24,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Opcja: przekładoznawstwo II/II

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: przekładoznawstwo II/III

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: przekładoznawstwo II/IV

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo

28

24,0

zaliczenie

Przedmiot

Ścieżka: Językoznawstwo angielskie
Przedmiot

F

Ścieżka: Przekładoznawstwo
Przedmiot

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Opcja: literaturoznawstwo I/I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzN.210.1587073064.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 16

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.

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 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 wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska historyczno-kulturowe, które znajdują swój
wyraz w literaturze i kulturze anglojęzycznej.
Absolwent(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

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student(ka) potraﬁ przygotować w języku angielskim
różne prace pisemne na tematy literaturoznawcze (w
tym teksty o charakterze naukowym).

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

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

16

przygotowanie do zajęć

70

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
116

ECTS
4.0
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Liczba godzin
16

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.6

* 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 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, 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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Praktyczna nauka języka angielskiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGN.230.5cd961efd7d34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 48

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 42

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności językowych do poziomu zgodnego z wymaganiami określonymi przez
ESOKJ - poziom C2.

C2

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności pracy z tekstem w języku angielskim a także umiejętności tworzenia
własnych tekstów pisemnych oraz wypowiedzi ustnych w języku angielskim.

C3

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami pracy ze źródłami zarówno w języku polskim i angielskim,
ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ich do tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych i ustnych.
Studenci zostaną zaznajomieni z metodami dokonywania selekcji i analizy informacji oraz formułowania
krytycznych sądów na ich podstawie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
w zakresie języka angielskiego, ze szczególnym
naciskiem na język akademicki (w zakresie
słownictwa, gramatyki, stylu etc). Student ma
świadomość kompleksowej natury języka i jego
złożoności.

FAG_K2_W03

zaliczenie

W2

Student zna i rozumie pojęcie plagiatu oraz metody
i znaczenie odpowiedniego wykorzystania źródeł
we własnych pracach akademickich. Student ma
pogłębioną wiedzę dotyczącą cytowania, parafrazy,
streszczania źródeł, z którymi pracuje. Student zna
i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

FAG_K2_W02

zaliczenie

U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka angielskiego; posiada umiejętności FAG_K2_U08
językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez
ESOKJ – poziom C2 dla języka angielskiego.

zaliczenie

U2

Student potraﬁ przeprowadzić pogłębioną analizę
i interpretację tekstu czytanego w języku angielskim
z zastosowaniem zróżnicowanych metod.

FAG_K2_U04

zaliczenie

U3

Student potraﬁ przygotować w języku angielskim
różne prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym, ze szczególnym naciskiem
na prace pisane w języku akademickim. (Formy
tekstu: parafraza, streszczenie, akapit, akapit
z wykorzystaniem źródeł etc.) Student posiada
umiejętność merytorycznego argumentowania
z wykorzystaniem źródeł w języku angielskim. Student
potraﬁ wyselekcjonować źródła i odnieść się
do poglądów innych autorów. Student posiada
umiejętności cytowania, parafrazy oraz streszczania
tekstu. Student potraﬁ określić priorytety w trakcie
przygotowania planu wypowiedzi pisemnej.

FAG_K2_U01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

20 / 132

U4

Student potraﬁ samodzielnie przygotować wypowiedź
ustną w języku angielskim na podstawie analizy
krótkiego tekstu w języku polskim oraz przeprowadzić
krótką rozmowę na jego temat. Student potraﬁ
formułować krytyczne sądy na temat przeczytanego
tekstu.

FAG_K2_U10

zaliczenie

U5

Student potraﬁ współdziałać w grupie, komunikując się
w języku angielskim, określając priorytety przy
FAG_K2_U12
realizacji określonego zadania i zachowując
świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

FAG_K2_K01

zaliczenie

K2

Student rozumie konieczność przestrzegania etyki
swojego zawodu i kieruje się jej zasadami, zwłaszcza
w dziedzinie ochrony wartości intelektualnej
i podejmowania działań antyplagiatowych.

FAG_K2_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

48

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie do sprawdzianów

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

Przygotowanie prac pisemnych

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
208

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
48

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

42

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie do sprawdzianów

30

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
142

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

INTEGRATED SKILLS:
W trakcie kursu studenci zaznajamiani są z różnymi zagadnieniami z zakresu
słownictwa, gramatyki oraz stylistyki języka angielskiego. Zagadnienia omawiane
w ciągu pierwszego semestru nauki będą obejmować m.in.: academic register;
linking words; relative clauses; Subject-Verb agreement; modal verbs.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

Zajęcia przygotowują do części Use of English egzaminu pisemnego oraz do
egzaminu ustnego z praktycznej nauki języka angielskiego odbywającego się na
końcu roku akademickiego.

2.

3.

WRITING:
W trakcie kursu studenci rozwijają kompetencje językowe i poznają metody
tworzenia wypowiedzi pisemnych w języku angielskim. W semestrze pierwszym
studenci zaznajamiani są z podstawami argumentacji oraz wykorzystania źródeł
do tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych.
Zagadnienia omawiane w ciągu pierwszego semestru nauki będą obejmować
m.in.: choosing appropriate style; thesis statement; paragraph structure and
unity; plagiarism; paraphrasing; summarising.
Zajęcia przygotowują do części Writing egzaminu pisemnego z praktycznej nauki
języka angielskiego odbywającego się na końcu roku akademickiego.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

READING:
Kurs skupi się na doskonaleniu sprawności czytania akademickiego (na poziomie
dorównującym kompetencjom rodzimych użytkowników języka angielskiego)
poprzez krytyczną analizę tekstów akademickich, esejów i artykułów prasowych.
Szczególną uwagę zwraca się na: (a) rolę wiedzy kulturowej w analizie i ocenie
tekstów; (b) ocenę środków leksykalnych i stylistycznych oraz siły perswazyjnej
tekstów; (c) ewaluację schematów argumentacyjnych, rozpoznawanie
W1, W2, U1, U2, U3, U4,
stronniczości, błędów w rozumowaniu, soﬁzmatów, nadinterpretacji danych,
U5, K1, K2
hiperboli.
Studenci będą pracować z wybranymi tekstami akademickimi o tematyce
humanistycznej oraz esejami i artykułami z czasopism brytyjskich i amerykańskich
Zajęcia przygotowują do części Reading egzaminu pisemnego z praktycznej nauki
języka angielskiego odbywającego się na końcu roku akademickiego.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
|| -- A -- || Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest: (1) uczestnictwo
w zajęciach (dopuszczona 1 nieobecność w semestrze); (2) aktywny udział
w zajęciach (dyskusja, praca w grupach, analiza tekstów); (3) zaliczenie
wszystkich testów cząstkowych w trakcie semestru (min 60%); (4)
terminowe oddanie wszystkich pisemnych prac domowych; (5) zaliczenie
semestralnych prac pisemnych na przynajmniej 60%. || -- B -- || Kurs
obejmuje dwa semestry (I i II). Ćwiczenia kończą się zaliczeniem bez
oceny zarówno po semestrze I i II. Uzyskanie zaliczenia z obu semestrów
wszystkich komponentów kursu PNJA jest warunkiem dopuszczenia do
egzaminu końcowego z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
przeprowadzanego po semestrze II. (Szczegółowe informacje o egzaminie
znajdują się w syllabusie dla semestru II.)

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, gra dydaktyczna, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
|| -- A -- || Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest: (1) uczestnictwo
w zajęciach (dopuszczona 1 nieobecność w semestrze); (2) aktywny udział
w zajęciach (dyskusja, praca w grupach, analiza tekstów); (3) zaliczenie
wszystkich testów cząstkowych w trakcie semestru (min 60%); (4)
terminowe oddanie wszystkich pisemnych prac domowych; (5) zaliczenie
semestralnych prac pisemnych na przynajmniej 60%. || -- B -- || Kurs
obejmuje dwa semestry (I i II). Ćwiczenia kończą się zaliczeniem bez
oceny zarówno po semestrze I i II. Uzyskanie zaliczenia z obu semestrów
wszystkich komponentów kursu PNJA jest warunkiem dopuszczenia do
egzaminu końcowego z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
przeprowadzanego po semestrze II. Szczegółowe informacje o egzaminie
zostaną przedstawione przez prowadzącego na początku zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C1, pozwalające na podjęcie pracy nad
rozwinięciem kompetencji językowych do poziomu C2.

Sylabusy
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Metodologia badań językoznawczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGJęzAngN.210.5cb094fde38ed.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

to familiarize the student with the methodology of linguistic study

C2

to inform the student of the historical aspects of research methods

C3

to inform the student of the description of language

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

the student is familiar with existing linguistic
terminology

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

the student has overall knowledge of the linguistics
and linguistic methodology

FAG_K2_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

the student has knowledge of known linguists and
their pioneering eﬀorts in the ﬁeld

FAG_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W4

the student is familiar with important and groundbreaking linguistic studies, as well as their historical
background

FAG_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

the student is able to enumerate important and
ground-breaking linguistic studies, as well as their
historical background

FAG_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

the student is able to work in a group on a project

FAG_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

16

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie projektu

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

3

poprawa projektu

1

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

3

analiza źródeł historycznych

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
103

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

language and linguistics

W1, U1

2.

the ﬁelds of linguistic study and their implications - structuralism; functionalism,
generative grammar, pragmatics, sociolinguistics

W1, W2, W3, W4, U1, U2

3.

Linguistics as a ﬁeld of study - linguistics and other disciplines

W1, W2, W3, W4, U1, U2

4.

pragmatics and sociopragmatics

W1, W2, W3, W4, U1, U2

5.

Linguistics in the XXI century - functional text linguistics; sociolinguistics and
critical linguistics

W1, W2, W3, W4, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Every student must present a presentation at the end of the
zaliczenie na ocenę, prezentacja semester (either individually or in groups). The grade will
also be provided on the basis of participation

Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic knowledge of linguistics English C1/C2

Sylabusy
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Opcja: literaturoznawstwo I/II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzN.210.1587073118.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 16

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.

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.

FAG_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.

FAG_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.

FAG_K2_W05

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

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

16

przygotowanie do zajęć

70

Sylabusy
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
116

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* 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 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, 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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Lektorat języka niemieckiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGN.210.5cd961f006181.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

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
ćwiczenia: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu rozwijanie sprawności i kompetencji w języku niemieckim na poziomie A1 wg. ESOKJ.

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

- podstawy gramatyki języka niemieckiego,
podobieństwa i różnice w stosunku do języka
angielskiego. - słownictwo języka niemieckiego
FAG_K2_W03
z zakresu poziomu A1. - znaczenie uczenia się wielu
języków obcych w celu lepszego funkcjonowania
we współczesnym świecie. - wpływ języka angielskiego
na rozwój współczesnego języka niemieckiego.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- czytać oraz wymawiać słowa w języku niemieckim. przeczytać prosty tekst w języku niemieckim
rozumiejąc jego treść. - podać swoje podstawowe
dane osobowe / przedstawić się w języku niemieckim.
- nawiązać prostą komunikację w języku niemieckim. wyłapać informacje z prostego słuchowiska w języku
niemieckim. - posługiwać się dwujęzycznym
słownikiem języka niemieckiego. - opowiedzieć
o swoim samopoczuciu.

FAG_K2_U13

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- oceniania i selekcjonowania informacji. - dalszej
samodzielnej nauki języka niemieckiego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

16

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do sprawdzianów

18

Przygotowanie prac pisemnych

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
56

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Poziom A1.1:
• Zasady pisowni oraz wymowy słów niemieckich.
• Formułki powitań i pożegnań oraz zwroty grzecznościowe w języku niemieckim.
• Nazwy państw, kontynentów, narodowości oraz języków.
• Nazwy hobby i zainteresowań.
• Zaimki osobowe, różnica pomiędzy stylem formalnym oraz nieformalnym.
• Odmiana czasownika przez osoby w czasie teraźniejszym - czasowniki regularne
oraz posiłkowe.
• Zdanie oznajmujące oraz pytania o rozstrzygnięcie i uzupełnienie - szyk w
zdaniu oraz melodia zdaniowa.
• Czytanie prostego czatu internetowego.
• Pisanie prostego proﬁlu internetowego - przedstawianie się (imię, nazwisko, kraj
pochodzenia, narodowość, hobby, miejsce zamieszkania, wiek, zwierzątko
domowe).
• Liczebniki od 0 do 199 - czytanie, pisanie.
1.

• Podstawowe rzeczowniki, rodzajniki określone i nieokreślone w mianowniku.

W1, U1, K1

• Internacjonalizmy i zapożyczenia z języka angielskiego.
• Pytanie o samopoczucie oraz odpowiedź na takie pytanie.
Poziom A1.2:
• Nazwy członków rodziny, opowiadanie o swojej rodzinie.
• Zaimki dzierżawcze.
• Zdrowie, choroby.
• Czasowniki modalne - czas teraźniejszy i przeszły.
• Tryb rozkazujący.
• Pytanie o samopoczucie oraz odpowiedź na takie pytanie.
• Przymiotniki opisujące samopoczucie.
• Przyimki modalne.
• Internacjonalizmy i zapożyczenia z języka angielskiego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dryl językowy, dialogi w parach, wykonywanie ćwiczeń językowych, pisanie prostych tekstów, analiza tekstów, burza
mózgów, konwersatorium językowe, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie
pozytywnego wyniku z testów językowych (gramatyczno-leksykalnych)
przeprowadzonych w danym semestrze. Szczegółowe warunki zaliczenia
zaliczenie na ocenę
przedmiotu i kryteria oceny są podawane na pierwszych zajęciach. Skala
ocen jest zgodna z regulaminem studiów UJ. Lektorat języka obcego
kończy się egzaminem po 4.semestrze

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Seminarium magisterskie: językoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGJęzAngN.2F0.1585690490.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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: 32

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 28

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 32

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
24.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 28

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

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

W3

w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka angielskiego, rozumie
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i zmienność.

FAG_K2_W03

zaliczenie

W4

w pogłębionym stopniu teorie i metodologie
stosowane w badaniach językoznawczych.

FAG_K2_W05

zaliczenie

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

W6

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
dotyczące problematyki z zakresu badań
językoznawczych.

FAG_K2_W09

zaliczenie

W7

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

FAG_K2_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim pracę pisemną
o charakterze specjalistycznym, naukowym,
w zakresie językoznawstwa.

FAG_K2_U01

zaliczenie

U2

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

FAG_K2_U03

zaliczenie

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

U4

umiejętnie i merytorycznie argumentować
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować wnioski.

FAG_K2_U05

zaliczenie

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

U6

przy rozwiązywaniu złożonych i nietypowych
problemów w zakresie językoznawstwa integrować
wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin naukowych.

FAG_K2_U07

zaliczenie

U7

dokonać prezentacji opracowanych zagadnień
z zakresu językoznawstwa przy wykorzystaniu różnych
form i metod (w tym technik informacyjnokomunikacyjnych).

FAG_K2_U09

zaliczenie

U8

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku angielskim na wybrany temat
z zakresu językoznawstwa z wykorzystaniem literatury
przedmiotu.

FAG_K2_U10

zaliczenie

U9

porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień językoznawczych.

FAG_K2_U11

zaliczenie

U10

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie językoznawstwa.

FAG_K2_U13

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

FAG_K2_K01

zaliczenie

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

K3

spełniać obowiązki akademickie i zawodowe zgodnie
z zasadami etyki.

FAG_K2_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

32

konsultacje

10

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
32

ECTS
1.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

28

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie projektu

100

przygotowanie do zajęć

30

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
188

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

32

przygotowanie pracy dyplomowej

180

przeprowadzenie badań literaturowych

30

konsultacje

15

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
287

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
32

ECTS
1.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

28

przygotowanie pracy dyplomowej

240

konsultacje

15

przygotowanie do zajęć

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
373

ECTS
24.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
28

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:
seminarium, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

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

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
posiadanie stopnia licencjata

Sylabusy
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Opcja: przekładoznawstwo I/I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzN.210.1587073173.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 16

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 rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację,
dookreślając ich możliwe oddziaływanie społeczne
i kontekst historyczno-kulturowy; 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

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

16

przygotowanie do ćwiczeń

14

wykonanie ćwiczeń

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* 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:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, 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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Dyskurs koropracyjny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGJęzAngN.210.5cd5576f455a7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest omówienie zagadnień z zakresu dyskursu korporacyjnego.

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 terminologię stosowaną
w językoznawstwie, ze szczególnym uwzględnieniem
analizy dyskursu

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów stosowanych
w komunikacji biznesowej i korporacyjnej oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod

U1

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do oceny i selekcjonowania informacji

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

16

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

30

konsultacje

14

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści omawiane na zajęciach obejmują tematykę związaną z dyskursem
korporacyjnym. Omawiane są następujące zagadnienia: gatunki tekstów, tj.
raporty roczne, strony internetowe, proﬁle korporacji w mediach
społecznościowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz
pozytywna ocena z test końcowego (min. 60% punktów).
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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.WFFAGPrzN.210.5cd4249104caf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, 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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie kompetencji studentów i studentek z zakresu przekładu pisemnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane zjawiska i pojęcia z zakresu
przekładoznawtswa.

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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dokonać poprawnego przekładu tekstu o charakterze
ogólnohumanistycznym z języka angielskiego na język
polski i z języka polskiego na język angielski

U1

FAG_K2_U02

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01,
FAG_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz dogłębnej
weryﬁkacji wszelkich informacji potrzebnych
w rozwiązywaniu problemów przekładowych; w razie
potrzeby jest również gotów zasięgać opinii
eksperckich.

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

16

Przygotowanie prac pisemnych

70

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Studenci zapoznają się z różnymi rodzajami tekstów ogólnohumanistycznych (np.
ulotka informacyjna, tekst internetowy, streszczenie artykułu naukowego, notka
biograﬁczna, wstęp do książki, recenzja, esej). Poznają konwencje pisania tych
tekstów w języku polskim i angielskim, tłumaczą wybrane typy tekstów z
dziedziny nauk humanistycznych (teksty samodzielne i/lub części większych
całości). Analizują teksty paralelne, redagują również prace innych tłumaczy.
Szczegółowa lista tematów zostanie podana przez prowadzącego/prowadzącą.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, poprawne wykonywanie zadań na zajęciach i
zajęć domowych, zaliczenie pracy końcowej (minimum 60% punktów)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Opcja biznesowa I/I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGJęzAngN.210.1587069899.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa, komunikacji
międzykulturowej oraz ekonomii.

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
w zakresie językoznawstwa, komunikacji
międzykulturowej i ekonomii

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

powiązanie ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

FAG_K2_W08

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

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

16

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* 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, komunikacji międzykulturowej oraz ekonomii. Na przykładach
różnorodnych tekstów kultury omawiane będą wybrane kwestie teoretyczne i/lub
praktyczne dotyczące języka biznesu, komunikacji w biznesie oraz podstaw
ekonomii. Studenci będą pogłębiać wiedzę i umiejętności posługiwania się
terminologią z zakresu językoznawstwa i ekonomii. Szczegółowe treści oraz
obszar tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

W1, W2, 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.

50 / 132

Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzN.2F0.1585690856.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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: 32

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 28

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 32

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Liczba
punktów ECTS
24.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie
Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 28

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, praca
magisterska

W2

wybrane metody analizy i interpretacji tekstów kultury
przydatne w reﬂeksji przekładoznawczej oraz
w praktyce przekładowej

FAG_K2_W06

zaliczenie, praca
magisterska

W3

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

FAG_K2_W10

zaliczenie, praca
magisterska

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, praca
magisterska

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, praca
magisterska

U2

przeprowadzić pogłębioną analizę i interpretację
tekstów z zastosowaniem wybranych metod
stosowanych w przekładoznawstwie.

FAG_K2_U04

zaliczenie, praca
magisterska

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, praca
magisterska

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, praca
magisterska

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, praca
magisterska

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

32

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

28

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
32

ECTS
1.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

28

przygotowanie do zajęć

32

przeprowadzenie badań literaturowych

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

32

przygotowanie do zajęć

28

przygotowanie pracy dyplomowej

160

przeprowadzenie badań literaturowych

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
32

ECTS
1.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

28

przygotowanie do zajęć

32

przygotowanie pracy dyplomowej

360

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
420

ECTS
24.0
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Liczba godzin
28

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:
seminarium, analiza tekstów, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia semestru zostaną podane przez
prowadzącego.

seminarium

Semestr 2
Metody nauczania:
seminarium, konsultacje, analiza tekstów, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia semestru zostaną podane przez
prowadzącego.

Semestr 4

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia ostatniego semestru seminarium jest
zaliczenie, praca magisterska złożenie pracy magisterskiej. Pozostałe warunki oraz forma
zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Opcja: językoznawstwo I/I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGJęzAngN.210.1587069807.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 16

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:
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odbieranych treści.

K1

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

16

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* 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
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: literaturoznawstwo I/III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzN.220.1587073356.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

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
ćwiczenia: 14

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.

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 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 wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska historyczno-kulturowe, które znajdują swój
wyraz w literaturze i kulturze anglojęzycznej.
Absolwent(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

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
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

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

14

przygotowanie do zajęć

70

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
114

ECTS
4.0
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Liczba godzin
14

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.5

* 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 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, 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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Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGN.220.5cc2ec7f7951e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest przybliżenie słuchaczom historii badań nad przekładem, przedstawienie najważniejszych ujęć
teoretycznych oraz zachęta do ich praktycznego zastosowania w pracy badawczej i translatorskiej.

C2

Przekazanie i uporządkowanie wiedzy o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach
przekładoznawstwa.

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
przekładoznawstwa.

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w przekładoznawstwie.

FAG_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
dotyczące problematyki z zakresu badań
ﬁlologicznych.

FAG_K2_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętnie i merytorycznie argumentować
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować wnioski.

FAG_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień studiowanych w ramach
wprowadzenia do przekładoznawstwa.

FAG_K2_U11

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
wykład

14

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

analiza wymagań

3

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

21

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I. Historia i topograﬁa badań przekładoznawczych. Najważniejsze zagadnienia w
reﬂeksji nad tłumaczeniem.
Jeremy Munday: rozdział 1 i 2. (2h)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

II. Badania nad przekładem i językiem: pojęcie ekwiwalencji
Roman Jakobson (1959). "On Linguistic Aspects of Translation".
Eugene Nida (1964). "Principles of Correspondence".
Jeremy Munday: rozdział 3 (2h)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

III. Badania nad przekładem i językiem: ujęcie funkcjonalne
Hans J. Vermeer. (1989) "Skopos and Comission in Translation Action".
Jeremy Munday: rozdział 5. (2h)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

IV. Badania nad przekładem i literaturą: badania opisowe
Itamar Even-Zohar (1978) "The Position of Translated Literature within the
Literary Polysystem".
Gideon Toury (1978) "The Nature and Role of Norms in Translation"
Jeremy Munday: rozdział 7

W1, W2, U1, U2, K1

5.

V. Badania nad przekładem i kulturą: ideologia i etyka w przekładzie
Jeremy Munday: rozdział 8 (2h)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

VI. Badania nad przekładem i kulturą: obcość w przekładzie
Andrew Berman (1985). "Translation and the Trials of the Foreign".
Lawrence Venuti (1995). "The Translator's Invisibility"
Jeremy Munday: rozdział 9
Nowe media i kierunki badawcze
Jeremy Munday: rozdział 11 (2h)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność obowiązkowa na wykładzie (dopuszczalna jedna
zaliczenie na ocenę nieobecność nieusprawiedliwiona). Zaliczony test pisemny lub ustny (jeśli
zajęcia prowadzone są wyłącznie w trybie online).
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Język i społeczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGJęzAngN.220.5cd2d11866811.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

to familiarize the student with the basic elements of sociolinguistic study

C2

to provide information regarding early and current sociolinguistic study

C3

to familiarize the student with methods of sociolinguistic research

C4

to provide information regarding how sociolinguistics and language and society is aﬀected by other linguistic
aspects

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

the student knows and understands the basics of
sociolinguistics

FAG_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W2

the student knows and understands the basic
methodology of sociolinguistic study

FAG_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

the student is familiar with the deﬁnitions of the
linguistic terminology associated with sociolingusitics

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

the student is able to read and understand scientiﬁc
linguistic articles and discuss them in class

FAG_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

the student is able to deﬁne terminology related to
sociolinguistic study

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U3

the student is able to take a critical perspective on
language and language use in context

FAG_K2_U11

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

the student knows what is ethical and not ethical in
conducting linguistic research

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

14

rozwiązywanie zadań problemowych

3

przygotowanie raportu

12

przygotowanie do sprawdzianu

25

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

10

rozwiązywanie kazusów

1

poznanie terminologii obcojęzycznej

1

analiza problemu

5

konsultacje

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

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.

language variation and the main assumptions of sociolinguistics

W1, W2, W3

2.

language and ethnicity

W1, W2, W3, U1

3.

language and gender

W3, U1, U2

4.

language and crime

W1, W2, U1, U2, U3

5.

critical discourse analysis

U2, U3

6.

dialects and perceptual dialectology

W1, W2, W3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
the student is present and active in class and has received a positive
grade on the ﬁnal test given at the end of the semester

Wymagania wstępne i dodatkowe
The student has basic knowledge of linguistics The student has a C1/C2 level of English

Sylabusy
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Opcja: przekładoznawstwo I/II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzN.220.1587073416.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

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
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uwrażliwienie studentów na wybrane zagadnienia z zakresu teorii, krytyki 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

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

przygotowanie do ćwiczeń

16

wykonanie ćwiczeń

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.
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Opcja biznesowa I/II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGJęzAngN.220.1587069968.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
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
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa, komunikacji
międzykulturowej i ekonomii.

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
w zakresie językoznawstwa, komunikacji
międzykulturowej i ekonomii

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

powiązanie ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

FAG_K2_W08

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

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

14

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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, komunikacji międzykulturowej oraz ekonomii. Na przykładach
różnorodnych tekstów kultury omawiane będą wybrane kwestie teoretyczne i/lub
praktyczne dotyczące języka biznesu, komunikacji w biznesie oraz podstaw
ekonomii. Studenci będą pogłębiać wiedzę i umiejętności posługiwania się
terminologią z zakresu językoznawstwa i ekonomii. Szczegółowe treści oraz
obszar tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

W1, W2, 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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Lektorat języka niemieckiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGN.220.5cd961f0edc14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

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: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu rozwijanie sprawności i kompetencji w języku niemieckim na poziomie A1 wg. ESOKJ.

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

- podstawy gramatyki języka niemieckiego,
podobieństwa i różnice w stosunku do języka
angielskiego. - słownictwo z zakresu poziomu A1. znaczenie uczenia się wielu języków obcych w celu
lepszego funkcjonowania we współczesnym świecie. wpływ języka angielskiego na rozwój współczesnego
języka niemieckiego.

FAG_K2_W03

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_U13

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- czytać oraz wymawiać słowa w języku niemieckim. przeczytać prosty tekst w języku niemieckim
rozumiejąc jego treść. - podać swoje podstawowe
dane osobowe / przedstawić się w języku niemieckim.
- nawiązać prostą komunikację w języku niemieckim. wyłapać informacje z prostego słuchowiska w języku
niemieckim. - posługiwać się dwujęzycznym
słownikiem języka niemieckiego. - opowiedzieć
o swoich zainteresowaniach i zajęciach w czasie
wolnym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- oceniania i selekcjonowania informacji. - dalszej
samodzielnej nauki języka niemieckiego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

14

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do sprawdzianu

16

Przygotowanie prac pisemnych

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Poziom A1.1:
• Liczebniki 0-1.000.000.
• Podawanie danych liczbowych (miary, wagi, wiek, adres, powierzchnia, ceny).
• Wypełnianie formularzy osobowych danymi, notowanie cudzych danych
podawanych ustnie.
• Alfabet niemiecki, literowanie, tabela literowania.
• Zdanie oznajmujące, pytanie o rozstrzygnięcie i uzupełnienie - szyk.
• Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym - czasowniki nieregularne.
• Nazwy czynności w czasie wolnym, proponowanie wspólnego spędzenia czasu.
• Czasownik "mögen".
• Poprawianie błędów gramatycznych i słownikowych.
• Internacjonalizmy, zapożyczenia z języka angielskiego.
1.

• Pisemne przedstawianie się.

W1, U1, K1

Poziom A1.2:
• Nazwy hobby i zainteresowań.
• Czynności dnia codziennego, opisywanie dnia.
• Czasowniki rozdzielne i nierozdzielne.
• Opisywanie tygodnia.
• Podawanie czasu, przysłówki czasu.
• Umawianie się na wspólne spędzenie czasu.
• Spójniki zdań współrzędnie złożonych.
• Opisywanie roku.
• Przyimki czasowe.
• Internacjonalizmy i zapożyczenia z języka angielskiego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dryl językowy, prowadzenie dialogów w parach, pisanie dialogów, pisanie krótkich tekstów, metody e-learningowe, analiza
tekstów, burza mózgów, konwersatorium językowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie
pozytywnego wyniku z testów językowych (gramatyczno-leksykalnych)
przeprowadzonych w danym semestrze. Szczegółowe warunki zaliczenia
zaliczenie na ocenę
przedmiotu i kryteria oceny są podawane na pierwszych zajęciach. Skala
ocen jest zgodna z regulaminem studiów UJ. Lektorat języka obcego
kończy się egzaminem po 4.semestrze

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas 1. semestru nauki języka niemieckiego.

Sylabusy
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Opcja: językoznawstwo I/II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGJęzAngN.220.1587070079.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest 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:
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odbieranych treści.

K1

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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 tematyką pracy magisterskiej.
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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Stylistyka języka polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzN.220.5cd4247c7eee4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ćwiczenia poświęcone będą zapoznaniu studentów z zasadami poprawności językowej w polszczyźnie w różnych
odmianach stylistycznych, zwłaszcza na poziomie frazeologii, składni oraz leksykalno-stylistycznym
i ortograﬁczno-interpunkcyjnym. Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną
polszczyzną w różnych stylach oraz zachęcenie studentów do głębszej reﬂeksji nad charakterem zmian
we współczesnym języku polskim. Uczestnicy będą mogli pogłębić swą wiedzę teoretyczną, ale szczególny nacisk
zostanie położony na wykorzystanie jej podczas ćwiczeń praktycznych.

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

najważniejsze terminy w zakresie polskiego
językoznawstwa dotyczące polskiej normy językowej,
klasyﬁkację błędów w polszczyźnie i mechanizmy ich
powstawania na różnych poziomach organizacji języka
(ortograﬁcznym, ﬂeksyjnym, składniowym, leksykalnosemantycznym, frazeologicznym), a także jej
zróżnicowanie pod względem stylistycznym,
terytorialnym i środowiskowym

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

powiązanie ﬁlologii angielskiej z ﬁlologią polską,
a zwłaszcza zasadami polskiej ortograﬁi i gramatyki

FAG_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przygotować w języku polskim prace pisemne
w różnych konwencjach stylistycznych, a także
wskazywać błędy językowe na różnych poziomach
organizacji języka i je poprawić.

FAG_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie poszukiwać wiedzy o współczesnej
normie języka polskiego w różnych źródłach
poprawnościowych (słowniki języka polskiego, polskie
FAG_K2_U03
portale językoznawcze, opracowania językoznawcze,
poradniki itp.) i formułować na tej podstawie krytyczne
sądy na temat swoich tekstów;

zaliczenie na ocenę

U3

dokonać prezentacji wybranych portali, słowników
internetowych jako źródeł wiedzy o polszczyźnie,
w których oceni ich przydatność w pracy tłumacza.

FAG_K2_U09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej oceny dotychczasowej wiedzy na temat
polszczyzny (zwłaszcza z perspektywy rodzimego
użytkownika tego języka)

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

do uznania wiedzy na temat poprawnej
i zróżnicowanej polszczyzny w tworzeniu tłumaczeń
z języka angielskiego na język polski, a także
poszukiwania wiedzy na ten temat w różnorodnych
opracowaniach fachowych

FAG_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

14

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

36

Przygotowanie prac pisemnych

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

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.

Podczas zajęć omawiane będą zagadnienia związane z kulturą języka,
stylistycznym, terytorialnym i środowiskowym zróżnicowaniem polszczyzny oraz
jej przeobrażeniami na początku XXI wieku, a także poprawnością ortograﬁczną,
interpunkcyjną, ﬂeksyjną, leksykalno-semantyczną, składniową, frazeologiczną i
stylistyczną współczesnej polszczyzny. Dużo uwagi zostanie poświęcone
zagadnieniom ważnym w pracy tłumacza z języka angielskiego na język polski,
czyli między innymi różnicom pomiędzy polskimi a angielskimi zasadami
ortograﬁcznymi i interpunkcyjnymi, odmianie nazwisk, wpływom języka
angielskiego na leksykę i składnię języka polskiego, zjawisku rozszerzania
znaczenia słów pod wpływem języka angielskiego, a także poprawności polskiego
tłumaczenia pod względem leksykalnym, stylistycznym i interpunkcyjnym.
Przedstawione zostanie także pojęcie normy językowej zróżnicowanej ze względu
na sytuację komunikacyjną, a także stosunkowo częste błędy charakterystyczne
dla zachowań językowych współczesnych Polaków. Uczestnicy będą mogli także
zapoznać się ze słownikami i innymi opracowaniami naukowymi, zwłaszcza tymi
dostępnymi w internecie, szczególnie przydatnymi w reagowaniu poprawnych i
pięknych stylistycznie tekstów w języku polskim.

W1, W2, U1, K1

2.

Uczesttnicy zapoznają się podczas zajęć z opracowaniami językoznawczymi,
zwłaszcza tymi dostępnymi w Internecie (słowniki, portale językoznawcze,
poradnie, korpusy, kampanie dotyczące poprawnej polszczyzny), które są
przydatne w redagowaniu poprawnych i dopasowanych do sytuacji
komunikacyjnej tekstów w języku polskim.

U2, U3, K2

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci zobowiązani są do regularnej obecności na zajęciach
(dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność (1x 1,5h)), brania
w nich aktywnego udziału poprzez rozwiązywanie ćwiczeń, a także
regularnego przygotowywanie się do zajęć (zapoznanie się z materiałami
teoretycznymi przesłanymi wcześniej przez prowadzącego,
przygotowanie wybranych zagadnień). Warunkiem zaliczenia przedmiotu
jest przygotowanie prezentacji dotyczącej współczesnej polszczyzny lub
zaliczenie na ocenę wybranych źródeł poprawności językowej w Internecie, zaliczenie na
pozytywną ocenę zadanych prac pisemnych (samodzielne teksty, np.
streszczenie, trzy teksty na ten sam temat w różnych konwencjach
stylistycznych; przekształcanie tekstów na inny styl funkcjonalny,
poprawa tekstów z błędami), a także pozytywna ocena z testu
zaliczeniowego, który odbędzie się pod koniec semestru (min. 60%).
Ocena końcowa wystawiana będzie na podstawie ocen z testu
zaliczeniowego, prac pisemnych i prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu nauki o języku, umiejętność analizy zjawisk językowych, obecność na zajęciach jest
obowiązkowa.

Sylabusy
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Opcja: językoznawstwo I/III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGJęzAngN.220.1587070250.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
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
ćwiczenia: 14

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:
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odbieranych treści.

K1

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych 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.WFFAGPrzN.220.5cd42492b5556.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do tematyki przekładu tekstów urzędowych, w tym zapoznanie ich
z zasadami wykonywania tłumaczeń poświadczonych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

metody analizy tekstu źródłowego urzędowego oraz
zasady oceny jakości przekładu ze szczególnym
uwzględnieniem zasady tekstów paralelnych

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja
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W2

strategie i techniki przekładu tekstów urzędowych

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W3

rolę poszczególnych źródeł informacji dotyczącej
tekstów urzędowych oraz zna sposoby efektywnego
pozyskiwania i kryteria oceny jakości tego rodzaju
informacji w procesie tłumaczenia

FAG_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

w sposób zgodny z obowiązującymi normami wykonać
poprawne tłumaczenie tekstu urzędowego w parze
języków polski-angielski

FAG_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

pracować w grupie tłumaczy nad wspólnym projektem
w zakresie tłumaczenia tekstu urzędowego,
przyjmując w niej różne role

FAG_K2_U02,
FAG_K2_U11,
FAG_K2_U12

projekt

U3

dokonać krytycznej oceny wykonanego tłumaczenia
tekstu urzędowego

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U4

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować oraz
łączyć niezbędne dla procesu przekładu i jego oceny
informacje zaczerpnięte z rożnych źródeł oraz
formułować na tej podstawie krytyczne sądy
dotyczące wyborów translatorskich

FAG_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

FAG_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

odpowiedzialnego i zgodnego z zasadami etyki
translatorskiej wykonywania tłumaczeń tekstów
urzędowych, w tym do rzetelnej identyﬁkacji braków
w zakresie własnej wiedzy i własnych kompetencji
oraz do uzupełniania tych braków poprzez m.in.
zasięganie opinii bardziej doświadczonych tłumaczy
oraz ekspertów z danej dziedziny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

14

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Przygotowanie prac pisemnych

26

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Podczas kursu studenci zapoznają się z tekstami prawniczymi i urzędowymi, które
są najczęściej tłumaczone z języka polskiego na angielski, np. akt urodzenia,
ślubu, zgonu, dyplom, świadectwo pracy, zaświadczenie o niekaralności, umowy,
akty notarialne, zaświadczenia etc.
Dokumenty źródłowe/przykładowe oraz teksty do tłumaczenia są omawiane w
aktualnym kontekście prawnym lub legislacyjnym.
W ramach kursu studenci indywidualnie i zespołowa tłumaczą i omawiają niektóre
wybrane gatunki tekstów urzędowych z uwzględnieniem istotnych w tym wypadku
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
elementów warsztatu tłumacza, tzn. wyszukiwaniem tekstów paralelnych,
U4, K1
krytycznym korzystaniem z dostępnych źródeł, rozwiązywaniem problemów
terminologicznych, w zależności od gatunku i kontekstu, a także systemu
prawnego właściwego dla danego tekstu.
Kurs kładzie nacisk na umiejętność krytycznego myślenia w czasie tłumaczenia,
umiejętność wyszukiwania informacji oraz tekstów paralelnych i ciągłą
konieczność poszerzania wiedzy dotyczącej zagadnień urzędowych w przypadku
tłumacza pragnącego tłumaczyć zawodowo ten rodzaj tekstu.
.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularna obecność na zajęciach (maksymalnie jedna nieobecność
nieusprawiedliwiona); aktywne uczestnictwo w zajęciach: np.
aktywny udział w dyskusji, wyszukiwanie i proponowanie
terminów, tłumaczenie fragmentów tekstów, praca w grupach
terminowe przygotowanie zadanych tłumaczeń test zaliczeniowy
na ostatnich zajęciach (tłumaczenie wybranego tekstu
urzędowego/ fragmentu tekstu urzędowego z języka angielskiego
na język polski) i uzyskanie minimum 60% pkt
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Opcja: językoznawstwo II/I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGJęzAngN.240.1587072579.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest 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

87 / 132

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

16

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* 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 tematyką pracy magisterskiej.
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: przekładoznawstwo II/I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzN.240.1587073554.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 16

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 rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację,
dookreślając ich możliwe oddziaływanie społeczne
i kontekst historyczno-kulturowy; 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

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

16

przygotowanie do ćwiczeń

14

wykonanie ćwiczeń

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* 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:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
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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Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGN.240.5cd2d11575c22.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

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
wykład: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy o funkcjonowaniu języka z perspektywy językoznawstwa
kognitywnego, przydatnej jako tło poznawcze przy pisaniu wszelkich prac opartych na materiale językowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najważniejsze pojęcia i terminy stosowane w różnych
szkołach językoznawstwa kognitywnego oraz ich
wzajemne powiazania

FAG_K2_W05

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
rozpoznać w materiale językowym przykłady zjawisk,
które odpowiadają pojęciom i terminom kluczowym
dla językoznawstwa kognitywnego

U1

FAG_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytyki swojego własnego podejścia do rozumienia
języka

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

16

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zagadnień językoznawczych: rys historyczny oraz omówienie
poszczególnych szkół językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem szkoły
językoznawstwa kognitywnego. XX-wieczne szkoły językoznawcze - strukturalizm,
podejście generatywne, pragmatyka językoznawcza, oraz przegląd zasadniczych
pojęć i terminów z podstawowych szkół językoznawstwa kognitywnego, do
których zaliczają się prototypy, metafora, metonimia, sieci radialne, obserwator,
konstruowanie (scen, obrazów), proﬁlowanie, polisemia, ramy, przestrzenie
mentalne, układ dynamiki sił, naturalny metajęzyk Anny Wierzbickiej.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
końcowy tekst pisemny
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Opcja: językoznawstwo II/II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGJęzAngN.240.1587072651.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest 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:
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odbieranych treści.

K1

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

16

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* 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 tematyką pracy magisterskiej.
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: literaturoznawstwo II/I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzN.240.1587073630.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 16

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.

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 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 wybrane fakty, pojęcia
i zjawiska historyczno-kulturowe, które znajdują swój
wyraz w literaturze i kulturze anglojęzycznej.
Absolwent(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

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
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

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

16

przygotowanie do zajęć

70

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
116

ECTS
4.0
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Liczba godzin
16

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.6

* 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:
burza mózgów, analiza tekstów, 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 obowiązkowa.

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.WFFAGN.240.5cd2d1107f2fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
wykład: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu omówienie wybranych dzieł z kanonu literatury europejskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

terminologię stosowaną w interpretowaniu tekstów
literackich z zakresu europejskiej tradycji
intelektualnej.

FAG_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznać oraz usytuować teksty charakterystyczne
dla literatury europejskiej w stosownym kontekście
kulturowo-literackim oraz przy użyciu właściwej
terminologii.

FAG_K2_U04,
FAG_K2_U05

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

16

przeprowadzenie badań literaturowych

5

analiza źródeł historycznych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Homer and the Greek Tragedians on Human Fate

W1, U1

2.

Plato and Aristotle on Art, Literature and Language

W1, U1

3.

The Literature of the Roman World

W1, U1

4.

The Theological World of Dante

W1, U1

5.

Solipsism in the works of William Shakespeare

W1, U1

6.

Evil and Temptation in J.W. Goethe's "Faust"

W1, U1

7.

Freedom and Human Nature in Dostoevsky's "The Brothers Karamazov"

W1, U1

8.

The Fragmented Self and the Modern World - T.S. Eliot's "The Wasteland" and
"Tradition and the Individual Talent"

W1, U1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

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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Lektorat języka niemieckiego III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGN.240.5cd961f2064ea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

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: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu rozwijanie sprawności i kompetencji w języku niemieckim na poziomie A1 wg. ESOKJ.

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

- podstawy gramatyki języka niemieckiego,
podobieństwa i różnice w stosunku do języka
angielskiego. - słownictwo z zakresu poziomu A1. znaczenie uczenia się wielu języków obcych w celu
lepszego funkcjonowania we współczesnym świecie. wpływ języka angielskiego na rozwój współczesnego
języka niemieckiego.

FAG_K2_W03

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_U13

zaliczenie na ocenę

FAG_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- czytać oraz wymawiać słowa w języku niemieckim. przeczytać prosty tekst w języku niemieckim
rozumiejąc jego treść. - podać swoje podstawowe
dane osobowe / przedstawić się w języku niemieckim.
- nawiązać prostą komunikację w języku niemieckim. wyłapać informacje z prostego słuchowiska w języku
niemieckim. - posługiwać się dwujęzycznym
słownikiem języka niemieckiego. - opisać swoje
najbliższe otoczenie i przedmioty tam się znajdujące.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- oceniania i selekcjonowania informacji. - dalszej
samodzielnej nauki języka niemieckiego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

16

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do sprawdzianu

16

Przygotowanie prac pisemnych

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
56

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Poziom A1.1:
• Ćwiczenie rozumienia popularnych szyldów ulicznych.
• Użycie słownika dwujęzycznego, czytanie tekstów ze słownikiem.
• Opis pomieszczenia kursowego, biurka do pracy, rzeczy osobistych rzeczowniki, przymiotniki.
• Użycie rodzajnika określonego i nieokreślonego.
• Kolory.
• Liczba mnoga rzeczowników, sposoby tworzenia, regularności.
• Wychwytywanie informacji z trudnego tekstu mówionego i pisanego.
• Dialogi - w sklepie z artykułami piśmienniczymi oraz meblowym.
• Rzeczowniki złożone.
• Ulubione rzeczy, opisywanie.
1.

• Odpowiedź na pytanie o rozstrzygnięcie za pomocą ja/nein/doch - różnica.

W1, U1, K1

• Przeczenie za pomocą nicht i kein - różnica.
• Opis pomieszczenia kursowego.
• Internacjonalizmy i zapożyczenia z języka angielskiego.
Poziom A1.2:
• Przyimki miejsca.
• Przysłówki miejsca.
• Opisywanie pomieszczeń.
• Nazwy mebli oraz pokojów w mieszkaniu.
• Nazwy zawodów, opisywanie miejsca pracy.
• Opowiadanie o swoim wymarzonym zawodzie.
• Internacjonalizmy i zapożyczenia z języka angielskiego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dryl językowy, dialogi w parach, pisanie dialogów, pisanie krótkich tekstów, metody e-learningowe, analiza tekstów, burza
mózgów, konwersatorium językowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie
pozytywnego wyniku z testów językowych (gramatyczno-leksykalnych)
przeprowadzonych w danym semestrze. Szczegółowe warunki zaliczenia
zaliczenie na ocenę
przedmiotu i kryteria oceny są podawane na pierwszych zajęciach. Skala
ocen jest zgodna z regulaminem studiów UJ. Lektorat języka obcego
kończy się egzaminem po 4.semestrze

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas 1. i 2. semestru nauki języka niemieckiego.

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.WFFAGN.2C0.5cd961f0c9149.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 16

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności językowych do poziomu zgodnego z wymaganiami określonymi przez
ESOKJ - poziom C2.

C2

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności pracy z tekstem w języku angielskim a także umiejętności tworzenia
własnych tekstów pisemnych oraz wypowiedzi ustnych w języku angielskim.

C3

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami pracy ze źródłami zarówno w języku polskim i angielskim,
ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ich do tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych i ustnych.
Studenci zostaną zaznajomieni z metodami dokonywania selekcji i analizy informacji oraz formułowania
krytycznych sądów na ich podstawie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
w zakresie języka angielskiego, ze szczególnym
naciskiem na język akademicki (w zakresie
słownictwa, gramatyki, stylu etc). Student ma
świadomość kompleksowej natury języka i jego
złożoności.

FAG_K2_W03

zaliczenie, egzamin

W2

Student zna i rozumie pojęcie plagiatu oraz metody
i znaczenie odpowiedniego wykorzystania źródeł
we własnych pracach akademickich. Student ma
pogłębioną wiedzę dotyczącą cytowania, parafrazy
i streszczania źródeł, z którymi pracuje. Student zna
oraz rozumie pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

FAG_K2_W02

zaliczenie, egzamin

U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka angielskiego; posiada umiejętności FAG_K2_U08
językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez
ESOKJ – poziom C2 dla języka angielskiego.

zaliczenie, egzamin

U2

Student potraﬁ przygotować w języku angielskim
różne prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym, ze szczególnym naciskiem
na prace pisane w języku akademickim. (Formy
tekstu: data analysis, argumentative essay, expository
essay) Student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania z wykorzystaniem źródeł w języku
angielskim. Student potraﬁ wyselekcjonować źródła
i odnieść się do poglądów innych autorów. Student
jest w stanie dokonać analizy przedstawionego
zestawu danych statystycznych oraz wykorzystać
dane w trakcie tworzenia tekstu pisemnego. Student
potraﬁ określić priorytety w trakcie przygotowania
planu wypowiedzi pisemnej.

FAG_K2_U01

zaliczenie, egzamin

U3

Student potraﬁ samodzielnie przygotować wypowiedź
ustną (prezentację) w języku angielskim na wybrany
temat z wykorzystaniem samodzielnie
wyselekcjonowanej literatury przedmiotu.

FAG_K2_U10

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U4

Student potraﬁ współdziałać w grupie, komunikując się
w języku angielskim, określając priorytety przy
FAG_K2_U12
realizacji określonego zadania i zachowując
świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego.

zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

FAG_K2_K01

zaliczenie, egzamin

K2

Student rozumie konieczność przestrzegania etyki
swojego zawodu i kieruje się jej zasadami, zwłaszcza
w dziedzinie ochrony wartości intelektualnej
i podejmowania działań antyplagiatowych.

FAG_K2_K04

zaliczenie, egzamin

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

16

Przygotowanie do sprawdzianów

18

Przygotowanie prac pisemnych

16

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

14

Przygotowanie prac pisemnych

16

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W trakcie kursu studenci zaznajamiani są z różnymi zagadnieniami z zakresu
słownictwa, gramatyki oraz stylistyki języka angielskiego, które mają stymulować
ich ogólny rozwój językowy. Studenci pogłębiają również umiejętności krytycznej
analizy i pracy z tekstami źródłowymi, w tym również z danymi statystycznymi,
które wykorzystują w tworzeniu własnych tekstów. W trakcie kursu studenci
pogłębiają umiejętności konstruowania tekstów w języku angielskim, zwłaszcza
tekstów noszących znamiona tekstu naukowego.
Zagadnienia omawiane w ciągu pierwszego semestru nauki obejmują m.in.: data
analysis; countable/uncountable nouns; articles; righ/left-handed sentences;
dangling participles; essay writing practice; rhetorical appeals; logical fallacies;
gender-free language.

1.

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

W pierwszym semestrze nauki studenci rozwijają umiejętności płynnego
posługiwania się akademickim językiem angielskim przez przygotowanie ustnej
prezentacji zaliczeniowej oraz udział w zbiorowej dyskusji na zaprezentowany
temat.
Zajęcia przygotowują do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego, który
odbywa się pod koniec roku akademickiego.

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
|| -- A -- || Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest: (1) uczestnictwo
w zajęciach (dopuszczona 1 nieobecność w semestrze); (2) aktywny udział
w zajęciach (dyskusja, praca w grupach, analiza tekstów); (3) zaliczenie
wszystkich testów cząstkowych w trakcie semestru (min 60%); (4)
terminowe oddanie wszystkich pisemnych prac domowych; (5) zaliczenie
semestralnej pracy pisemnej (in-class writing) na przynajmniej 60%; (6)
przygotowanie i wygłoszenie prezentacji w języku angielskim. || -- B -- ||
Kurs obejmuje dwa semestry (III i IV). Ćwiczenia kończą się zaliczeniem
bez oceny zarówno po semestrze III i IV. Uzyskanie zaliczenia z obu
semestrów wszystkich komponentów kursu PNJA jest warunkiem
dopuszczenia do pisemnego egzaminu końcowego z Praktycznej Nauki
Języka Angielskiego przeprowadzanego po semestrze IV. Warunki
zaliczenia egzaminu pisemnego oraz ustnego zostaną podane przez
prowadzącego.

Semestr 4
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, dyskusja, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

|| -- A -- || Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest: (1)
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczona 1 nieobecność w semestrze); (2)
aktywny udział w zajęciach (dyskusja, praca w grupach, analiza tekstów);
(3) zaliczenie wszystkich testów cząstkowych w trakcie semestru (min
60%); (4) terminowe oddanie wszystkich pisemnych prac domowych; (5)
zaliczenie semestralnej pracy pisemnej (in-class writing) na przynajmniej
60%; (6) przygotowanie i wygłoszenie prezentacji w języku angielskim. ||
zaliczenie, egzamin
-- B -- || Kurs obejmuje dwa semestry (III i IV). Ćwiczenia kończą się
zaliczeniem bez oceny zarówno po semestrze III i IV. Uzyskanie zaliczenia
z obu semestrów wszystkich komponentów kursu PNJA jest warunkiem
dopuszczenia do pisemnego egzaminu końcowego z Praktycznej Nauki
Języka Angielskiego przeprowadzanego po semestrze IV. Warunki
zaliczenia egzaminu pisemnego oraz ustnego zostaną podane przez
prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C1, pozwalające na podjęcie pracy nad
rozwinięciem kompetencji językowych do poziomu C2.

Sylabusy
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Opcja biznesowa II/I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGJęzAngN.280.1587072798.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa, komunikacji
międzykulturowej oraz ekonomii.

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
w zakresie językoznawstwa, komunikacji
międzykulturowej i ekonomii

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

powiązanie ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

FAG_K2_W08

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

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

14

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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, komunikacji międzykulturowej oraz ekonomii. Na przykładach
różnorodnych tekstów kultury omawiane będą wybrane kwestie teoretyczne i/lub
praktyczne dotyczące języka biznesu, komunikacji w biznesie oraz podstaw
ekonomii. Studenci będą pogłębiać wiedzę i umiejętności posługiwania się
terminologią z zakresu językoznawstwa i ekonomii. Szczegółowe treści oraz
obszar tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

W1, W2, 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: przekładoznawstwo II/II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzN.280.1587073803.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

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 rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację,
dookreślając ich możliwe oddziaływanie społeczne
i kontekst historyczno-kulturowy; 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

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

przygotowanie do ćwiczeń

16

wykonanie ćwiczeń

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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:
burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, 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
becność obowiązkowa

Sylabusy

115 / 132

Opcja biznesowa II/II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGJęzAngN.280.1587072867.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa, komunikacji
międzykulturowej oraz ekonomii.

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
w zakresie językoznawstwa, komunikacji
międzykulturowej i ekonomii

FAG_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

powiązanie ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

FAG_K2_W08

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

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

14

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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, komunikacji międzykulturowej oraz ekonomii. Na przykładach
różnorodnych tekstów kultury omawiane będą wybrane kwestie teoretyczne i/lub
praktyczne dotyczące języka biznesu, komunikacji w biznesie oraz podstaw
ekonomii. Studenci będą pogłębiać wiedzę i umiejętności posługiwania się
terminologią z zakresu językoznawstwa i ekonomii. Szczegółowe treści oraz
obszar tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

W1, W2, 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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Lektorat języka niemieckiego IV
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGN.280.5cd961f30796d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

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
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu rozwijanie sprawności i kompetencji w języku niemieckim na poziomie A1 wg. ESOKJ.

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

- podstawy gramatyki języka niemieckiego,
podobieństwa i różnice w stosunku do języka
angielskiego. - słownictwo z zakresu poziomu A1. znaczenie uczenia się wielu języków obcych w celu
lepszego funkcjonowania we współczesnym świecie. wpływ języka angielskiego na rozwój współczesnego
języka niemieckiego.

FAG_K2_W03

egzamin pisemny / ustny

FAG_K2_U13

egzamin pisemny / ustny

FAG_K2_K01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- czytać oraz wymawiać słowa w języku niemieckim. przeczytać prosty tekst w języku niemieckim
rozumiejąc jego treść. - podać swoje dane osobowe /
przedstawić się w języku niemieckim. - nawiązać
prostą komunikację w języku niemieckim. - wyłapać
informacje z prostego słuchowiska w języku
niemieckim. - posługiwać się dwujęzycznym
słownikiem języka niemieckiego. - zrobić zakupy
w sklepie, zamówić danie w restauracji lub kawiarni. opisać swoje ulubione miejsca oraz przedmioty.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- oceniania i selekcjonowania informacji. - dalszej
samodzielnej nauki języka niemieckiego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

14

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do sprawdzianu

16

przygotowanie do zajęć

16

Przygotowanie prac pisemnych

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Poziom A1.1:
• Przeprowadzanie wywiadu z partnerem, zadawanie pytań.
• Zaimki pytające.
• Pisanie dialogów.
• Produkty żywnościowe, napoje.
• Opis ulubionego lokalu gastronomicznego - rozumienie tekstów słuchanych i
formułowanie wypowiedzi.
• Rodzajnik określony, nieokreślony i zaimek "kein" w Akkusativie - użycie.
• Zaimki osobowe w Akkusativie.
• Czasownik "ﬁnden" - ocenianie rzeczy.
• Dialogi "W sklepie spożywczym" - słuchanie i tworzenie dialogów.
• Nazwy opakowań produktów i wybranych potraw.
• Rozumienie karty dań.
1.

• Opisywanie swoich przyzwyczajeń żywieniowych.

W1, U1, K1

• Rodzajnik zerowy - użycie.
• Internacjonalizmy i zapożyczenia z języka angielskiego.
Poziom A1.2:
• Nazwy produktów żywnościowych i dań.
• Opisywanie swoich przyzwyczajeń żywieniowych.
• Opisywanie ulubionych miejsc w mieście.
• Umawianie się na weekend.
• Podróże, opisywanie ulubionych miejsc.
• Nazwy ubiorów, robienie zakupów - dialogi.
• Czas przeszły Perfekt.
• Czas przeszły Präteritum od haben i sein.
• Internacjonalizmy i zapożyczenia z języka angielskiego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dryl językowy, dialogi w parach, pisanie dialogów, pisanie krótkich tekstów, analiza tekstów, burza
mózgów, konwersatorium językowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie
pozytywnego wyniku z testu językowego (gramatycznoleksykalnego) przeprowadzonego w danym semestrze oraz zdanie
egzaminu pisemnego i ustnego. Egzamin pisemny składa się z 4
części: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, produkcja
tekstu, część gramatyczno-leksykalna (obejmująca 4 semestry).
Egzamin ustny składa się z dwóch części: krótka autoprezentacja
oraz zaprezentowanie wylosowanego tematu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas 1., 2. i 3. semestru nauki języka niemieckiego.

Sylabusy
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Opcja: przekładoznawstwo II/III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzN.280.1587073863.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest uwrażliwienie studentów na wybrane zagadnienia teorii, krytyki 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 rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację,
dookreślając ich możliwe oddziaływanie społeczne
i kontekst historyczno-kulturowy; 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

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

przygotowanie do ćwiczeń

16

wykonanie ćwiczeń

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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:
burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, 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 obowiazkowa

Sylabusy
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Opcja: językoznawstwo II/III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGJęzAngN.280.1587072915.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest 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

14

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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 tematyką pracy magisterskiej.
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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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGN.280.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

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_W01

zaliczenie

FAG_K2_U04

zaliczenie

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

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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Opcja: przekładoznawstwo II/IV
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFAGPrzN.280.1587073913.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

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

130 / 132

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

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

przygotowanie do ćwiczeń

16

wykonanie ćwiczeń

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

131 / 132

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:
burza mózgów, dyskusja, konsultacje
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

132 / 132

Załącznik nr 27 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.
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Kierunek:

ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

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

55%

Literaturoznawstwo 45%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Celem studiów na kierunku ﬁlologia angielska z językiem niemieckim na studiach pierwszego stopnia jest wykształcenie
specjalistów w zakresie anglistyki dysponujących szeroką teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu językoznawstwa i
literaturoznawstwa z ﬁlologiczną znajomością języka niemieckiego. Studia oferują możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej z
zakresu tych dyscyplin oraz wysokich kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego i niemieckiego na poziomie C1
ESOKJ. Stacjonarne studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata ﬁlologii w
zakresie ﬁlologii angielskiej z językiem niemieckim. 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, jak
również literatury oraz kultury niemieckiego obszaru językowego. Studenci mają także możliwość realizacji programu modułu
dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego oraz zawodu nauczyciela języka
niemieckiego 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 z
językiem niemieckim i legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i niemieckiego w mowie i piśmie.
Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i językowego, może podejmować pracę w
przedsiębiorstwach i ﬁrmach wymagających obsługi w języku angielskim i niemieckim, 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 z językiem niemieckim 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
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pracowników Instytutu Filologii Angielskiej oraz Instytutu Filologii Germańskiej, aktualnego stanu wiedzy z zakresu
językoznawstwa i literaturoznawstwa, dziedzin pokrewnych ﬁlologii angielskiej i germańskiej, 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 i germańskiej 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
1. Przekazanie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego.
2. Przekazanie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
3. Wykształcenie umiejętności ﬁlologicznych w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego, w szczególności analizy i
interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego oraz rozwiązywania problemów badawczych ﬁlologii;
wykształcenie podstawowych umiejętności przekładowych i glottodydaktycznych.
4. Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego i niemieckiego.
5. Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, formułowania problemów, wiązania faktów oraz wyciągania wniosków.
6. Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej, w tym potrzeby ciągłego kształcenia się.
7. 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 z językiem niemieckim 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 z językiem niemieckim posiadają wiele możliwości
rozwoju kariery zawodowej dzięki wysokim kwaliﬁkacjom, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i niemieckiego oraz
szerokiej wiedzy dotyczącej krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego. Absolwenci chętnie zatrudniani są na
stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego i niemieckiego, 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 tłumaczy. Absolwenci są również zatrudniani jako nauczyciele języka angielskiego i
niemieckiego w placówkach niewymagających uprawnień nauczycielskich, a dzięki kwaliﬁkacjom zdobytym w ramach
ukończenia programu modułu dydaktycznego również jako nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego 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 z
językiem niemieckim 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 języka niemieckiego, 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 placówkach
komercyjnych, korporacjach, instytucjach kultury czy 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 i 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 z językiem niemieckim pozostają w ścisłym związku z
badaniami naukowymi prowadzonymi w Instytucie Filologii Angielskiej oraz Instytucie Filologii Germańskiej. Badania oraz
realizowane projekty naukowe są bezpośrednio powiązane z realizowanymi w ramach programu studiów efektami uczenia
się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Zakres badań zespołów badawczych działających w Instytucie Filologii
Angielskiej 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. Zakres badań zespołów
badawczych działających w Instytucie Filologii Germańskiej obejmuje zagadnienia wykładane na kierunku ﬁlologia
germańska: germanistyczne językoznawstwo stosowane, germanistyczne językoznawstwo historyczne, literaturę
niemieckojęzyczną XVIII i XIX wieku, literaturę niemieckojęzyczną XX i XXI wieku, relacje interkulturowe, przestrzeń literacką
i kulturową, j. niemiecki, j. polski i j. jidysz). W Instytucie Filologii Angielskiej 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
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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

6 / 143

Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0231

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program obejmuje ponad 2 tysiące godzin zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych. W semestrze piątym studenci
wybierają jedno spośród oferowanych seminariów licencjackich zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Oferta kursów
opcyjnych 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 i/lub
niemieckiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach
pierwszego i drugiego stopnia.

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

82

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

54

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: 2185

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Praktyki zawodowe realizowane są wyłącznie w ramach fakultatywnego kształcenia nauczycielskiego.

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

FAN_K1_W01

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminy stosowane w
literaturoznawstwie i językoznawstwie.

P6U_W, P6S_WG

FAN_K1_W02

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska i zagadnienia
z zakresu literatury angielskiego obszaru językowego.

P6U_W, P6S_WG

FAN_K1_W02N

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska i zagadnienia
z zakresu literatury niemieckiego obszaru językowego.

P6U_W, P6S_WG

FAN_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

FAN_K1_W03N

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska i zagadnienia
z zakresu języka niemieckiego; rozumie kompleksową naturę języka, jego złożoność i
historyczną zmienność.

P6U_W, P6S_WG

FAN_K1_W04

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu główne kierunki rozwoju i
najważniejsze osiągnięcia w literaturoznawstwie i językoznawstwie.

P6U_W, P6S_WG

FAN_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

FAN_K1_W05N

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu różne rodzaje tekstów kultury
niemieckiego obszaru językowego oraz metody ich analizy i interpretacji i rozumie ich
P6U_W, P6S_WG
rolę i miejsce w procesie historyczno-kulturowym oraz zakres oddziaływania
społecznego.

FAN_K1_W06

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i metodologie stosowane
w badaniach literaturoznawczych i językoznawczych.

P6U_W, P6S_WG

FAN_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

FAN_K1_W08

Absolwent zna i rozumie powiązania ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami naukowymi w
dziedzinie nauk humanistycznych.

P6U_W, P6S_WK

FAN_K1_W09

Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji dotyczące
problematyki z zakresu badań ﬁlologicznych.

P6U_W, P6S_WK

FAN_K1_W10

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

P6U_W, P6S_WK

Kod

Treść

PRK

FAN_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

FAN_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

FAN_K1_U03

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne.

P6U_U, P6S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

FAN_K1_U04

Absolwent potraﬁ analizować i interpretować różnego rodzaju teksty wykorzystując
właściwą terminologię i stosując odpowiednią metodologię.

P6U_U, P6S_UW

FAN_K1_U05

Absolwent potraﬁ umiejętnie i merytorycznie argumentować z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować wnioski.

P6U_U, P6S_UW

FAN_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

FAN_K1_U07

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 (określonym
przez ESOKJ).

P6U_U, P6S_UK

FAN_K1_U07N

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C1 (określonym
przez ESOKJ).

P6U_U, P6S_UK

FAN_K1_U08

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

P6U_U, P6S_UK

FAN_K1_U09

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień studiowanych
w ramach ﬁlologii angielskiej.

P6U_U, P6S_UK

FAN_K1_U10

Absolwent potraﬁ dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu
różnych form i metod (w tym technik informacyjno-komunikacyjnych).

P6U_U, P6S_UK

FAN_K1_U11

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie.

P6U_U, P6S_UO

FAN_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

FAN_K1_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych treści. P6U_K, P6S_KK

FAN_K1_K02

Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych w obszarze ﬁlologii angielskiej i ﬁlologii germańskiej
oraz zasięgania opinii eksperckich w przypadku trudności w samodzielnym
rozwiązaniu problemów.

P6U_K, P6S_KK

FAN_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 oraz ﬁlologa-germanisty.

P6U_K, P6S_KO

FAN_K1_K04

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki pełnienia ról
zawodowych ﬁlologa-anglisty oraz ﬁlologa-germanisty.

P6U_K, P6S_KR

Efekty uczenia się

PRK
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Plany studiów
Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w
danym semestrze, zgodnie ze specyﬁkacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów
opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60
należy uzyskać za wybrane opcje).

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego I

90

-

-

O

Literatura i kultura angielska IA

30

2,0

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

30

-

-

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Praktyczna nauka języka niemieckiego I

120

-

-

O

Rozwój krajów niemieckiego obszaru jezykowego

30

2,0

egzamin

O

Przedmiot

Opcje I semestr lub II semestr

F

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 8 ECTS,
rok II - 16 ECTS, rok III - 4 ECTS). 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 i/lub niemieckiego 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.
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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Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego I

90

12,0

egzamin

O

Literatura i kultura angielska IB

30

2,0

egzamin

O

Cywilizacja Wysp Brytyjskich

30

4,0

egzamin

O

Gramatyka opisowa języka niemieckiego

30

2,0

egzamin

O

Gramatyka opisowa języka angielskiego

30

4,0

egzamin

O

Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praktyczna nauka języka niemieckiego I

120

14,0

egzamin

Przedmiot

O

Opcje I semestr lub II semestr

F

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 8 ECTS,
rok II - 16 ECTS, rok III - 4 ECTS). 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 i/lub niemieckiego 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.
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

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego II

90

-

-

O

Literatura i kultura angielska II

30

-

-

O

Cywilizacja USA

30

3,0

egzamin

O

Fonetyka i fonologia angielska

30

3,0

egzamin

O

Wprowadzenie do przekładu

30

3,0

egzamin

O

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Praktyczna nauka języka niemieckiego II

90

-

-

O

Wprowadzenie do historii języka niemieckiego

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Opcje I semestr lub II semestr

F

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 8 ECTS,
rok II - 16 ECTS, rok III - 4 ECTS). 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 i/lub niemieckiego 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.
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

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w
danym semestrze, zgodnie ze specyﬁkacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów
opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60
należy uzyskać za wybrane opcje).

Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego II

90

12,0

egzamin

O

Literatura i kultura angielska II

30

4,0

egzamin

O

Literatura i kultura amerykańska I

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Praktyczna nauka języka niemieckiego II

120

12,0

egzamin

O

Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego

30

2,0

egzamin

O

Przedmiot

Opcje I semestr lub II semestr

Plany studiów

F
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 8 ECTS,
rok II - 16 ECTS, rok III - 4 ECTS). 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 i/lub niemieckiego 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.
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

Dydaktyka języka angielskiego dla szkoły podstawowej 2

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

F

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w
danym semestrze, zgodnie ze specyﬁkacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów
opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60
należy uzyskać za wybrane opcje).

Semestr 5
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego III

60

-

-

O

Seminarium dyplomowe

30

-

-

F

Literatura i kultura amerykańska II

30

2,0

egzamin

O

Historia języka angielskiego

30

3,0

egzamin

O

Praktyczna nauka języka niemieckiego III

90

-

-

O

Historia literatury niemieckojęzycznej I

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Opcje I semestr lub II semestr

Plany studiów

F
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 8 ECTS,
rok II - 16 ECTS, rok III - 4 ECTS). 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 i/lub niemieckiego 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.
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

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego III

60

8,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe

30

18,0

zaliczenie

F

Praktyczna nauka języka niemieckiego III

90

14,0

egzamin

O

Historia literatury niemieckojęzycznej II

30

3,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II

Semestr 6
Przedmiot

Opcje I semestr lub II semestr

F

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie (rok I - 8 ECTS,
rok II - 16 ECTS, rok III - 4 ECTS). 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 i/lub niemieckiego 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.

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

Przedmiot

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 z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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).

FAN_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2
(określonym przez ESOKJ).

FAN_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.

FAN_K1_U01,
FAN_K1_U03,
FAN_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.

FAN_K1_U03,
FAN_K1_U08,
FAN_K1_U10

zaliczenie

U4

samodzielnie zdobywać wiedzę językową i rozwijać
znajomość języka angielskiego, jak również planować
i realizować własne uczenie się przez całe życie.

FAN_K1_U12

zaliczenie

U5

współdziałać w grupie.

FAN_K1_U11

zaliczenie

FAN_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

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 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:
metoda projektów, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe
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:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów,
analiza tekstów
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 i kultura angielska IA
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.110.5ce2a3dbbcc6c.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
2.0

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

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 umiejetności 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 czasów
wczesnego średniowiecza aż po teksty epoki
Renesansu.

FAN_K1_W02

egzamin pisemny

W2

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.

FAN_K1_W05

egzamin pisemny

FAN_K1_U01,
FAN_K1_U04

egzamin pisemny

FAN_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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 historycznokulturowym. Student(ka) potraﬁ przygotować w języku
angielskim krótkie prace pisemne przedstawiające
takie analizy i interpretacje.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

15

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

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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WYKŁADY:
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

1.

W1, W2, U1, K1

ĆWICZENIA:
1. Wprowadzenie do zajęć. Wprowadzenie do staroangielskiej poezji heroicznej.
2-3. Omówienie wybranych fragmentów poematu Beowulf w tłumaczeniu
Seamusa Heaneya.
4-5. Omówienie fragmentów staroangielskiej poezji elegijnej i religijnej.
6. Omówienie fragmentów poematu średniowiecznego Sir Gawain and The Green
Knight.
7-9. Omówienie fragmentów The Canterbury Tales autorstwa Geoﬀreya Chaucera.
10-11.Omówienie wybranych przykładów poezji renesansowej.
12-13. Omówienie wybranych sonetów Williama Shakespeare'a.
14-15. Omówienie sztuki Hamlet Williama Shakespeare'a.

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

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin wspólny z ćwiczeniami. Egzamin uznaje się za zdany, jeśli
student uzyska 60% punktów możliwych do zdobycia.

egzamin pisemny

class discussion based on study questions provided by the teacher before
the class; short written assignements as homework; written exam (which
combines the material covered during the discussion classes). Pass from
60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecnośc obowiązkowa; znajmość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów literackich od czasów
średniowiecznych po renesansowe.

Sylabusy
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Wprowadzenie do literaturoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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.

FAN_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

FAN_K1_W04

egzamin pisemny

FAN_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.
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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 z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.110.5ca75b58308f7.22

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 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

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami z zakresu językoznawstwa ogólnego

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 w zaawansowanym stopniu
pojęcia i terminy stosowane w językoznawstwie.

FAN_K1_W01

egzamin pisemny
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W2

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
wybrane zjawiska i zagadnienia z zakresu języka
angielskiego; rozumie kompleksową naturę języka,
jego złożoność i historyczną zmienność.

FAN_K1_W03

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia
z zakresu językoznawstwa

FAN_K1_W04

egzamin pisemny

W4

Absolwent zna i rozumie powiązania podstawowych
zagadnień semiotyki oraz teorii komunikacji
z zagadnieniami językoznawczymi

FAN_K1_W08

egzamin pisemny

W5

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
teorie i metodologie stosowane w badaniach
językoznawczych.

FAN_K1_W06

egzamin pisemny

U1

Absolwent potraﬁ umiejętnie i merytorycznie
argumentować z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski. dotyczące
zagadnień związanych z językiem.

FAN_K1_U05

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
na temat podstawowych problemów dotyczących
komunikacji językowej

FAN_K1_U09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

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

30 / 143

1. Język a komunikacja. Właściwości języka ludzkiego
2. Język mówiony a pisany
3. Językoznawstwo jako opis języka. Historia językoznawstwa
4. Klasyﬁkacje języków
5. Poziomy języka: fonetyka, morfologia, składnia

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

1.
6. Znaczenie a kontekst – semantyka i pragmatyka
7. Znaczenie w tekście – lingwistyka tekstu
8. Język a społeczeństwo – socjolingwistyka
9. Język a jednostka - psycholingwistyka
10. Kontakty miedzy językami i zmiany w języku

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu (min.
60% punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiazkowa

Sylabusy
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Cywilizacja Wysp Brytyjskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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.

FAN_K1_W01

egzamin pisemny

W2

w zaawansowanym stopniu główne kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w historiograﬁi brytyjskiej.

FAN_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

FAN_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.

FAN_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

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
65

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

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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 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 po II wojnie światowej

W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów, 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.

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka angielskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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: 15

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

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 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.

FAN_K1_W01

zaliczenie, egzamin

W2

Student zna 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.

FAN_K1_W02

zaliczenie, egzamin

W3

Student rozumie, jak można łączyć wiedzę w zakresie
morfologii, ﬂeksji i składni języka angielskiego
z wiedzą o semantyce i pragmatyce.

FAN_K1_W03

zaliczenie, egzamin

FAN_K1_U04

zaliczenie, egzamin

FAN_K1_K01

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kurs uczy studentów poprawnego stosowania języka
angielskiego, rozwiązywania problemów z wiązanych
z poprawnością form i struktur gramatycznych oraz
doboru 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 gotów jest selekcjonować i porządkować
wiedzę gramatyczną, oceniać i porównywać metody
opisu zjawisk gramatycznych oraz wyrażać swoje
opinie z użyciem instrumentarium językoznawczego.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

8

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
70

ECTS
0.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

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),
W1, W2, W3, U1, K1
- budowy grup wyrazowych,
- 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
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

1) obecność na zajęciach, 2) zaliczenie testu końcowego na ocenę
pozytywną (minimum 60% punktów)..

ćwiczenia

zaliczenie

1) obecność na zajęciach, 2) zaliczenie testu końcowego na ocenę
pozytywną (minimum 60% punktów).

Sylabusy
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Semestr 2
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin

Warunkiem zaliczenia kursu jest pozytywna ocena z egzaminu końcowego
(min. 60% punktów). Egzamin ma formę pisemną i obejmuje materiał z
wykładów oraz ćwiczeń.

ćwiczenia

egzamin

Warunkiem zaliczenia kursu jest pozytywna ocena z testu końcowego
(min. 60% punktów). Test ma formę pisemną i obejmuje materiał z
ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka niemieckiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.130.5cd9620f1ed14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

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: 120

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
14.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie B1+/B2.

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:
w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka niemieckiego; rozumie
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność

FAN_K1_W03N

zaliczenie, brak
zaliczenia

FAN_K1_U07N

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie, brak
zaliczenia

K1

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych w obszarze
ﬁlologii germańskiej oraz zasięgania opinii eksperckich
w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu
problemów.

FAN_K1_K02

zaliczenie, brak
zaliczenia

K2

wypełniania zobowiązań społecznych
i współorganizowania działań na rzecz środowiska
społecznego szczególnie w zakresie działalności
powiązanej z pracą ﬁlologa-germanisty.

FAN_K1_K03

zaliczenie, brak
zaliczenia

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się językiem niemieckim na poziomie B2
(określonym przez ESOKJ).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

120

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie referatu

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
190

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

120

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie referatu

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
190

ECTS
14.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Przedmiot obejmuje kształcenie wszystkich sprawności językowych na poziomie
B1+/B2 wg ESOKJ:
• czytanie ze zrozumieniem - czytanie różnych rodzajów tekstów (artykuły,
wywiady, teksty użytkowe, teksty literackie), rozwijanie rozumienia tekstu,
rozwiązywanie typowych zadań testowych, streszczanie tekstu;
• pisanie - ćwiczenie różnych form pisemnych: listy formalne i osobiste, opis
zdjęcia;
• słuchanie - sprawność słuchania ze zrozumieniem ćwiczona na podstawie
autentycznych form audio oraz audiowizualnych. Rozwijanie umiejętności różnych
stylów rozumienia ze słuchu;

1.

W1, U1, K1, K2
• mówienie – ćwiczenie monologowych i dialogowych form wypowiedzi;
• poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo) - poszerzanie zasobu
słownictwa, ćwiczenia na podstawie różnych podręczników gramatycznych z
uwzględnieniem zadań obowiązujących na egzaminie końcowym (wybrane
zagadnienia z zakresu morfologii i składni języka niemieckiego);
• ćwiczenie poprawnej wymowy niemieckiej, zapoznanie studentów z
podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu fonetyki i fonologii.
Pod koniec semestru zimowego przeprowadzany jest test diagnostyczny, który ma
na celu zapoznać studentów z formą i wymaganiami egzaminu końcowego na
poziomie B2.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot dwusemestralny. Dopuszczenie do egzaminu końcowego (po
semestrze letnim) student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany
przedmiot na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz co najmniej
trzech (3) zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych
kolokwiów (w każdym z dwóch semestrów) sprawdzających bieżącą
wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału
omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej
studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia. Aby zaliczyć dany rok
akademicki i otrzymać dopuszczenie do egzaminu, każde kolokwium musi
zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia
punktów). W ramach jednych 30-godzinnych zajęć prowadzonych przez
jednego pracownika student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych
nieobecności (tzn. 4 godzin) w semestrze. UWAGA: Zależnie od
okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub egzaminów może zostać
zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot dwusemestralny. Dopuszczenie do egzaminu końcowego (po
semestrze letnim) student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany
przedmiot na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz co
najmniej trzech (3) zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej)
pisemnych kolokwiów (w każdym z dwóch semestrów) sprawdzających
bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do
materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy
własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia. Aby
zaliczyć dany rok akademicki i otrzymać dopuszczenie do egzaminu,
każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60%
możliwych do zdobycia punktów). W ramach jednych 30-godzinnych
zajęć prowadzonych przez jednego pracownika student ma prawo do
dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności (tzn. 4 godzin) w semestrze.
Egzamin kończący rok akademicki jest egzaminem kompetencyjnym w
całości w języku niemieckim, sprawdzającym ogólną wiedzę językową
na poziomie C1 (ESOKJ) i składa się z części pisemnej (max. 100
punktów) i części ustnej (max. 25 punktów). Warunkiem dopuszczenia
do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej. Egzamin pisemny
składa się z czterech odrębnych części (4 x 25 pkt.). Aby zaliczyć jedną
część, student musi uzyskać min. 15 punktów. Aby zaliczyć cały
egzamin pisemny, student musi uzyskać min. 60% wszystkich
możliwych do zdobycia punktów, przy czym dopuszczalne jest
niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem napisania jej na
min. 12 punktów. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań
student nie zostaje dopuszczony do egzaminu ustnego i zdaje ponownie
cały egzamin w sesji poprawkowej. W przypadku niezaliczenia ustnej
części egzaminu student powtarza w drugim terminie tylko tę część.
UWAGA: Zależnie od okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub
egzaminów może zostać zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+/B2
Obecność obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru u każdego z
prowadzących)

Sylabusy
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Rozwój krajów niemieckiego obszaru jezykowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.110.5cd96203956a8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość podstaw historii Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

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 różne rodzaje tekstów
kultury niemieckiego obszaru językowego oraz metody
FAN_K1_W05N
ich analizy i interpretacji i rozumie ich rolę i miejsce
w procesie historyczno-kulturowym oraz zakres
oddziaływania społecznego.

egzamin pisemny

W2

w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu literatury niemieckiego
obszaru językowego.

egzamin pisemny

FAN_K1_W02N

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Podstawy historii Austrii, Niemiec i Szwajcarii ze szczególnym uwzględnieniem
kontaktów z Anglią i kulturą anglosaską.

W1, W2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny
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Opcja: literaturoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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.

FAN_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.

FAN_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.

FAN_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.

FAN_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student(ka) potraﬁ analizować i interpretować teksty
literatury i kultury anglojęzycznej wykorzystując
właściwą terminologię i stosując odpowiednią
metodologię.

FAN_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.

FAN_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U4

Student(ka) potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
na temat zagadnień literaturoznawczych
studiowanych w ramach ﬁlologii angielskiej.

FAN_K1_U09

zaliczenie na ocenę

FAN_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:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, 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 obowiązkowa

Sylabusy
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Opcja: językoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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

FAN_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.

U1

FAN_K1_U04

zaliczenie na ocenę

FAN_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:
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 z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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.

FAN_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

FAN_K1_U04

zaliczenie na ocenę

FAN_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:
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: przekładoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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
Literaturoznawstwo, 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

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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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.

FAN_K1_W01,
FAN_K1_W05

zaliczenie na ocenę

U1

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.

FAN_K1_U02,
FAN_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

określić priorytety przy realizacji zadań
tłumaczeniowych, samodzielnie zdobywać wiedzę
i doskonalić umiejętności w zakresie
przekładoznawstwa.

FAN_K1_U12

zaliczenie na ocenę

FAN_K1_K01,
FAN_K1_K02

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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:
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 z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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
Literaturoznawstwo, 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 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 podstawowe rodzaje
tekstów kultury, ich metody analizy i interpretacji.

FAN_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
praca w grupach w
czasie zajęć

55 / 143

FAN_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
praca w grupach w
czasie zajęć

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.

FAN_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.

FAN_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.

FAN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U4

współdziałać w grupie i dyskutować.

FAN_K1_U11

praca w grupach w
czasie zajęć

FAN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

W2

w zaawansowanym stopniu powiązania ﬁlologii
angielskiej z dyscyplinami naukowymi w dziedzinie
nauk humanistycznych.

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 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, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, metoda projektów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, praca w
grupach w czasie zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach i
zaliczenie testu lub pracy semestralnej 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 z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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 na poziomie 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.

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1
(określonym przez ESOKJ).

FAN_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.

FAN_K1_U12

zaliczenie na ocenę

FAN_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:
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 z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne.

FAN_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.

FAN_K1_U12

zaliczenie na ocenę

FAN_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, 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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Literatura i kultura angielska IB
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.120.5ce2a3de77364.22

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
2.0

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

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.).

FAN_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

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.

FAN_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

FAN_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

krytycznie oceniać i selekcjonować informacje
dotyczące literatury angielskiej od początku XVII wieku FAN_K1_K01
do okresu romantyzmu.

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznawać teksty literatury angielskiej począwszy
od późnorenesansowych aż po romantyczne, oraz
przeprowadzić ich analizę i interpretację
z zastosowaniem podstawowych metod, w celu
określenia ich znaczeń oraz miejsca w procesie
historyczno-kulturowym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

13

uczestnictwo w egzaminie

2

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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Kurs przedstawia przegląd literatury angielskiej od początku XVII wieku do
początku XIX wieku. Tematy omawiane w ramach w ramach wykładów: John
Donne, Geoge Herbert i poezja metaﬁzyczna. Ben Jonson i jego szkoła poetycka.
Grupa "Cavalier Poets". Twórczość Johna Miltona. Główni pisarze epoki
Restauracji. Neoklasycyzm. Satyra w twórczości A. Pope'a i Jonathana Swifta.
Działalność literacka Samuela Johnsona. Preromantyzm ("Sensibility") i Robert
Burns. Rozwój powieści w XVIII w. Powieść na początku XIX wieku. Romantyzm.
William Blake. Twórczość W. Wordswortha i S. T. Coleridge'a. John Keats, P. B.
Shelley i G. Byron.
Ćwiczenia poświęcone są analizie i interpretacji wybranych tekstów literackich.

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest regularna obecność na
zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), wykonanie prac
domowych oraz zaliczenie testów i krótkich quizzów. Warunkiem
zaliczenia calego kursu jest pozytywna ocena z egzaminu (min.
60% punktów)

wykład

egzamin pisemny, zaliczenie

Warunkiem zaliczenia kursu jest pozytywna ocena z egzaminu
(min. 60% punktów).

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka niemieckiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.120.5cd424552863b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

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 2

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 na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu gramatyki opisowej języka
niemieckiego.

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 w zaawansowanym stopniu wybrane
zagadnienia z zakresu morfologii i składni języka
niemieckiego; rozumie kompleksową naturę języka
i jego złożoność.

FAN_K1_W03N

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

28

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.

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Morfologia - charakterystyka części mowy:
czasownik (kategorie gramatyczne czasownika - osoba, liczba, czas, strona, tryb;
bezokolicznik i imiesłów; klasyﬁkacja czasowników wg kryteriów morfologicznych,
syntaktycznych i semantycznych)
rzeczownik (deklinacja i tworzenie l. mn., rodzaj, klasyﬁkacja wg kryteriów
semantycznych)
przymiotnik (deklinacja, stopniowanie, funkcje syntaktyczne)
przysłówek (stopniowanie, funkcje syntaktyczne)
zaimek (rodzaje zaimków)
wyrazy funkcyjne

W1

Składnia:
zdania proste i złożone
części zdania
rodzaje zdań złożonych współrzędnie
rodzaje zdań złożonych podrzędnie
walencja czasownika

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Warunkiem uzyskania pozytywnej
oceny z egzaminu jest uzyskanie min. 60% wszystkich możliwych do
zdobycia punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.120.62303ﬀe734cf.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 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.

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2
(określonym przez ESOKJ).

FAN_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.

FAN_K1_U03,
FAN_K1_U08,
FAN_K1_U10

zaliczenie na ocenę

FAN_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 z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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).

FAN_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+
(określonym przez ESOKJ).

FAN_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.

FAN_K1_U01,
FAN_K1_U03,
FAN_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.

FAN_K1_U03,
FAN_K1_U08,
FAN_K1_U10

zaliczenie

U4

samodzielnie zdobywać wiedzę językową i rozwijać
znajomość języka angielskiego, jak również planować
i realizować własne uczenie się przez całe życie.

FAN_K1_U12

zaliczenie

U5

współdziałać w grupie.

FAN_K1_U11

zaliczenie

FAN_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, burza mózgów, analiza tekstów, 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:
konwersatorium językowe, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe,
analiza tekstów
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 i kultura angielska II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.1C0.5cd96206abfaa.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
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z historią literatury brytyjskiej 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

student zna historię literatury brytyjskiej od epoki
wiktoriańskiej po współczesność

FAN_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

student zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów nowszej i współczesnej
literatury brytyjskiej

FAN_K1_W01,
FAN_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

FAN_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

FAN_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student potraﬁ rozpoznać teksty literatury brytyjskiej
od epoki wiktoriańskiej po współczesność oraz
przeprowadzić ich analizę i interpretację
z zastosowaniem odpowiednich metod, w celu
określenia ich znaczenia i miejsca w procesie
historyczno-kulturowym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów do oceny i selekcji informacji
potrzebnych do pogłębiania znajomości historii
literatury brytyjskiej 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

ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie prac pisemnych

2

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
57

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie prac pisemnych

2

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
62

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Historia literatury brytyjskiej od epoki wiktoriańskiej do współczesności.

Wykład przedstawia zjawiska historyczno-literackie w Wielkiej Brytanii oraz ich
kontekst kulturowy w epoce wiktoriańskiej oraz w wieku XX po współczesność. Na
ćwiczeniach omawiane są wybrane teksty, reprezentatywne dla głównych trendów
i tematów poszczególnych epok: poezja i proza wiktoriańska, przełom
W1, W2, U1, K1
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.

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
text analysis, lecture, discussion, analiza tekstów, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach
(dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze) oraz zaliczenie zadanych
prac pisemnych. Oceną końcową jest ocena z egzaminu pisemnego na
koniec semestru 4. Egzamin obejmuje wykłady i ćwiczenia z semestrów 3 i
4.

wykład

Oceną końcową jest ocena z egzaminu pisemnego na koniec semestru 4.
Egzamin obejmuje wykłady i ćwiczenia z semestrów 3 i 4.

Semestr 4

Sylabusy
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Metody nauczania:
text analysis, lecture, discussion, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Oceną końcową jest ocena z egzaminu pisemnego na koniec roku.
Egzamin obejmuje wykłady i ćwiczenia z obu semestrów.

ćwiczenia

zaliczenie

obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w
semestrze), zaliczenie zadanych prac pisemnych

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 z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.140.5cd5577f3068c.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
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 podstawowe informacje
z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie
i kulturze Stanów Zjednoczonych, umożliwiające
rozumienie specyﬁki i roli tła historycznegokulturowego w analizie tekstów literackich oraz
tekstów kultury.

FAN_K1_W05

egzamin pisemny

W2

w zaawansowanym stopniu powiązania ﬁlologii
angielskiej z innymi dyscyplinami naukowymi,
zwłaszcza historią oraz kulturoznawstwem.

FAN_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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Fonetyka i fonologia angielska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.140.61d59247598db.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

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
FAN_K1_W01,
i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia
FAN_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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Wprowadzenie do przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.140.5cd5577f50fb6.22

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 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:

Sylabusy
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W1

podstawowe zagadnienia i pojęcia związane
z przekładem literackim

FAN_K1_W01,
FAN_K1_W02,
FAN_K1_W02N,
FAN_K1_W03,
FAN_K1_W03N,
FAN_K1_W04,
FAN_K1_W05,
FAN_K1_W05N,
FAN_K1_W06,
FAN_K1_W08

W2

podstawowe kierunki rozwoju przekładoznawstwa

FAN_K1_W01,
FAN_K1_W02,
FAN_K1_W06

egzamin pisemny

FAN_K1_U03

egzamin pisemny

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić przydatność teoretycznych podstaw
przekładoznawstwa w praktyce przekładu

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.

Wprowadzenie: wspomnienia praktyka-cynika

W1, W2, U1

2.

Jak bardzo zły może być przekład?

W1

3.

Nieprzekładalność: Trylogia Sienkiewicza

W1, W2, U1

4.

Konteksty przekładu: tłumacz a ideologia

W2

5.

Konteksty przekładu: tłumacz a mecenat

W2

6.

Konteksty przekładu: tłumacz a dyskurs

W2

7.

Klasycy przekładu: Roman Jakobson

W1

8.

Klasycy przekładu: Eugene Nida

W2

9.

Klasycy przekładu: James Holmes

W2

Sylabusy
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10.

Niewidzialność tłumacza: Lawrence Venuti

W1, W2, U1

11.

Deformacje w przekładzie: Antoine Berman

W1, W2, U1

12.

Przekład w kulturze: przypadek Tolkiena

W1, W2, U1

13.

Przekład intermedialny: Jane Austen w adaptacjach ﬁlmowych

W1, W2, U1

14.

Przekład w kulturze: literatura polska po angielsku

W1, W2, U1

15.

Podsumowanie

W1, W2, U1

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
wynik egzaminu od 60%; egzamin może być w wersji online

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy

88 / 143

Praktyczna nauka języka niemieckiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.1C0.5cd96210324c7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

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: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie B2/B2+.

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:
wybrane zjawiska i zagadnienia z zakresu języka
niemieckiego; rozumie kompleksową naturę języka,
jego złożoność i historyczną zmienność.

FAN_K1_W03N

zaliczenie, brak
zaliczenia

FAN_K1_U07N

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie, brak
zaliczenia

K1

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych w obszarze
ﬁlologii germańskiej oraz zasięgania opinii eksperckich
w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu
problemów.

FAN_K1_K02

brak zaliczenia

K2

wypełniania zobowiązań społecznych
i współorganizowania działań na rzecz środowiska
społecznego szczególnie w zakresie działalności
powiązanej z pracą ﬁlologa-germanisty.

FAN_K1_K03

brak zaliczenia

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się językiem niemieckiego na poziomie
B2+ (określonym przez ESOKJ).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie referatu

5

Przygotowanie do sprawdzianów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

120

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie referatu

5

Przygotowanie do sprawdzianów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
195

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Przedmiot obejmuje kształcenie wszystkich sprawności językowych na poziomie
B2/B2+ wg ESOKJ:
• czytanie ze zrozumieniem - czytanie różnych rodzajów tekstów (artykuły,
wywiady, teksty użytkowe, teksty literackie), rozwijanie rozumienia tekstu,
rozwiązywanie typowych zadań testowych, streszczanie tekstu;
• pisanie - ćwiczenie różnych form pisemnych, w tym form obowiązujących na
egzaminie końcowym;

1.

• słuchanie - sprawność słuchania ze zrozumieniem ćwiczona na podstawie
autentycznych form audio oraz audiowizualnych. Rozwijanie umiejętności różnych
stylów rozumienia ze słuchu;

W1, U1, K1, K2

• mówienie – ćwiczenie monologowych i dialogowych form wypowiedzi;
• poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo) – poszerzanie zasobu
słownictwa, ćwiczenia na podstawie różnych podręczników gramatycznych z
uwzględnieniem zadań obowiązujących na egzaminie końcowym (wybrane
zagadnienia z zakresu morfologii i składni języka).
Pod koniec semestru zimowego przeprowadzany jest test diagnostyczny, który ma
na celu zapoznać studentów z formą i wymaganiami egzaminu końcowego na
poziomie B2+.

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dopuszczenie do egzaminu końcowego (po semestrze letnim) student
otrzymuje od wszystkich prowadzących dany przedmiot na podstawie
aktywnego udziału w zajęciach oraz co najmniej trzech (3)
zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów (w
każdym z dwóch semestrów) sprawdzających bieżącą wiedzę i
umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego na
zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów, zadanej im
przez prowadzących zajęcia. Aby zaliczyć dany rok akademicki i otrzymać
dopuszczenie do egzaminu, każde kolokwium musi zostać zaliczone na
ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia punktów). W ramach
jednych 30-godzinnych zajęć prowadzonych przez jednego pracownika
student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności (tzn. 4
godzin) w semestrze. UWAGA: Zależnie od okoliczności forma zajęć i/lub
zaliczeń i/lub egzaminów może zostać zmieniona ze stacjonarnej na
zdalną.

Semestr 4
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dopuszczenie do egzaminu końcowego (po semestrze letnim) student
otrzymuje od wszystkich prowadzących dany przedmiot na podstawie
aktywnego udziału w zajęciach oraz co najmniej trzech (3)
zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych kolokwiów (w
każdym z dwóch semestrów) sprawdzających bieżącą wiedzę i
umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału omówionego
na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej studentów,
zadanej im przez prowadzących zajęcia. Aby zaliczyć dany rok
akademicki i otrzymać dopuszczenie do egzaminu, każde kolokwium
musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do
zdobycia punktów). W ramach jednych 30-godzinnych zajęć
prowadzonych przez jednego pracownika student ma prawo do dwóch
nieusprawiedliwionych nieobecności (tzn. 4 godzin) w semestrze.
Egzamin kończący rok akademicki jest egzaminem kompetencyjnym w
całości w języku niemieckim, sprawdzającym ogólną wiedzę językową
na poziomie B2+ (ESOKJ) i składa się z części pisemnej (max. 100
punktów) i części ustnej (max. 25 punktów). Warunkiem dopuszczenia
do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej. Egzamin pisemny
składa się z czterech odrębnych części (4 x 25 pkt.). Aby zaliczyć jedną
część, student musi uzyskać min. 15 punktów. Aby zaliczyć cały
egzamin pisemny, student musi uzyskać min. 60% wszystkich
możliwych do zdobycia punktów, przy czym dopuszczalne jest
niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem napisania jej na
min. 12 punktów. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań
student nie zostaje dopuszczony do egzaminu ustnego i zdaje ponownie
cały egzamin w sesji poprawkowej. W przypadku niezaliczenia ustnej
części egzaminu student powtarza w drugim terminie tylko tę część.
UWAGA: Zależnie od okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub
egzaminów może zostać zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/B2+,
Obecność obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru u każdego z
prowadzących)

Sylabusy
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Wprowadzenie do historii języka niemieckiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.140.5cd4245775741.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

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
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Prezentacja podstawowych wiadomości z zakresu historii języka niemieckiego

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 różne rodzaje tekstów
kultury niemieckiego obszaru językowego oraz metody
FAN_K1_W05N
ich analizy i interpretacji i rozumie ich rolę i miejsce
w procesie historyczno-kulturowym oraz zakres
oddziaływania społecznego.

egzamin pisemny

W2

w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka niemieckiego; rozumie
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność.

FAN_K1_W03N

egzamin pisemny

W3

w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu historii języka niemieckiego
obszaru językowego.

FAN_K1_W02N

egzamin pisemny

FAN_K1_U07N

egzamin pisemny

K1

wypełniania zobowiązań społecznych
i współorganizowania działań na rzecz środowiska
społecznego szczególnie w zakresie działalności
powiązanej z pracą ﬁlologa-anglisty oraz ﬁlologagermanisty.

FAN_K1_K03

egzamin pisemny

K2

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych w obszarze
ﬁlologii angielskiej i ﬁlologii germańskiej oraz
zasięgania opinii eksperckich w przypadku trudności
w samodzielnym rozwiązaniu problemów.

FAN_K1_K02

egzamin pisemny

K3

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

FAN_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C1
(określonym przez ESOKJ).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

25

analiza źródeł historycznych

5

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Pojęcia: Sprachgeschichte und Sprachwandel
2. Język syntetyczny i analityczny
3. Prehistoria języka niemieckiego
- pojęcie rekonstrukcji
- indoeropejska rodzina językowa (języki kentum i satem)
- cechy charakterystyczne języka indoeuropejskiego: apofonia, system
morfologiczny – wybrane zagadnienia : liczba podwójna, reduplikacja,,
syntetyczna budowa)
4. Plemiona germańskie i języki germańskie przeszłości i współczesne
5. Cechy charakterystyczne języka Germanów
- zmiany akcentuacyjne
- I przesuwka spółgłoskowa, prawo Vernera / grammatischer Wechsel
- tworzenie czasów przeszłych (czasowniki słabe i mocne)
6. Początki języka niemieckiego
- państwo frankońskie, początki piśmiennictwa niemieckiego
- 2 przesuwka jako cecha charakterystyczna języka niemieckiego
- geneza wyrazu „deutsch”
7. Okres starowysokoniemiecki
- tło historyczne
- charakterystyczne cechy: przegłos, powstanie rodzajników, słownictwo
8. Okres średniowysokoniemiecki
- kolonizacja ziem zachodniosłowiańskich
- tzw. Klassisches Mittelhochdeutsch
- cechy językowe: redukcja samogłosek w sylabach końcowych, cechy języka
analitycznego – wzrost użycia rodzajnika i zaimka osobowego
9. Okres wczesnowysokoniemiecki i nowowysokoniemiecki
- tło historyczne
- powstanie języka niemieckiego ponaddialektalnego, rola Marcina Lutra w tym
procesie i innych faktorów (języki kancelaryjne
- cechy językowe: dyftongizacja, monoftongizacja, wzdłużenie i skrócenie
samogłosek
10. Warianty narodowe języka niemieckiego
11. Dialekty współczesnego języka niemieckiego

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest regularne uczestnictwo w
zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), przygotowanie do zajęć oraz
aktywny udział w zajęciach. 92-100% bardzo dobry (5) 84-91% plus dobry
(4+) 76-83% dobry (4) 68-75% plus dostateczny (3+) 60-67% dostateczny
(3) 0-59% niedostateczny (2)
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Literatura i kultura amerykańska I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.180.61dc168d1785c.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
2.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami w historii literatury amerykańskiej od XVII
wieku do ok. połowy XIX wieku. 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

FAN_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

w zaawansowanym stopniu różnorodne teksty
literackie powstałe w Stanach Zjednoczonych, jak
również metody ich analizy i interpretacji.

FAN_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

w zaawansowanym stopniu zakres oddziaływania
społecznego tekstów literackich, oraz ma świadomość
miejsca tekstów literackich w procesie historycznokulturowym.

FAN_K1_W05

zaliczenie na ocenę

dokonywać analizy i interpretacji różnego rodzaju
tekstów literatury amerykańskiej, zarówno poezji jak
FAN_K1_U04
i prozy, wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie do zajęć

25

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.

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

Sylabusy
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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 (Nathaniel
Hawthorne). 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:
metody e-learningowe, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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 listy
zaliczenie na ocenę przedstawionej przez prowadzącego. Regularna obecność na zajęciach
(nie można mieć więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności).
Materiał przerobiony na zajęciach wejdzie w skład końcowego egzaminu z
przedmiotu (po kolejnym semestrze).

wykład

zaliczenie

Obecność na wykładzie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zgodne z tokiem studiów

Sylabusy
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Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.180.5cd424556b57b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami kultury krajów niemieckiego obszaru
językowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

99 / 143

w zaawansowanym stopniu różne rodzaje tekstów
kultury niemieckiego obszaru językowego oraz metody
FAN_K1_W05N
ich analizy i interpretacji i rozumie ich rolę i miejsce
w procesie historyczno-kulturowym oraz zakres
oddziaływania społecznego.

W1

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych w obszarze
ﬁlologii germańskiej oraz zasięgania opinii eksperckich
w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu
problemów.

FAN_K1_K02

egzamin pisemny

K2

wypełniania zobowiązań społecznych
i współorganizowania działań na rzecz środowiska
społecznego szczególnie w zakresie działalności
powiązanej z pracą ﬁlologa-germanisty.

FAN_K1_K03

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

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.

Najważniejsze zakresy tematyczne dotyczące kultury krajów niemieckojezycznych
to: kultura, język, Biblia, mitologia, literatura, muzyka, religia, polityka, święta i
zwyczaje, ﬁlozoﬁa, sztuka, architektura i zabytki, ﬁlm i telewizja, historia,
geograﬁa.

W1, K1, K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu podaje prowadzący zajęcia.
UWAGA: Zależnie od okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub
egzaminów może zostać zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/B2+
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Dydaktyka języka angielskiego dla szkoły podstawowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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

102 / 143

W1

w zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące
procesu przyswajania języka obcego oraz zasady
nauczania języka angielskiego dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym

FAN_K1_W01

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wybrać odpowiednie metody i techniki nauczania
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

FAN_K1_U05

egzamin

U2

opisać podstawowe procesy warunkujące przyswajanie
FAN_K1_U09
języka obcego.

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego oceniania i selekcjonowania informacji
na potrzeby rozwoju zawodowego.

FAN_K1_K01

egzamin

K2

wykorzystania źródeł wiedzy do podnoszenia
kwaliﬁkacji dydaktycznych.

FAN_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 z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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

w zaawansowanym stopniu zakres aparatu pojęciowoterminologicznego stosowanego w językoznawstwie
stosowanym.

FAN_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim typowy scenariusz
lekcji.

FAN_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.

FAN_K1_U03,
FAN_K1_U05,
FAN_K1_U08,
FAN_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U3

przygotować i dokonać prezentacji, pracować
w grupie, ma także świadomość potrzeby stałego
rozwoju.

FAN_K1_U10,
FAN_K1_U11,
FAN_K1_U12

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceniania i selekcjonowania informacji.

FAN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

przestrzegania etyki swojego zawodu i kierowania się
jej zasadami.

FAN_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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy

106 / 143

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 z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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

w zaawansowanym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny stosowany w językoznawstwie
stosowanym oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach ﬁlologii głównej (angielskiej).

FAN_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim typowy scenariusz
lekcji.

FAN_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.

FAN_K1_U03,
FAN_K1_U05,
FAN_K1_U08,
FAN_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U3

przygotować i dokonać prezentacji, pracować
w grupie, ma także świadomość potrzeby stałego
rozwoju.

FAN_K1_U10,
FAN_K1_U11,
FAN_K1_U12

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceniania i selekcjonowania informacji.

FAN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

przestrzegania etyki swojego zawodu i kierowania się
jej zasadami.

FAN_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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Sylabusy
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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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Praktyczna nauka języka angielskiego III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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).

FAN_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1
(określonym przez ESOKJ).

FAN_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.

FAN_K1_U01,
FAN_K1_U03,
FAN_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.

FAN_K1_U03,
FAN_K1_U08,
FAN_K1_U10

zaliczenie

U4

samodzielnie zdobywać wiedzę językową i rozwijać
znajomość języka angielskiego, jak również planować
i realizować własne uczenie się przez całe życie.

FAN_K1_U12

zaliczenie

U5

współdziałać w grupie.

FAN_K1_U11

zaliczenie

FAN_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:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja,
burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
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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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

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

FAN_K1_W01

zaliczenie

W2

w zaawansowanym stopniu główne kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w literaturoznawstwie lub
językoznawstwie.

FAN_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.

FAN_K1_W05

zaliczenie

W4

w zaawansowanym stopniu teorie i metodologie
stosowane w badaniach literaturoznawczych lub
językoznawczych.

FAN_K1_W06

zaliczenie

W5

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
dotyczące problematyki z zakresu badań
ﬁlologicznych.

FAN_K1_W09

zaliczenie

W6

podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

FAN_K1_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim pracę pisemną
o charakterze badawczym.

FAN_K1_U01

zaliczenie

U2

analizować i interpretować różnego rodzaju teksty
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię.

FAN_K1_U04

zaliczenie

U3

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne.

FAN_K1_U03

zaliczenie

U4

umiejętnie i merytorycznie argumentować
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować wnioski.

FAN_K1_U05

zaliczenie

U5

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

FAN_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.

FAN_K1_U06

zaliczenie

U7

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
literaturoznawczych lub językoznawczych.

FAN_K1_U09

zaliczenie

U8

dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy
wykorzystaniu różnych form i metod (w tym technik
informacyjno-komunikacyjnych).

FAN_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.

FAN_K1_U12

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
odbieranych treści.

FAN_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.

FAN_K1_K02

zaliczenie

K3

spełniać obowiązki akademickie i zawodowe zgodnie
z zasadami etyki.

FAN_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

przygotowanie pracy dyplomowej

180

przygotowanie do zajęć

30

konsultacje

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Sylabusy
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seminarium

30

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:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Semestr 6
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego.
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Literatura i kultura amerykańska II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.1100.61dc277ee7b34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, 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
2.0

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

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.

FAN_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

w zaawansowanym stopniu różnorodne teksty
literackie powstałe w Stanach Zjednoczonych, jak
również metody ich analizy i interpretacji.

FAN_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

w zaawansowanym stopniu zakres oddziaływania
społecznego tekstów literackich, oraz ma świadomość
miejsca tekstów literackich w procesie historycznokulturowym.

FAN_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

dokonywać analizy i interpretacji różnego rodzaju
tekstów literatury amerykańskiej, zarówno poezji jak
FAN_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

ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

20

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.

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:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

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 listy
przedstawionej przez prowadzącego. Materiał przerobiony na zajęciach
wejdzie w skład końcowego egzaminu z przedmiotu.

wykład

egzamin pisemny

Obecność na wykładach. Zdanie egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zgodne z tokiem studiów.

Sylabusy
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Historia języka angielskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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:
W1

Sylabusy

w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminy
stosowane w językoznawstwie historycznym.

FAN_K1_W01

egzamin pisemny
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W2

w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu historii języka angielskiego;
rozumie kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność.

FAN_K1_W03

egzamin pisemny

W3

miejsce i znaczenie ﬁlologii angielskiej w systemie
nauk humanistycznych oraz jej specyﬁkę
przedmiotową i metodologiczną w odniesieniu
do historii języka angielskiego.

FAN_K1_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje
dotyczące historii języka angielskiego, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne.

FAN_K1_U03

egzamin pisemny

U2

analizować i interpretować różnego rodzaju teksty
historyczne w języku staro- i średnioangielskim
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię.

FAN_K1_U04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

uczestnictwo w egzaminie

2

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, W2, W3, U1, U2

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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Praktyczna nauka języka niemieckiego III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.1300.5cd962115dc5e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

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: 90

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
14.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie B2+/C1.

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:
w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka niemieckiego; rozumie
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność.

FAN_K1_W03N

zaliczenie, brak
zaliczenia

FAN_K1_U07N

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

K1

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych w obszarze
ﬁlologii germańskiej oraz zasięgania opinii eksperckich
w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu
problemów.

FAN_K1_K02

zaliczenie, brak
zaliczenia

K2

wypełniania zobowiązań społecznych
i współorganizowania działań na rzecz środowiska
społecznego szczególnie w zakresie działalności
powiązanej z pracą ﬁlologa-germanisty.

FAN_K1_K03

zaliczenie, brak
zaliczenia

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C1
(określonym przez ESOKJ).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

90

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie referatu

5

Przygotowanie do sprawdzianów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

90

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

90

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie referatu

5

Przygotowanie do sprawdzianów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
14.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Przedmiot obejmuje kształcenie wszystkich sprawności językowych na poziomie
B2+/C1 wg ESOKJ:
• czytanie ze zrozumieniem - czytanie różnych rodzajów tekstów (artykuły,
wywiady, teksty użytkowe, teksty literackie), rozwijanie rozumienia tekstu,
rozwiązywanie typowych zadań testowych, streszczanie tekstu;
• pisanie - ćwiczenie różnych form pisemnych, w tym form obowiązujących na
egzaminie końcowym;

1.

• słuchanie - sprawność słuchania ze zrozumieniem ćwiczona na podstawie
autentycznych form audio oraz audiowizualnych z uwzględnieniem zadań
obowiązujących na egzaminie końcowym;

W1, U1, K1, K2

• mówienie – ćwiczenie monologowych i dialogowych form wypowiedzi;
• poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo) - poszerzanie zasobu
słownictwa, ćwiczenia na podstawie różnych podręczników gramatycznych z
uwzględnieniem zadań obowiązujących na egzaminie końcowym.
Pod koniec semestru zimowego przeprowadzany jest test diagnostyczny, który ma
na celu zapoznać studentów z formą i wymaganiami egzaminu końcowego na
poziomie C1.

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów, dyskusja, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot dwusemestralny. Dopuszczenie do egzaminu końcowego (po
semestrze letnim) student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany
przedmiot na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz co najmniej
trzech (3) zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej) pisemnych
kolokwiów (w każdym z dwóch semestrów) sprawdzających bieżącą
wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do materiału
omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy własnej
studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia. Aby zaliczyć dany rok
akademicki i otrzymać dopuszczenie do egzaminu, każde kolokwium musi
zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia
punktów). W ramach jednych 30-godzinnych zajęć prowadzonych przez
jednego pracownika student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych
nieobecności (tzn. 4 godzin) w semestrze. UWAGA: Zależnie od
okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub egzaminów może zostać
zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Semestr 6
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot dwusemestralny. Dopuszczenie do egzaminu końcowego (po
semestrze letnim) student otrzymuje od wszystkich prowadzących dany
przedmiot na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz co
najmniej trzech (3) zapowiedzianych (min. 1 tydzień wcześniej)
pisemnych kolokwiów (w każdym z dwóch semestrów) sprawdzających
bieżącą wiedzę i umiejętności studenta. Kolokwia odnoszą się do
materiału omówionego na zajęciach lub opracowanego podczas pracy
własnej studentów, zadanej im przez prowadzących zajęcia. Aby
zaliczyć dany rok akademicki i otrzymać dopuszczenie do egzaminu,
każde kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60%
możliwych do zdobycia punktów). W ramach jednych 30-godzinnych
zajęć prowadzonych przez jednego pracownika student ma prawo do
dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności (tzn. 4 godzin) w semestrze.
Egzamin kończący rok akademicki jest egzaminem kompetencyjnym w
całości w języku niemieckim, sprawdzającym ogólną wiedzę językową
na poziomie C1 (ESOKJ) i składa się z części pisemnej (max. 100
punktów) i części ustnej (max. 25 punktów). Warunkiem dopuszczenia
do części ustnej jest zaliczenie części pisemnej. Egzamin pisemny
składa się z czterech odrębnych części (4 x 25 pkt.). Aby zaliczyć jedną
część, student musi uzyskać min. 15 punktów. Aby zaliczyć cały
egzamin pisemny, student musi uzyskać min. 60% wszystkich
możliwych do zdobycia punktów, przy czym dopuszczalne jest
niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem napisania jej na
min. 12 punktów. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań
student nie zostaje dopuszczony do egzaminu ustnego i zdaje ponownie
cały egzamin w sesji poprawkowej. W przypadku niezaliczenia ustnej
części egzaminu student powtarza w drugim terminie tylko tę część.
UWAGA: Zależnie od okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub
egzaminów może zostać zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2+/C1,
Obecność obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru u każdego z
prowadzących)

Sylabusy
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Historia literatury niemieckojęzycznej I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.1100.5cd9620a50db8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi zjawiskami i najważniejszymi zagadnieniami literatury
niemieckojęzycznej w I połowie XX wieku (od ekspresjonizmu do 1945 roku).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zaawansowana znajomość wybranych zjawisk
i zagadnień z zakresu literatury niemieckiego obszaru
językowego

FAN_K1_W02N

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Ekspresjonizm: Program, najważniejsi autorzy; liryka ekspresjonizmu; dramat
ekspresjonizmu.
Nowa Rzeczowość: Program, przedstawiciele, nowe techniki pisarskie (Alfred
Döblin).
Rozwój epiki w języku niemieckim po ekspresjonizmie: Powieść niemiecka:
Tomasz Mann, Henryk Mann, Herman Hesse, Franz Kafka.
Pozostałe prądy literackie w literaturze międzywojennej (dadaizm, surrealizm,
literatura ruchu robotniczego, literatura chrześcijańska).
Mit habsburski w literaturze austriackiej (Józef Roth)
Bertolt Brecht jako reformator dramatu i teatru, koncepcja teatru epickiego.
Literatura okresu III Rzeszy: sytuacja historyczna; emigracja i literatura na
emigracji; emigracja wewnętrzna; literatura w III Rzeszy.

W1

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

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Cykl kursu obejmuje dwa semestry; zaliczenie studenci otrzymują na
podstawie obecności na wykładach (dopuszczalne są 3 nieobecności w
semestrze). UWAGA: Zależnie od okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń
i/lub egzaminów może zostać zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość j. niemieckiego na poziomie B2+/C1
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Praktyka zawodowa (w ramach przygotowania dydaktycznego) – szkoła
podstawowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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

w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminy
stosowane w dydaktyce języka angielskiego.

FAN_K1_W01

zaliczenie na ocenę

U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz
FAN_K1_U03,
narzędzia (w tym współczesne technologie
FAN_K1_U10
komunikacyjne i informacyjne) niezbędne
do opracowania scenariusza lekcji i przeprowadzenia
jej.

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.

FAN_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U3

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
dotyczących dydaktyki języka angielskiego.

FAN_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceniania i selekcjonowania informacji.

FAN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej
zasadami.

FAN_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 z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1
(określonym przez ESOKJ).

FAN_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.

FAN_K1_U01,
FAN_K1_U03,
FAN_K1_U05

zaliczenie na ocenę

FAN_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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Historia literatury niemieckojęzycznej II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.1200.5cd9620c6323a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

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 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

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi zjawiskami i najważniejszymi zagadnieniami literatury
niemieckojęzycznej od 1945 roku do przełomu XX/XXI wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wybrane zjawiska i zagadnienia z zakresu literatury
niemieckiego obszaru językowego.

FAN_K1_W02N

egzamin pisemny / ustny
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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

25

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
86

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.

Literatura po r. 1945: Sytuacja w Niemczech i w Austrii po II wojnie światowej;
„Godzina Zero”.
Grupa 47 - znaczenie, działalność, przedstawiciele.
Literatura w Niemczech Zachodnich: tendencje lat 60tych, 70tych – grupy
literackie, „Nowa subiektywność” lat 80tych (tendencje postmodernistyczne).
Literatura NRD: literatura socrealistyczna, twórczość Anny Seghers, Jurka Beckera, W1
Christy Wolf. Literatura austriacka po II wojnie światowej: Paul Celan, Thomas
Bernhard.
Grupy literackie w powojennej Austrii.
Literatura szwajcarska, jej specyﬁka: Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch;
Niemieckojęzyczni laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (po roku 1945).

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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w
wykładach. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik
egzaminu pisemnego (min. 60% punktów); egzamin końcowy
obejmuje materiał z obu semestrów. Test egzaminacyjny składa się
z dwu ocenianych łącznie części: pytań dotyczących historii
literatury oraz osobnej części sprawdzającej znajomość treści lektur
obowiązkowych. UWAGA: Zależnie od okoliczności forma zajęć i/lub
zaliczeń i/lub egzaminów może zostać zmieniona ze stacjonarnej na
zdalną.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość j. niemieckiego na poziomie B2+/C1
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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
0421Prawo

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

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).

FAN_K1_W10

zaliczenie

FAN_K1_U05,
FAN_K1_U12

zaliczenie

FAN_K1_K01,
FAN_K1_K02,
FAN_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

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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Załącznik nr 28 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Filologiczny

Kierunek:

ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia niestacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

5

Program

7

Efekty uczenia się

9

Plany studiów

11

Sylabusy

15
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia niestacjonarne

Język studiów:

polski

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

55%

Literaturoznawstwo 44%
Nauki prawne

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Celem studiów na kierunku ﬁlologia angielska z językiem niemieckim jest wykształcenie dysponujących szeroką
merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów w zakresie anglistyki, którzy ponadto posługują się biegle językiem
niemieckim. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
Warunkiem ich zaliczenia jest zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS, przedstawienie pracy licencjackiej, która uzyska
pozytywna ocenę oraz zdanie egzaminu licencjackiego. Program obejmuje min. 1075 godzin przedmiotów z zakresu
praktycznej nauki języka angielskiego, praktycznej nauki języka niemieckiego, przekładu, językoznawstwa, literatury oraz
kultury angielskiego obszaru językowego oraz literatury i kultury niemieckiego obszaru językowego. Absolwent studiów
pierwszego stopnia posiada szeroką wiedzą z zakresu ﬁlologii angielskiej i legitymuje się dobrą znajomością języków
angielskiego i niemieckiego w mowie i piśmie. Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i
językowego, może podejmować pracę w korporacjach, instytucjach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, a także w
sektorze turystycznym. Absolwenci mogą kontynuować naukę na stacjonarnych lub niestacjonarnych studiach drugiego
stopnia. W ofercie UJ nie istnieją podobne programy.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku ﬁlologia angielska z językiem niemieckim jest zgodna z misją oraz z 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 absolwenta do rynku pracy
poprzez przekazanie mu aktualnej wiedzy, wykształcenie umiejętności o charakterze teoretycznym i praktycznym oraz
kompetencji pozwalających na dostosowanie się do wymagań pracodawcy.

Charakterystyka kierunku
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Cele kształcenia
Przekazanie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego oraz niemieckiego 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.
Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz
niemieckiego.
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 z językiem niemieckim doskonale wpisuje się w aktualne potrzeby
społeczno-gospodarcze oraz oczekiwania wobec absolwentów na rynku pracy. Studia licencjackie w trybie niestacjonarnym
umożliwiają doskonalenie umiejętności zawodowych i kompetencji językowych osobom już aktywnym na rynku pracy.
Dzięki bardzo dobrej znajomości dwóch języków: angielskiego i niemieckiego, oraz ogólnej wiedzy z zakresu ﬁlologii
angielskiej absolwenci zyskują wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej. Absolwenci znajdują zatrudnienie na
stanowiskach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego i niemieckiego, m.in. w korporacjach, jak również
różnych instytucjach: unijnych, kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach. Wysokie kwaliﬁkacje pozwalają im
także znaleźć zatrudnienie w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym. Zatrudniani są w międzynarodowych
korporacjach, gdzie dobra znajomość dwóch języków oprócz języka polskiego, oraz znajomość kultury krajów
anglojęzycznych i niemieckojęzycznych daje im duże możliwości rozwoju kariery zawodowej

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Analiza zgodności zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów ﬁlologia angielska z językiem niemieckim z
potrzebami rynku pracy przeprowadzana corocznie podczas przygotowywania raportu jakości kształcenia, jak również
monitorowanie losów absolwentów wykazuje zgodność efektów uczenia się z potrzebami rynkowymi i społecznymi.
Absolwenci posiadają dobrą znajomość języka angielskiego i niemieckiego oraz orientację w literaturze i kulturze obydwu
obszarów językowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w międzynarodowych przedsiębiorstwach, korporacjach,
instytucjach kultury, gdzie wykorzystuja zdobyte w czasie studiów umiejętności krytycznego myslenia oraz wyciągania
wniosków, analizowania oraz tworzenia tekstów w języku angielskim i niemieckim.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Pracownicy IFA UJ 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. 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, 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 Linguisticsoraz
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Zakres badań zespołów badawczych działających w IFA UJ, obejmuje wszystkie ważne zagadnienia wykładane na kierunku
ﬁlologia angielska i ﬁlologia angielska z językiem niemieckim: językoznawstwo angielskie, językoznawstwo stosowane,
historię literatury i kultury brytyjskiej, historię literatury i kultury amerykańskiej, komparatystykę językoznawczą i kulturową
oraz pragmatykę językoznawczą i teorię tłumaczenia (IFG – germanistyczne językoznawstwo stosowane, germanistyczne
językoznawstwo historyczne, literaturę niemieckojęzyczną XVIII i XIX wieku, literaturę niemieckojęzyczną XX i XXI wieku,
relacje interkulturowe: przestrzeń literacka i kulturowa: j. niemiecki, j. polski i j. jidysz). Posiadamy ponadto Pracownię PNJA,
której zadaniem jest koordynacja i optymalizacja realizowanych w IFA zajęć dydaktycznych związanych z praktyczną nauką
języka angielskiego, opracowywanie nowych programów dydaktycznych w tym zakresie, stymulacja badań naukowych oraz
organizacja różnego rodzaju wydarzeń dydaktycznych i naukowych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Filologii Angielskiej UJ w siedzibie przy Al. Mickiewicza dysponuje dobrą infrastrukturą dydaktyczną. Infrastruktura
dydaktyczna w budynkach Paderevianum II jest dobra, sale dydaktyczne są wyposażone w beamery i komputery. W nowym
budynku Paderevianum instytut może również korzystać z sali komputerowej, laboratorium językowego o dużej sali
wykładowej. Pokoje pracowników, w których są przeprowadzane konsultacje są wyposażone prawidłowo. W siedzibie przy Al.
Mickiewicza studenci i pracownicy mają dobry dostęp do zalecanej literatury. Biblioteka Wydziału Filologicznego UJ
(utworzona Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 21 października 2015 r.) ma bowiem swoją siedzibę w budynku Paderevianum II,
a zbiory Biblioteki tworzą połączone księgozbiory bibliotek instytutowych. 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. Biblioteka zapewnia obecnie szeroki dostęp do aktualnych zasobów odpowiadających proﬁlowi
kształcenia na Wydziale. 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
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circulation VTLS/Virtua. Siedziba Biblioteki to nowoczesny, klimatyzowany budynek w pełni przystosowanym do obsługi
czytelników niepełnosprawnych. W Bibliotece czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do półek oraz z 50 miejsc w czytelni,
które to miejsca są wyposażone również w komputery z bezpłatnym dostępem do internetu.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0231

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program obejmuje min. 1075 godzin zajęć z przedmiotów obligatorjnych i fakultatywnych. Począwszy od pierwszego
semestru studiów studenci realizują część zajęć w formie zajęć fakultatywnych, ze względu na specyﬁkę studiów
niestacjonarnych są to opcje ograniczonego wyboru. Studenci od I roku studiów wybierają zajęcia z PNJA do wyboru oraz
opcje prorynkowe, w semestrze piątym wybierają jedno spośród trzech seminariów licencjackich (językoznawcze,
kulturoznawcze lub literaturoznawcze) zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi. Ze względu na przepływ kadry
nauczycielskiej na studiach niestacjonarnych oferta zajęć opcyjnych może ulec zmianie w kolejnych latach.

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

66

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: 1075

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Program studiów nie przewiduje odbywania praktyk zawodowych.

Ukończenie studiów

Program
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Pozytywna ocena pracy licencjackiej, pozytywna ocena z egzaminu licencjackiego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FAN_K1_W01

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i terminy stosowane w
literaturoznawstwie i językoznawstwie.

P6U_W, P6S_WG

FAN_K1_W02

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska i zagadnienia
z zakresu literatury angielskiego obszaru językowego.

P6U_W, P6S_WG

FAN_K1_W02N

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska i zagadnienia
z zakresu literatury niemieckiego obszaru językowego.

P6U_W, P6S_WG

FAN_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

FAN_K1_W03N

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska i zagadnienia
z zakresu języka niemieckiego; rozumie kompleksową naturę języka, jego złożoność i
historyczną zmienność.

P6U_W, P6S_WG

FAN_K1_W04

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu główne kierunki rozwoju i
najważniejsze osiągnięcia w literaturoznawstwie i językoznawstwie.

P6U_W, P6S_WG

FAN_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

FAN_K1_W05N

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu różne rodzaje tekstów kultury
niemieckiego obszaru językowego oraz metody ich analizy i interpretacji i rozumie ich
P6U_W, P6S_WG
rolę i miejsce w procesie historyczno-kulturowym oraz zakres oddziaływania
społecznego.

FAN_K1_W06

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i metodologie stosowane
w badaniach literaturoznawczych i językoznawczych.

P6U_W, P6S_WG

FAN_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

FAN_K1_W08

Absolwent zna i rozumie powiązania ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami naukowymi w
dziedzinie nauk humanistycznych.

P6U_W, P6S_WK

FAN_K1_W09

Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji dotyczące
problematyki z zakresu badań ﬁlologicznych.

P6U_W, P6S_WK

FAN_K1_W10

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

P6U_W, P6S_WK

Kod

Treść

PRK

FAN_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

FAN_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

FAN_K1_U03

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne.

P6U_U, P6S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się

9 / 131

Kod

Treść

PRK

FAN_K1_U04

Absolwent potraﬁ analizować i interpretować różnego rodzaju teksty wykorzystując
właściwą terminologię i stosując odpowiednią metodologię.

P6U_U, P6S_UW

FAN_K1_U05

Absolwent potraﬁ umiejętnie i merytorycznie argumentować z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować wnioski.

P6U_U, P6S_UW

FAN_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

FAN_K1_U07

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 (określonym
przez ESOKJ).

P6U_U, P6S_UK

FAN_K1_U07N

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C1 (określonym
przez ESOKJ).

P6U_U, P6S_UK

FAN_K1_U08

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

P6U_U, P6S_UK

FAN_K1_U09

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień studiowanych
w ramach ﬁlologii angielskiej.

P6U_U, P6S_UK

FAN_K1_U10

Absolwent potraﬁ dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu
różnych form i metod (w tym technik informacyjno-komunikacyjnych).

P6U_U, P6S_UK

FAN_K1_U11

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie.

P6U_U, P6S_UO

FAN_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

FAN_K1_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych treści. P6U_K, P6S_KK

FAN_K1_K02

Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych w obszarze ﬁlologii angielskiej i ﬁlologii germańskiej
oraz zasięgania opinii eksperckich w przypadku trudności w samodzielnym
rozwiązaniu problemów.

P6U_K, P6S_KK

FAN_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 oraz ﬁlologa-germanisty.

P6U_K, P6S_KO

FAN_K1_K04

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki pełnienia ról
zawodowych ﬁlologa-anglisty oraz ﬁlologa-germanisty.

P6U_K, P6S_KR

Efekty uczenia się

PRK

10 / 131

Plany studiów
W trakcie studiów studenci muszą zrealizować wszystkie opcje.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego I

56

-

-

Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I/I

14

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wprowadzenie do językoznawstwa

14

2,0

egzamin

O

Cywilizacja Wysp Brytyjskich

14

-

-

O

Gramatyka opisowa języka angielskiego

14

4,0

egzamin

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Praktyczna nauka języka niemieckiego I

56

-

-

O

Cywilizacja krajów niemieckiego obszaru językowego

14

3,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego I

56

12,0

egzamin

Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I/II

14

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wprowadzenie do literaturoznawstwa

7

3,0

egzamin

O

Literatura i kultura angielska I

21

4,0

egzamin

O

Praktyczna nauka języka niemieckiego I

56

14,0

egzamin

O

Cywilizacja Wysp Brytyjskich

14

3,0

egzamin

O

Gramatyka opisowa języka niemieckiego z elementami historii języka

14

3,0

egzamin

O

Opcja prorynkowa I/I

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja prorynkowa I/II

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

O

W trakcie studiów studenci muszą zrealizować wszystkie opcje.

Semestr 2
Przedmiot

O

W trakcie studiów studenci muszą zrealizować wszystkie opcje.

Plany studiów
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego II

42

-

-

Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II/I

14

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i kultura angielska II

14

-

-

O

Cywilizacja USA

14

2,0

egzamin

O

Wprowadzenie do przekładu

7

2,0

egzamin

O

Praktyczna nauka języka niemieckiego II

42

-

-

O

Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego

14

-

-

O

Opcja prorynkowa II/I

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja prorynkowa II/II

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego II

42

8,0

egzamin

Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II/II

14

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i kultura angielska II

14

5,0

egzamin

Literatura i kultura amerykańska I

14

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Fonologia

7

1,0

egzamin

O

Praktyczna nauka języka niemieckiego II

42

14,0

egzamin

O

Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego

14

6,0

egzamin

O

Opcja prorynkowa II/III

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja prorynkowa II/IV

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

O

Semestr 4
Przedmiot

O

O

W trakcie studiów studenci i studentki muszą zrealizować seminarium dyplomowe (jedno z trzech do wyboru) i wszystkie
opcje wymienione w planie.

Semestr 5
Przedmiot
Praktyczna nauka języka angielskiego III

Plany studiów

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

42

-

-

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru III/I

14

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i kultura amerykańska II

14

3,0

egzamin

O

Historia i odmiany języka angielskiego

14

2,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe

28

-

-

F

Praktyczna nauka języka niemieckiego III

42

-

-

O

Historia literatury niemieckojęzycznej

14

-

-

O

Przedmiot

W trakcie studiów studenci i studentki muszą zrealizować seminarium dyplomowe (jedno z trzech do wyboru) i wszystkie
opcje wymienione w planie.

Semestr 6
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego III

42

8,0

egzamin

Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru III/II

14

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Seminarium dyplomowe

28

18,0

zaliczenie

F

Opcja prorynkowa III/I

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praktyczna nauka języka niemieckiego III

42

14,0

egzamin

O

Historia literatury niemieckojęzycznej

14

6,0

egzamin

O

Przedmiot

O

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 z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.130.5cd961efd7d34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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: 56

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 56

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu czytania, pisania, mówienia, słuchania oraz gramatyki i słownictwa języka
angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

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

zakres materiału leksykalno-gramatycznego
na poziomie B2+ oraz konwencje przygotowywania
wypracowań, prezentacji i wypowiedzi ustnych oraz
rozwiązywania zadań z czytania ze zrozumieniem
na poziomie B2+.

FAN_K1_W03

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim typowe prace
pisemne o charakterze ogólnym, odnoszące się
do różnych dziedzin życia i kultury.

FAN_K1_U01

zaliczenie, egzamin

U2

wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia praktyczną znajomością języka
angielskiego; posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom
B2/B2+ dla języka angielskiego

FAN_K1_U07

zaliczenie, egzamin

U3

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

FAN_K1_U08

zaliczenie, egzamin

U4

czytać ze zrozumieniem teksty w języku angielskim
oraz odpowiadać na pytania do tekstu.

FAN_K1_U04

zaliczenie, egzamin

FAN_K1_K01

zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

56

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

35

przygotowanie do ćwiczeń

24

przygotowanie do sprawdzianu

25

przygotowanie pracy semestralnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
56

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

56

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie do sprawdzianów

40

przygotowanie pracy semestralnej

30

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
206

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
56

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs ma na celu doskonalenie umiejętności mówienia, pisania, czytania i
słuchania ze zrozumieniem oraz prawidłowego stosowania struktur leksykalnogramatycznych na poziomie B2+.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs kończy się zaliczeniem bez oceny. Podstawą uzyskania zaliczenia jest
regularne uczestnictwo w zajęciach (dozwolone dwie nieusprawiedliwione
nieobecności z każdego przedmiotu na semestr), zaliczenie testów
pisemnych i ustnych na co najmniej 60% oraz zaliczenie prac pisemnych
na co najmniej 60%.

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia egzaminu końcowego zostaną podane przez
prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I/I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.110.1585913730.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu wybranej dziedziny (fonetyka / leksyka / tłumaczenie / czytanie ze zrozumieniem /
pisanie / komunikacja ustna itp.) na poziomie co najmniej B2+.

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 wiedzę z wybranej dziedziny
(fonetyka / leksyka / tłumaczenie / czytanie
ze zrozumieniem / pisanie / komunikacja ustna itp.).

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę

19 / 131

W2

Student zna wybrane zagadnienia leksykalne
na poziomie co najmniej B2+.

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna zasady fonetyki j. angielskiego.

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przygotować w języku angielskim
typowe prace pisemne o charakterze ogólnym,
odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury.

FAN_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka angielskiego; posiada umiejętności FAN_K1_U07
językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez
ESOKJ – poziom B2+.

zaliczenie na ocenę

U3

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

FAN_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U4

Student potraﬁ czytać ze zrozumieniem teksty w j.
angielskim i odpowiadać na pytania do tekstu.

FAN_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U5

Student potraﬁ dokonać przekładu tekstu o tematyce
ogólnej z j. angielskiego na język polski oraz z j.
polskiego na j. angielski.

FAN_K1_U02

zaliczenie na ocenę

FAN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

14

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie pracy semestralnej

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Znajomość języka polskiego.

Sylabusy
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Wprowadzenie do językoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.110.5ca75b58308f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia językowe, które mają stanowić podstawę teoretyczną
dla przedmiotów językoznawczych oraz zapoznanie z podstawową terminologią i pojęciami językoznawczymi.

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
stosowane w językoznawstwie w ramach ﬁlologii
angielskiej.

FAN_K1_W01

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
w językoznawstwie studiowanych w ramach ﬁlologii
angielskiej.

FAN_K1_U09

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

14

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Podstawowe zagadnienia w językoznawstwie.
2. Pochodzenie języka, mity i spekulacje językoznawcze.
3. Język jako system znaków; pojęcie znaku; typologia znaków (ikony, indeksy i
symbole); arbitralność w języku; ikoniczność i indeksykalność języka; język jako
system znaków składający się z leksykonu i gramatyki.
4. Cechy języka: ludzki język a systemy komunikacji w świecie zwierząt.
1.

5. Ewolucja pisma: piktogramy i ideogramy, logogramy, pismo rebusowe, pismo
sylabiczne i alfabetyczne.

W1, U1

6. Obszary opisu języka (fonetyka i fonologia, semantyka i pragmatyka,
morfologia i składnia).
7. Fonologia: fon, fonem, alofon.
8. Morfologia: morf, morfem, alomorf.
9. Procesy słowotwórcze.

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

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnego (min.60%
możliwych do uzyskania punktów) wyniku z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania zgodne z tokiem studiów.

Sylabusy
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Cywilizacja Wysp Brytyjskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.130.5cd5577a0d060.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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: 14

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej i wybranej wiedzy z zakresu historii cywilizacji i kultury Wysp
Brytyjskich.

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

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
pojęcia i terminy z zakresu aparatu pojęciowoterminologicznego stosowanego w historii cywilizacji
i kultury brytyjskiej i irlandzkiej.

FAN_K1_W01

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia
w historiograﬁi brytyjskiej.

FAN_K1_W04

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie przebieg najważniejszych
procesów historycznych jakie ukształtowały
współczesną cywilizację na Wyspach Brytyjskich

FAN_K1_W09

egzamin pisemny

U1

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje na temat historii cywilizacji Wysp
Brytyjskich, wykorzystując różne źródła polskie
i obcojęzyczne.

FAN_K1_U03

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie
umiejętności i wiedzy.

FAN_K1_U12

egzamin pisemny

FAN_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje
dotyczące historii cywilizacji an Wyspach Brytyjskich

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

analiza źródeł historycznych

10

przygotowanie do zajęć

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
49

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

przygotowanie do egzaminu

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
39

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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 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 po II wojnie światowej

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

wykład

Warunki zaliczenia przedmiotu
w I semestrze warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na zajęciach,
egzamin końcowy obejmuje materiał z I i II semestru

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach w obydwu
semestrach i pozytywna ocena z egzaminu pisemnego (min. 60%).
Egzamin pisemny ma charakter testowy i składa się z pytań wielokrotnego
wyboru, prawda/fałsz, pytań otwartych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na wykładzie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka angielskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.110.62024c5dea742.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 7, ćwiczenia: 7

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz głównymi zagadnieniami gramatyki
opisowej języka angielskiego.

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
stosowane w opisie gramatyki języka angielskiego.

FAN_K1_W01

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
gramatyki opisowej języka angielskiego.

FAN_K1_U09

egzamin pisemny

U2

współdziałać w grupie w ramach ćwiczeń z gramatyki
opisowej języka angielskiego.

FAN_K1_U11

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

7

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

ćwiczenia

7

przygotowanie do ćwiczeń

20

konsultacje

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
107

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Podstawowe pojęcia z zakresu gramatyki opisowej języka angielskiego.
2. Słowo i leksem.
3. Podział słownictwa na klasy wyrazów (części mowy).
4. Rzeczownik (deﬁnicja, klasyﬁkacja, przegląd kategorii ﬂeksyjnych: liczba, rodzaj
gramatyczny rzeczownika, przypadek; funkcje).
5. Czasownik (deﬁnicja, klasyﬁkacja, przegląd kategorii ﬂeksyjnych: czas, strona,
tryb; funkcje).
6. Przymiotnik (deﬁnicja, klasyﬁkacja, stopniowanie, funkcje).
7. Klasy określników.

1.

W1, U1, U2

8. Zaimki (deﬁnicja, klasy zaimków, funkcje).
9. Przyimki i spójniki.
10. Składnia: obszar zainteresowań.
11. Zdania współrzędnie złożone oraz zdania podrzędnie złożone.
12. Kategoria walencji czasownika i zdaniotwórcza funkcja czasownika.
13. Części zdania zależne od czasownika oraz człony luźne.
14. Schematy budowy zdań.
15. Klasy członów luźnych.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnego (min. 60%
możliwych do zdobycia punktów) wyniku z egzaminu.

ćwiczenia

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnego (min. 60%
możliwych do zdobycia punktów) wyniku z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania zgodne z tokiem studiów.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka niemieckiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.130.5cd9620f1ed14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 56

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
14.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 56

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych studenta na poziomie B1+

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przygotować w języku niemieckim typowe prace
pisemne o charakterze ogólnym, odnoszące się
do różnych dziedzin życia i kultury, na podstawie
właściwie dobranych źródeł niemieckojęzycznych

FAN_K1_U01

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła niemieckojęzyczne.

FAN_K1_U03

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U3

posługiwać się językiem niemieckim na poziomie B1+
(określonym przez ESOKJ).

FAN_K1_U07N

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U4

dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy
wykorzystaniu różnych form i metod.

FAN_K1_U10

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U5

współdziałać w grupie.

FAN_K1_U11

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

FAN_K1_K03,
FAN_K1_K04

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wypełniania zobowiązań powiązanych z działalnością
ﬁlologa-germanisty.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

56

przygotowanie do ćwiczeń

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
176

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
56

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

56

przygotowanie do ćwiczeń

120

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
186

ECTS
14.0
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Liczba godzin
56

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Przedmiot obejmuje kształcenie wszystkich sprawności językowych na poziomie
B1+/B2 wg ESOKJ:
• czytanie ze zrozumieniem - czytanie różnych rodzajów tekstów (artykuły,
wywiady, teksty użytkowe, teksty literackie), rozwijanie rozumienia
tekstu, rozwiązywanie typowych zadań testowych, streszczanie tekstu;
• pisanie - ćwiczenie różnych form pisemnych: listy formalne i osobiste, opis
zdjęcia;

1.

U1, U2, U3, U4, U5, K1

• słuchanie - sprawność słuchania ze zrozumieniem
ćwiczona na podstawie autentycznych form audio oraz audiowizualnych.
Rozwijanie umiejętności różnych stylów rozumienia ze słuchu;
• mówienie – ćwiczenie monologowych i dialogowych form wypowiedzi;
• poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo)

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie kolokwiów przeprowadzanych przez poszczególnych
prowadzących; obecność na zajęciach, dopuszczalna liczba nieobecności 1

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, grywalizacja, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aby podejść do egzaminu, student musi zaliczyć wszystkie kolokwia
egzamin pisemny / ustny w ciągu semestru oraz być obecnym na zajęciach - dopuszczalna
liczba nieobecności: jedna.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1/B1+

Sylabusy
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Cywilizacja krajów niemieckiego obszaru językowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.110.5cdd5ecb84d87.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zarysem dziejów niemieckiego obszaru językowego w kontekście wydarzeń
historycznych, politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych

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 różne rodzaje tekstów
kultury niemieckiego obszaru językowego oraz metody
FAN_K1_W05N
ich analizy i interpretacji i rozumie ich rolę i miejsce
w procesie historyczno-kulturowym oraz zakres
oddziaływania społecznego.

egzamin pisemny

W2

rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu literatury niemieckiego
obszaru językowego.

FAN_K1_W02N

egzamin pisemny

W3

w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka niemieckiego; rozumie
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność.

FAN_K1_W03N

egzamin pisemny

FAN_K1_U07N

egzamin pisemny

K1

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych w obszarze
ﬁlologii angielskiej i ﬁlologii germańskiej oraz
zasięgania opinii eksperckich w przypadku trudności
w samodzielnym rozwiązaniu problemów.

FAN_K1_K02

egzamin pisemny

K2

wypełniania zobowiązań społecznych
i współorganizowania działań na rzecz środowiska
społecznego szczególnie w zakresie działalności
powiązanej z pracą ﬁlologa-anglisty oraz ﬁlologagermanisty.

FAN_K1_K03

egzamin pisemny

K3

odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki
pełnienia ról zawodowych ﬁlologa-anglisty oraz
ﬁlologa-germanisty.

FAN_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C1
(określonym przez ESOKJ).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

uczestnictwo w egzaminie

2

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza źródeł historycznych

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
76

ECTS
3.0
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Liczba godzin
14

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Plemiona germańskie
- Państwo Franków
- Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego
- Początki Konfederacji Szwajcarskiej
- Reformacja
- Wojna trzydziestoletnia
- Absolutyzm w Austrii i Prusach
- Cesarstwo Niemieckie
- Austro-Węgry
- I wojna światowa
- Republika Weimarska
- II wojna światowa
- Zjednoczenie Niemiec

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

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Weryﬁkacja wiedzy przedmiotowej na egzaminie pisemnym na koniec
kursu. O uzyskaniu efektów kształcenia w stopniu dostatecznym świadczy
zdobycie min. 60% wszystkich punktów możliwych do otrzymania na
egzaminie. UWAGA: Zależnie od okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń
i/lub egzaminów może zostać zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I/II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.120.1585914021.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu wybranej dziedziny (fonetyka / leksyka / tłumaczenie / czytanie ze zrozumieniem /
pisanie / komunikacja ustna itp.) na poziomie co najmniej B2+.

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 ma w zaawansowanym stopniu wiedzę
z wybranej dziedziny (fonetyka / leksyka / tłumaczenie
/ czytanie ze zrozumieniem / pisanie / komunikacja
ustna itp.).

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna wybrane zagadnienia leksykalne
na poziomie co najmniej B2+.

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna zasady fonetyki j. angielskiego.

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przygotować w języku angielskim
typowe prace pisemne o charakterze ogólnym,
odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury.

FAN_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka angielskiego; posiada umiejętności FAN_K1_U07
językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez
ESOKJ – poziom B2+.

zaliczenie na ocenę

U3

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

FAN_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U4

Student potraﬁ czytać ze zrozumieniem teksty w j.
angielskim i odpowiadać na pytania do tekstu.

FAN_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U5

Student potraﬁ dokonać przekładu tekstu o tematyce
ogólnej z j. angielskiego na język polski oraz z j.
polskiego na j. angielski.

FAN_K1_U02

zaliczenie na ocenę

FAN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

14

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie pracy semestralnej

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści programowe kursu obejmują zdobywanie praktycznych umiejętności
posługiwania się językiem angielskim. Szczegółowe treści oraz obszar tematyczny
zostaną podane przez prowadzącego.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Znajomość języka polskiego.

Sylabusy
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Wprowadzenie do literaturoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.120.5cd55779db055.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 7

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawową terminologią literacką oraz wybranymi zagadnieniami
krytycznoliterackimi.

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 literacką oraz wie jak
interpretować tekst literacki w oparciu o wybraną
metodę badawczą (np. fenomenologia,
psychoanaliza).

FAN_K1_W01

egzamin pisemny

FAN_K1_U04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się charakterystycznym dla
literaturoznawstwa aparatem terminologicznym oraz
interpretować tekst z perspektywy fenomenologicznej
i psychoanalitycznej.

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

Forma aktywności studenta
wykład

7

uczestnictwo w egzaminie

2

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do zajęć

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
84

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
7

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Ogólna charakterystyka zagadnień literackich

W1, U1

2.

2. Przedstawienie podstawowych pojęć teoretyczno-literackich.

W1, U1

3.

3. Metody krytyczne wykorzystywane w analizie tekstów literackich

W1, U1

4.

4. Wstęp do zagadnień poetyckich

W1, U1

5.

5. Ogólna charakterystyka dramatu

W1, U1

6.

6. Wstęp do prozy

W1, U1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie egzaminu końcowego (min.60%)
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Literatura i kultura angielska I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.120.5cd962030d0e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14, ćwiczenia: 7

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką literacką i kulturową okresu Średniowiecza
i Renesansu charakterystyczną dla tradycji brytyjskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

problematykę związaną z historią literatury angielskiej
od okresu wczesnego średniowiecza do renesansu.

FAN_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać i zinterpretować najważniejsze teksty
w historii literatury angielskiej od okresu wczesnego
średniowiecza do renesansu.

egzamin pisemny,
zaliczenie

FAN_K1_U04

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

Forma aktywności studenta
wykład

14

przeprowadzenie badań literaturowych

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

analiza źródeł historycznych

3

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

ćwiczenia

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Anglo Saxon Literature I (Beowulf, The Wanderer)

W1, U1

2.

2. Anglo-Saxon Literature II (The Dream of the Rood, The Seafarer, The Wife's
Lament, Judith)

W1, U1

3.

3. Anglo-Norman Literature (G. Monmouth- The History of the Kings of Britain,
Wace- Le Roman de Brut, Layamon - Brut)

W1, U1

4.

4. Anglo-Norman Literature II (Thomas of England - Le Roman de Tristran, A.
Wisse - Guide for Anchoresses)

W1, U1

5.

5. Romance (Sir Gawain and the Green Knight; Marie de France - Milun, Lanval,
Chevrefoil)

W1, U1

6.

6. Middle English Literature (G. Chaucer - The Canterbury Tales)

W1, U1

7.

7. William Shakespeare - Hamlet, Macbeth, King Lear

W1, U1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu
końcowego (min. 60%).

ćwiczenia

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu
zaliczeniowego (min. 60%).

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka niemieckiego z elementami historii języka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.120.6202563f57c92.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu morfologii i składni języka
niemieckiego, a także z wybranymi zagadnieniami historii języka niemieckiego.

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

FAN_K1_W01 Student ma podstawową,
uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowoFAN_K1_W01
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii germańskiej.

egzamin pisemny

W2

FAN_K1_W03N Student ma uporządkowaną wiedzę
ogólną w zakresie języka niemieckiego; ma
świadomość kompleksowej natury języka, jego
złożoności i historycznej zmienności.

egzamin pisemny

FAN_K1_W03N

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

Forma aktywności studenta
wykład

14

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do zajęć

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Treści programowe
Morfologia - charakterystyka części mowy:
czasownik (kategorie gramatyczne czasownika - osoba, liczba, czas, strona, tryb;
bezokolicznik i imiesłów; klasyﬁkacja czasowników wg kryteriów morfologicznych,
syntaktycznych i semantycznych);
rzeczownik (deklinacja i tworzenie l. mn., rodzaj);
przymiotnik (deklinacja, stopniowanie, funkcje syntaktyczne);
przysłówek (stopniowanie, funkcje syntaktyczne);
zaimek (rodzaje zaimków);
wyrazy funkcyjne.
Składnia:
zdania proste i złożone;
części zdania;
rodzaje zdań złożonych współrzędnie;
rodzaje zdań złożonych podrzędnie.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, W2

Periodyzacja historii języka niemieckiego; podstawowe zmiany językowe okresu
staro-wysoko-niemieckiego.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie minimum 60% z
egzaminu.
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Opcja prorynkowa I/I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.120.1585914094.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

nabywanie, rozwijanie i ćwiczenie sprawności językowych w dziedzinie języka angielskiego, które mogą mieć
praktyczne zastosowanie na rynku pracy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rolę i sposoby zastosowania wybranych umiejętności
językowych w dziedzinie języka angielskiego na rynku
pracy

FAN_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim prace pisemne,
które mogą mieć zastosowanie w pracy w biurach,
urzędach i instytucjach kultury

FAN_K1_U01,
FAN_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

dokonać przekładu specjalistycznego tekstu w języku
angielskim na język polski, lub przygotować
wypowiedź ustną w języku angielskim
z zastosowaniem słownictwa specjalistycznego

FAN_K1_U02,
FAN_K1_U07,
FAN_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U3

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
wynikających ze specyﬁki kursu.

FAN_K1_U05,
FAN_K1_U07,
FAN_K1_U09

zaliczenie na ocenę

FAN_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego
zawodu i kieruje się jej zasadami.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

przygotowanie do ćwiczeń

14

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

28

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

14

rozwiązywanie zadań

14

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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 ze szczególnym naciskiem na zastosowanie
tych umiejętności na współczesnym rynku pracy. Kursy oferowane w ramach opcji
prorynkowych mogą dotyczyć np. tłumaczenia tekstów użytkowych, komunikacji
w biznesie, słownictwa specjalistycznego, korespondencji w języku angielskim.
Oferta kursów jest ogłaszana na początku semestru.

W1, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach oraz zaliczenie
zaliczenie na ocenę pracy semestralnej lub zdanie testu zaliczeniowego na min. 60%.
Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestniczenie w zajęciach jest obowiązkowe

Sylabusy
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Opcja prorynkowa I/II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.120.1585914170.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
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
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności językowych w dziedzinie języka angielskiego, które mogą znaleźć praktyczne
zastosowanie w biurach, urzędach, instytucjach kultury itp.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rolę i sposoby zastosowania wybranych umiejętności
językowych w dziedzinie języka angielskiego na rynku
pracy

FAN_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, praca w
grupie na zajęciach
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim prace pisemne,
które mogą mieć zastosowanie w pracy w biurach,
urzędach i instytucjach kultury

FAN_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U2

dokonać przekładu specjalistycznego tekstu w języku
angielskim na język polski, lub przygotować
wypowiedź ustną w języku angielskim
z zastosowaniem słownictwa specjalistycznego

FAN_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
wynikających ze specyﬁki kursu.

FAN_K1_U11

prezentacja, praca w
grupie na zajęciach

FAN_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
praca w grupie na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego
zawodu i kieruje się jej zasadami.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do ćwiczeń

7

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

28

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

14

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

14

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

rozwiązywanie zadań problemowych

14

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
103

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści programowe kursu obejmują zdobywanie praktycznych umiejętności
posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym naciskiem na zastosowanie
tych umiejętności na współczesnym rynku pracy. Kursy oferowane w ramach opcji
prorynkowych mogą dotyczyć np. tłumaczenia tekstów użytkowych, komunikacji
w biznesie, słownictwa specjalistycznego, korespondencji w języku angielskim.
Oferta kursów jest ogłaszana na początku semestru. Szczegółowe treści zostaną
podane przez prowadzącego

1.

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja,
praca w grupie na zajęciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach
oraz zaliczenie pracy semestralnej lub zdanie testu
zaliczeniowego na min. 60%. Szczegółowe warunki
zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność i uczestniczenie w zajęciach jest obowiązkowe

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.1C0.5cd961f0c9149.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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: 42

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 42

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu czytania, pisania, mówienia, słuchania oraz gramatyki i słownictwa języka
angielskiego na poziomie co najmniej C1.

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

zakres materiału leksykalno-gramatycznego
na poziomie C1 oraz konwencje przygotowywania
wypracowań, prezentacji i wypowiedzi ustnych oraz
rozwiązywania zadań z czytania ze zrozumieniem
na poziomie C1.

FAN_K1_W03

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim typowe prace
pisemne o charakterze ogólnym, odnoszące się
do różnych dziedzin życia i kultury.

FAN_K1_U01

zaliczenie, egzamin

U2

wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia praktyczną znajomością języka
angielskiego; posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C1
dla języka angielskiego

FAN_K1_U04

zaliczenie, egzamin

U3

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

FAN_K1_U08

zaliczenie, egzamin

U4

czytać ze zrozumieniem teksty w języku angielskim
oraz odpowiadać na pytania do tekstu.

FAN_K1_U04

zaliczenie, egzamin

FAN_K1_K01

zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

42

przygotowanie do ćwiczeń

19

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

19

przygotowanie pracy semestralnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

42

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
142

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs ma na celu doskonalenie umiejętności mówienia, pisania, czytania i
słuchania ze zrozumieniem oraz prawidłowego stosowania struktur leksykalnogramatycznych na poziomie C1.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs kończy się zaliczeniem bez oceny. Podstawą uzyskania zaliczenia jest
regularne uczestnictwo w zajęciach (dozwolone dwie nieusprawiedliwione
nieobecności z każdego przedmiotu na semestr), zaliczenie testów
pisemnych i ustnych na co najmniej 60% oraz zaliczenie prac pisemnych
na co najmniej 60%.

Semestr 4
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs kończy się zaliczeniem bez oceny. Podstawą uzyskania zaliczenia jest
regularne uczestnictwo w zajęciach (dozwolone dwie nieusprawiedliwione
nieobecności z każdego przedmiotu na semestr), zaliczenie testów
pisemnych i ustnych na co najmniej 60% oraz zaliczenie prac pisemnych
na co najmniej 60%. Forma i wymagania dotyczące egzaminu końcowego
zostaną podane przez prowadzącego na początku zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II/I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.140.1585914314.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z wybranej dziedziny (fonetyka / leksyka / tłumaczenie / czytanie ze zrozumieniem / pisanie /
komunikacja ustna itp.) na poziomie co najmniej C1.

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 wiedzę z wybranej dziedziny
(fonetyka / leksyka / tłumaczenie / czytanie
ze zrozumieniem / pisanie / komunikacja ustna itp.).

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

Student zna wybrane zagadnienia leksykalne
na poziomie co najmniej C1.

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna zasady fonetyki j. angielskiego.

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przygotować w języku angielskim
typowe prace pisemne o charakterze ogólnym,
odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury.

FAN_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka angielskiego; posiada umiejętności FAN_K1_U07
językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez
ESOKJ – poziom C1.

zaliczenie na ocenę

U3

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

FAN_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U4

Student potraﬁ czytać ze zrozumieniem teksty w j.
angielskim i odpowiadać na pytania do tekstu.

FAN_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U5

Student potraﬁ dokonać przekładu tekstu o tematyce
ogólnej z j. angielskiego na język polski oraz z j.
polskiego na j. angielski.

FAN_K1_U02

zaliczenie na ocenę

FAN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

14

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie pracy semestralnej

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+. Znajomość języka polskiego.

Sylabusy
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Literatura i kultura angielska II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.1C0.5cd96206abfaa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 7, ćwiczenia: 7

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 7, ćwiczenia: 7

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie z podstawowymi zjawiskami literackimi i najważniejszymi autorami brytyjskimi od XVII do XIX 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 aparat pojęciowoterminologicznegy stosowany w literaturoznawstwie

FAN_K1_W01

zaliczenie, egzamin

W2

ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zaawansowanym
stopniu w zakresie literatury angielskiej

FAN_K1_W02

zaliczenie, egzamin

W3

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
metody analizy i interpretacji tekstów kultury

FAN_K1_W05

zaliczenie, egzamin

U1

potraﬁ 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

FAN_K1_U04

zaliczenie, egzamin

U2

potraﬁ porozumiewać się i dyskutować na temat
zagadnień studiowanych w ramach ﬁlologii angielskiej

FAN_K1_U05

zaliczenie, egzamin

U3

potraﬁ współdziałać w grupie

FAN_K1_U11

zaliczenie, egzamin

FAN_K1_K03

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego
w jego różnorodności

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

7

ćwiczenia

7

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
74

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

7

ćwiczenia

7

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
74

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja wybranych trendów literackich oraz zjawisk kulturowych, a także
reprezentatywnych autorów od XVII do XXI wieku

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

2.

1. Restoration
2. Pre-Romanticism
3. The ﬁrst novels, Jane Austen
4. Romanticism: the ﬁrst generation
5. Romanticism: the second generation
6. Victorian religious doubt
7. Victorian novels

W1, W2, W3

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

Uczestnictwo. (Egzamin końcowy w sem. 4 obejmuje całość materiału
omawianego na wykładach w semestrze 3 i 4)

ćwiczenia

zaliczenie

Uczestnictwo. (Egzamin końcowy w sem. 4 obejmuje całość materiału
omawianego na wykładach w semestrze 3 i 4)

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
forma egzaminu końcowego zostanie podana przez prowadzącego
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo. (Egzamin końcowy w sem. 4 obejmuje całość materiału
omawianego na wykładach w semestrze 3 i 4)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu historii literatury i kultury angielskiej na r. I

Sylabusy
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Cywilizacja USA
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.140.5cd5577f3068c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką cywilizacyjną charakterystyczną dla kultur(y) Stanów
Zjednoczonych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wybrane zagadnienia oraz wydarzenia w kontekście
szeroko rozumianej kultury amerykańskiej.

FAN_K1_W05

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać i opisać najważniejsze wydarzenia oraz
odnieść się krytycznie do uwarunkowań politycznospołecznych charakterystycznych dla kultur(y) Stanów
Zjednoczonych.

FAN_K1_U05

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

14

przeprowadzenie badań literaturowych

3

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
59

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historical Origins of the American Nation

W1, U1

2.

The Problem of Slavery and the American South

W1, U1

3.

The Evolution of American Music and Pop Culture

W1, U1

4.

Religious Diversity in the American Society

W1, U1

5.

The Structure of the American Government

W1, U1

6.

The Ethnic Background of the American Society

W1, U1

7.

Territorial Division and Geography of America

W1, U1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie egzaminu końcowego (min. 60%)
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Wprowadzenie do przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.140.5cd5577f50fb6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 7

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentom podstawowych problemów teorii tłumaczenia oraz zapoznanie studentów
z praktycznymi przykładami problemów, z jakimi spotyka sie tłumacz.

C2

Zapoznanie studentów z terminologią specjalistyczna stosowaną w teorii tłumaczenia

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 w zaawansowanym stopniu
pojęcia i terminy stosowane w teorii tłumaczenia

FAN_K1_W01

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie podstawowe problemy
pojawiające się w pracy tłumacza oraz potraﬁ je
przekazać korzystając ze specjalistycznej terminologii

FAN_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ dokonać poprawnego przekładu
tekstu pisemnego o charakterze ogólnym z języka
angielskiego na język polski

FAN_K1_U02

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje, wykorzystując różne źródła polskie
i obcojęzyczne w celu przetłumaczenia określonego
tekstu

FAN_K1_U03

egzamin pisemny

U3

Absolwent potraﬁ 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,
w efekcie czego potraﬁ przetłumaczyć tekst z języka
angielskiego na język polski

FAN_K1_U04

egzamin pisemny

FAN_K1_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje
pod kątem tłumaczenia tekstów pisanych

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

Forma aktywności studenta
wykład

7

Przygotowanie prac pisemnych

6

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do ćwiczeń

14

przygotowanie do egzaminu

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
7

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Pojęcie ekwiwalencji i różne podejścia do niego, podstawowe dychotomie
przekładoznawstwa m.in. oswojenie i egzotyzacja tekstu, widzialność i
niewidzialność tłumacza, nieprzekładalność językowa i kulturowa, strategie
przekładowe.
W1, W2, U1, U2, U3, K1

1.
Strategie tłumaczeniowe; tłumaczenie ogólne a specjalistyczne; analiza tekstu z
perspektywy tłumacza
Wybrane elementy teorii tłumaczenia

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem przystąpirenia do części teoretycznej egzaminu jest złożenie 2
(ewentualnie 3) prac pisemnych z tłumaczenia, których średnia ocen
stanowi 50% oceny końcowej
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Praktyczna nauka języka niemieckiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.1C0.5cd96210324c7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 42

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
14.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 42

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych studenta na poziomie B1+/B2

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przygotować w języku niemieckim typowe prace
pisemne o charakterze ogólnym, odnoszące się
do różnych dziedzin życia i kultury, na podstawie
właściwie dobranych źródeł niemieckojęzycznych

FAN_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła niemieckojęzyczne.

FAN_K1_U03

egzamin pisemny / ustny

U3

posługiwać się językiem niemieckim na poziomie B2
(określonym przez ESOKJ).

FAN_K1_U07N

egzamin pisemny / ustny

U4

dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy
wykorzystaniu różnych form i metod.

FAN_K1_U10

egzamin pisemny / ustny

U5

współdziałać w grupie.

FAN_K1_U11

egzamin pisemny / ustny

FAN_K1_K03,
FAN_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wypełniania zobowiązań powiązanych z działalnością
ﬁlologa-germanisty.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

42

przygotowanie do ćwiczeń

300

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
362

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

42
Liczba godzin
42

ECTS
14.0
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Liczba godzin
42

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Przedmiot obejmuje kształcenie wszystkich sprawności językowych na poziomie
B1+/B2 wg ESOKJ:
• czytanie ze zrozumieniem - czytanie różnych rodzajów tekstów (artykuły,
wywiady, teksty użytkowe, teksty literackie), rozwijanie rozumienia
tekstu, rozwiązywanie typowych zadań testowych, streszczanie tekstu;
• pisanie - ćwiczenie różnych form pisemnych: listy formalne i osobiste, opis
zdjęcia; • słuchanie - sprawność słuchania ze zrozumieniem
ćwiczona na podstawie autentycznych form audio oraz audiowizualnych.
Rozwijanie umiejętności różnych stylów rozumienia ze słuchu;

1.

U1, U2, U3, U4, U5, K1

• mówienie – ćwiczenie monologowych i dialogowych form wypowiedzi;
• poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo)

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie wszystkich sprawdzianów u wszystkich prowadzących zajęcia z
przedmiotu, obecność na zajęciach obowiązkowa, dopuszczalna jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność

ćwiczenia

Semestr 4
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, grywalizacja, konwersatorium językowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, dyskusja, burza
mózgów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie wszystkich kolokwiów
egzamin pisemny / ustny oraz obecność na zajęciach - dopuszczalna jedna nieobecność
nieusprawiedliwiona.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka na poziomie B1+/B2

Sylabusy
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Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.1C0.5cd424556b57b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, 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
konwersatorium: 14

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z rozwojem szeroko rozumianej kultury niemieckiego obszaru językowego w kontekście
wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych przy uwzględnieniu czynników zewnętrznych wpływających
na rozwój kulturowy właściwego obszaru

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

w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu literatury niemieckiego
obszaru językowego.

FAN_K1_W02N

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

W2

w zaawansowanym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka niemieckiego; rozumie
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność.

FAN_K1_W03N

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

W3

w zaawansowanym stopniu różne rodzaje tekstów
kultury niemieckiego obszaru językowego oraz metody
FAN_K1_W05N
ich analizy i interpretacji i rozumie ich rolę i miejsce
w procesie historyczno-kulturowym oraz zakres
oddziaływania społecznego.

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
FAN_K1_U07N

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

K1

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych w obszarze
ﬁlologii angielskiej i ﬁlologii germańskiej oraz
zasięgania opinii eksperckich w przypadku trudności
w samodzielnym rozwiązaniu problemów.

FAN_K1_K02

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

K2

wypełniania zobowiązań społecznych
i współorganizowania działań na rzecz środowiska
społecznego szczególnie w zakresie działalności
powiązanej z pracą ﬁlologa-anglisty oraz ﬁlologagermanisty.

FAN_K1_K03

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

K3

odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki
pełnienia ról zawodowych ﬁlologa-anglisty oraz
ﬁlologa-germanisty.

FAN_K1_K04

egzamin pisemny, brak
zaliczenia

U1

posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C1
(określonym przez ESOKJ).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

14

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
14

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie referatu

15

przygotowanie do zajęć

15

analiza źródeł historycznych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
146

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybrane zagadnienia z następujących epok i dziedzin kultury:
- Ludy germańskie, Germanie i ich walka z Rzymianami,
- Średniowiecze, jego sztuka i światopogląd,
- Reformacja jako przełom religijny, Martin Luther i jego mit,
- Barok,
- Oświecenie,
- Klasycyzm weimarski (Weimarer Klassik),
- Romantyzm, sytuacja polityczna w okresie wojen napoleońskich,
- Wiek XIX: wiek nacjonalizmu i rozwoju cywilizacyjnego,
- „Złote lata dwudzieste”, kultura Republiki Weimarskiej i Austrii,
- Faszyzm, dojście Hitlera do władzy, sztuka i literatura związana z narodowym
socjalizmem,
- Sytuacja kultury po powstaniu dwu państw niemieckich: NRD/RFN,
- Monarchia Habsburska i Austria
- Szwajcaria: kraj, ludzie, system polityczny.

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

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 3
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność) UWAGA: Zależnie
od okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub egzaminów może zostać
zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Semestr 4
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia, test
pisemny (zdany po uzyskaniu 60%) na zakończenie kursu (dozwolone 2
nieobecności) UWAGA: Zależnie od okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń
i/lub egzaminów może zostać zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Opcja prorynkowa II/I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.140.1585914429.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności językowych w dziedzinie języka angielskiego, które mogą znaleźć praktyczne
zastosowanie w biurach, urzędach, instytucjach kultury itp.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rolę i sposoby zastosowania wybranych umiejętności
językowych w dziedzinie języka angielskiego na rynku
pracy

FAN_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

w zaawansowanym stopniu różne rodzaje tekstów
kultury angielskiego obszaru językowego oraz metody
ich analizy i interpretacji

FAN_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim prace pisemne,
które mogą mieć zastosowanie w pracy w biurach,
urzędach i instytucjach kultury

FAN_K1_U01,
FAN_K1_U03,
FAN_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

dokonać przekładu specjalistycznego tekstu w języku
angielskim na język polski, lub przygotować
wypowiedź ustną w języku angielskim
z zastosowaniem słownictwa specjalistycznego

FAN_K1_U02,
FAN_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U3

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
wynikających ze specyﬁki kursu.

FAN_K1_U05,
FAN_K1_U09,
FAN_K1_U10

zaliczenie na ocenę

FAN_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki
pełnienia ról zawodowych ﬁlologa-anglisty

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

przygotowanie projektu

14

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

zbieranie informacji do zadanej pracy

7

przygotowanie do ćwiczeń

14

przeprowadzenie badań literaturowych

7

przygotowanie do sprawdzianu

7

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

14

wykonanie ćwiczeń

28

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe kursu obejmują zdobywanie praktycznych umiejętności
posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym naciskiem na zastosowanie
tych umiejętności na współczesnym rynku pracy. Kursy oferowane w ramach opcji
prorynkowych mogą dotyczyć np. tłumaczenia tekstów użytkowych, komunikacji
w biznesie, słownictwa specjalistycznego, korespondencji w języku angielskim.
Oferta kursów jest ogłaszana na początku semestru. Szczegółowe treści kursu
zostaną podane przez prowadzącego.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, metoda sytuacyjna, analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach oraz zaliczenie
zaliczenie na ocenę pracy semestralnej lub zdanie testu zaliczeniowego na min. 60%.
Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność i udział w zajęciach są obowiązkowe

Sylabusy
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Opcja prorynkowa II/II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.140.1585914653.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności językowych w dziedzinie języka angielskiego, które mogą znaleźć praktyczne
zastosowanie w biurach, urzędach, instytucjach kultury itp.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rolę i sposoby zastosowania wybranych umiejętności
językowych w dziedzinie języka angielskiego na rynku
pracy

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim prace pisemne,
które mogą mieć zastosowanie w pracy w biurach,
urzędach i instytucjach kultury

FAN_K1_U01,
FAN_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

dokonać przekładu specjalistycznego tekstu w języku
angielskim na język polski, lub przygotować
wypowiedź ustną w języku angielskim
z zastosowaniem słownictwa specjalistycznego

FAN_K1_U02,
FAN_K1_U07,
FAN_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
wynikających ze specyﬁki kursu.

FAN_K1_U05,
FAN_K1_U07,
FAN_K1_U09,
FAN_K1_U11

projekt, prezentacja

FAN_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego
zawodu i kieruje się jej zasadami.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

przygotowanie projektu

14

zbieranie informacji do zadanej pracy

14

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

przeprowadzenie badań literaturowych

7

przygotowanie do ćwiczeń

28

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

14

rozwiązywanie zadań problemowych

14

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści programowe kursu obejmują zdobywanie praktycznych umiejętności
posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym naciskiem na zastosowanie
tych umiejętności na współczesnym rynku pracy. Kursy oferowane w ramach opcji
prorynkowych mogą dotyczyć np. tłumaczenia tekstów użytkowych, komunikacji
w biznesie, słownictwa specjalistycznego, korespondencji w języku angielskim.
Oferta kursów jest ogłaszana na początku semestru. Szczegółowe treści zostaną
podane przez prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć

1.

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach oraz
zaliczenie pracy semestralnej lub zdanie testu
zaliczeniowego na min. 60%. Szczegółowe warunki
zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność i uczestniczenie w zajęciach są obowiązkowe.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II/II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.180.1585914755.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

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: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z wybranej dziedziny (fonetyka / leksyka / tłumaczenie / czytanie ze zrozumieniem / pisanie /
komunikacja ustna itp.) na poziomie co najmniej C1.

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 wiedzę z wybranej dziedziny
(fonetyka / leksyka / tłumaczenie / czytanie
ze zrozumieniem / pisanie / komunikacja ustna itp.).

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

Student zna wybrane zagadnienia leksykalne
na poziomie co najmniej C1.

FAN_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna zasady fonetyki j. angielskiego.

FAN_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przygotować w języku angielskim
typowe prace pisemne o charakterze ogólnym,
odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury.

FAN_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka angielskiego; posiada umiejętności FAN_K1_U07
językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez
ESOKJ – poziom C1.

zaliczenie na ocenę

U3

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

FAN_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U4

Student potraﬁ czytać ze zrozumieniem teksty w j.
angielskim i odpowiadać na pytania do tekstu.

FAN_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U5

Student potraﬁ dokonać przekładu tekstu o tematyce
ogólnej z j. angielskiego na język polski oraz z j.
polskiego na j. angielski.

FAN_K1_U02

zaliczenie na ocenę

FAN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

14

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie pracy semestralnej

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+. Znajomość języka polskiego.

Sylabusy
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Literatura i kultura amerykańska I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.180.61dc168d1785c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 7, ćwiczenia: 7

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką literacką i kulturową Stanów Zjednoczonych.

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

najważniejszych autorów utożsamianych z literaturą
amerykańską oraz wie i posiada umiejętność
interpretowania utworu literackiego oraz wpisania go
w uwarunkowania historyczno-kulturowe, z których
dane dzieło się wywodzi.

FAN_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

FAN_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować wybrane utwory literackie oraz
ustosunkować się krytycznie do poruszanej w nich
problematyki literacko-kulturowej.

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

Forma aktywności studenta
wykład

7

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

18

analiza źródeł historycznych

10

ćwiczenia

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
52

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Literature of the Puritan Period (E. Taylor, A. Bradstreet, W. Bradford, J. Edwards)

W1, U1

2.

Literature of the Revolutionary Period (P. Freneau, T. Jeﬀerson, B. Franklin, W.
Irving, T. Paine, P. Henry)

W1, U1

3.

Pantheism and Identity in the Works of the Transcedentalists (R. W. Emerson, H.D.
W1, U1
Thoreau)

4.

Transcendentalist Poetry (W. Whitman, W. C. Bryant)

W1, U1

5.

E.A. Poe and the Development of Horror Fiction

W1, U1

6.

Anti-Transcendentalism in Herman Melville's "Moby Dick"

W1, U1

7.

Death and Selfhood in Emily Dickinson's Poetry

W1, U1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie testu końcowego (min. 60%).

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie testu końcowego (min. 60%).

Sylabusy
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Fonologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.180.5cd5577dd52a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 7

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami fonologii jako dziedziny językoznawstwa,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z fonologią języka angielskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

92 / 131

W1

znaczenie fonologii w systemie nauk
humanistycznych, jej specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną, oraz podstawowe pojęcia
terminologiczne używane w fonologii, ze szczególnym
uwzględnieniem modelu strukturalnego, oraz
podstawowe typy zagadnień jakimi zajmuje się
fonologia.

FAN_K1_W01

egzamin pisemny

W2

podstawowe zagadnienia z zakresu fonologii języka
angielskiego, w szczególności dotyczące systemu
fonemów i alofonów, struktur sylaby, fonotaktyki
języka angielskiego oraz zjawisk suprasegmentalnych.

FAN_K1_W03

egzamin pisemny

FAN_K1_U03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zdeﬁniować i omówić podstawowe pojęcia z dziedziny
fonologii, a zwłaszcza fonologii języka angielskiego,
przeprowadzić analizę fonologiczną sylaby i wyrazu,
omówić dystrybucję alofonów oraz zdeﬁniować
i opisać zjawiska supersegmentalne.

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

Forma aktywności studenta
wykład

7

przygotowanie do egzaminu

12

przygotowanie do zajęć

11

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
7

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia omawiane podczas kursu:
- fonetyczne podstawy fonologii
- cele fonologii i podstawowe pojęcia w fonologii strukturalnej (fonem, alofon,
rodzaje dystrybucji)
- cechy suprasegmentalne (akcent, iloczas, intonacja)
- procesy fonologiczne
- fonotaktyka i struktura sylaby

W1, W2, U1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Studenci zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w zajęciach
(dopuszczalne jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność), Do zaliczenia
przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (min.
60% punktów). Skala ocen: bdb 92-100% db + 84-91% db 76-83% dst +
68- 75% dst 60-67% Typy zadań egzaminacyjnych: - pytania otwarte
(zdeﬁniuj pojęcie/podaj przykłady, wyjaśnij pojęcie lub proces/ dokonaj
analizy podanego przykładu/fonemu/sylaby/zdania - pytania zamknięte
(test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie deﬁnicji/reguł pojedynczymi
wyrazami)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w wykładach jest obowiązkowe. Z przyczyn nieusprawiedliwionych student może opuścić tylko 1 zajęcia
(obowiązkowa obecność na zajęciach - 85)

Sylabusy
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Opcja prorynkowa II/III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.180.1585914815.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności językowych w dziedzinie języka angielskiego, które mogą znaleźć praktyczne
zastosowanie w biurach, urzędach, instytucjach kultury itp.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rolę i sposoby zastosowania wybranych umiejętności
językowych w dziedzinie języka angielskiego na rynku
pracy

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim prace pisemne,
które mogą mieć zastosowanie w pracy w biurach,
urzędach i instytucjach kultury

FAN_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

dokonać przekładu specjalistycznego tekstu w języku
angielskim na język polski, lub przygotować
wypowiedź ustną w języku angielskim
z zastosowaniem słownictwa specjalistycznego

FAN_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

FAN_K1_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

14

przygotowanie projektu

14

zbieranie informacji do zadanej pracy

7

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

przeprowadzenie badań literaturowych

7

przygotowanie do ćwiczeń

28

przygotowanie do sprawdzianu

7

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

28

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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 ze szczególnym naciskiem na zastosowanie
tych umiejętności na współczesnym rynku pracy. Kursy oferowane w ramach opcji
prorynkowych mogą dotyczyć np. tłumaczenia tekstów użytkowych, komunikacji
w biznesie, słownictwa specjalistycznego, korespondencji w języku angielskim.
Oferta kursów jest ogłaszana na początku semestru.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach oraz
zaliczenie pracy semestralnej lub zdanie testu
zaliczeniowego na min. 60%. Szczegółowe warunki
zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Obecność oraz uczestniczenie w zajęciach są obowiązkowe.

Sylabusy
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Opcja prorynkowa II/IV
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.180.1585914884.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności językowych w dziedzinie języka angielskiego, które mogą znaleźć praktyczne
zastosowanie w biurach, urzędach, instytucjach kultury itp.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rolę i sposoby zastosowania wybranych umiejętności
językowych w dziedzinie języka angielskiego na rynku
pracy

FAN_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim prace pisemne,
które mogą mieć zastosowanie w pracy w biurach,
urzędach i instytucjach kultury

FAN_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U2

dokonać przekładu specjalistycznego tekstu w języku
angielskim na język polski, lub przygotować
wypowiedź ustną w języku angielskim
z zastosowaniem słownictwa specjalistycznego

FAN_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
wynikających ze specyﬁki kursu.

FAN_K1_U11

projekt, prezentacja

FAN_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego
zawodu i kieruje się jej zasadami.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

przygotowanie projektu

14

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

zbieranie informacji do zadanej pracy

14

przygotowanie do ćwiczeń

28

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

14

przygotowanie do sprawdzianu

14

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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 ze szczególnym naciskiem na zastosowanie
tych umiejętności na współczesnym rynku pracy. Kursy oferowane w ramach opcji
prorynkowych mogą dotyczyć np. tłumaczenia tekstów użytkowych, komunikacji
w biznesie, słownictwa specjalistycznego, korespondencji w języku angielskim.
Oferta kursów jest ogłaszana na początku semestru.

W1, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach oraz
zaliczenie pracy semestralnej lub zdanie testu zaliczeniowego
na min. 60%. Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane
przez prowadzącego. Warunki zaliczenia zostaną podane
przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność i uczestniczenie w zajęciach jest obowiązkowe

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.1300.5cd961f1ccf94.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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: 42

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 42

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu czytania, pisania, mówienia, słuchania oraz gramatyki i słownictwa języka
angielskiego na poziomie C2.

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

zakres materiału leksykalno-gramatycznego
na poziomie C2 oraz konwencje przygotowywania
wypracowań, prezentacji i wypowiedzi ustnych oraz
rozwiązywania zadań z czytania ze zrozumieniem
na poziomie C2.

FAN_K1_W03

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim typowe prace
pisemne o charakterze ogólnym, odnoszące się
do różnych dziedzin życia i kultury.

FAN_K1_U01

zaliczenie, egzamin

U2

wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia praktyczną znajomością języka
angielskiego; posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2.

FAN_K1_U07

zaliczenie, egzamin

U3

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

FAN_K1_U08

zaliczenie, egzamin

U4

czytać ze zrozumieniem teksty w języku angielskim
oraz odpowiadać na pytania do tekstu.

FAN_K1_U04

zaliczenie, egzamin

FAN_K1_K01

zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

42

przygotowanie do ćwiczeń

19

przygotowanie do sprawdzianu

19

przygotowanie pracy semestralnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

42

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie do sprawdzianów

40

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
142

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs ma na celu doskonalenie umiejętności mówienia, pisania, czytania i
słuchania ze zrozumieniem oraz prawidłowego stosowania struktur leksykalnogramatycznych na poziomie C2.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs kończy się zaliczeniem bez oceny. Podstawą uzyskania zaliczenia jest
regularne uczestnictwo w zajęciach (dozwolone dwie nieusprawiedliwione
nieobecności z każdego przedmiotu na semestr), zaliczenie testów
pisemnych i ustnych na co najmniej 60% oraz zaliczenie prac pisemnych
na co najmniej 60%.

Semestr 6
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia egzaminu zostaną podane przez prowadzącego
na początku zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru III/I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.1100.1585914971.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z wybranej dziedziny (fonetyka / leksyka / tłumaczenie / czytanie ze zrozumieniem / pisanie /
komunikacja ustna itp.) 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

Student ma wiedzę z wybranej dziedziny (fonetyka /
leksyka / tłumaczenie / czytanie ze zrozumieniem /
pisanie / komunikacja ustna itp.).

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

Student zna wybrane zagadnienia leksykalne
na poziomie C2.

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna zasady fonetyki j. angielskiego.

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przygotować w języku angielskim
typowe prace pisemne o charakterze ogólnym,
odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury.

FAN_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka angielskiego; posiada umiejętności FAN_K1_U07
językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez
ESOKJ – poziom C2.

zaliczenie na ocenę

U3

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

FAN_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U4

Student potraﬁ czytać ze zrozumieniem teksty w j.
angielskim i odpowiadać na pytania do tekstu.

FAN_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U5

Student potraﬁ dokonać przekładu tekstu o tematyce
ogólnej z j. angielskiego na język polski oraz z j.
polskiego na j. angielski.

FAN_K1_U02

zaliczenie na ocenę

FAN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

14

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie pracy semestralnej

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1. Znajomość języka polskiego.

Sylabusy
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Literatura i kultura amerykańska II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.1100.61dc277ee7b34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 7, ćwiczenia: 7

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką literacką i kulturową Stanów Zjednoczonych.

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

najważniejszych autorów utożsamianych z literaturą
amerykańską oraz wie i posiada umiejętność
interpretowania utworu literackiego oraz wpisania go
w uwarunkowania historyczno-kulturowe, z których
dane dzieło się wywodzi.

FAN_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie

FAN_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować wybrane utwory literackie oraz
ustosunkować się krytycznie do poruszanej w nich
problematyki literacko-kulturowej..

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

Forma aktywności studenta
wykład

7

uczestnictwo w egzaminie

2

przeprowadzenie badań literaturowych

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

przygotowanie do egzaminu

20

ćwiczenia

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Absurdity in E. Albee's "Who's Afraid of Virginia Woolf?"

W1, U1

2.

William Faulkner's Depiction of the American South (The Sound and the Fury, A
Rose for Emily)

W1, U1

3.

The Beat Generation (A. Ginsberg - Howl, J. Kerouac - On the Road)

W1, U1

4.

Fitzgerald's Representation of the Jazz Age in the "Great Gatsby"

W1, U1

5.

Ernest Hemingway's Short Stories (The Snows of Kilimanjaro, Hills Like White
Elephants, A Clean Well Lighted Place, A Day's Wait)

W1, U1

6.

Religious Controversies over Dan Brown's "The Da Vinci Code"

W1, U1

7.

Contemporary Ethinic Poetry (Sherman Alexie, Cathy Song, Li-Young Lee)

W1, U1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zaliczenie egzaminu końcowego (min. 60%). Egzamin obejmuje treści z
obu semestrów.

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie testu końcowego (min. 60%).

Sylabusy
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Historia i odmiany języka angielskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.1100.5cd4246973a6f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

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, a także czynnikami polityczno-społecznymi, które sprawiły,że język angielski stał
się językiem globalnym i wynikającymi stąd różnicami (odmiany narodowe).

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

terminologię fachową stosowaną w językoznawstwie
diachronicznym, a zwłaszcza odnoszącym się
do historii języka angielskiego (n.p. Great Vowel Shift,
Received Pronunciation, orthoepists).

FAN_K1_W01

egzamin pisemny

W2

podstawowe zagadnienia dotyczące powstania,
kształtowania się, ewolucji i zróżnicowania języka
angielskiego, oraz najważniejsze zjawiska
charakterystyczne dla poszczególnych
okresów/podokresów rozwoju języka

FAN_K1_W02N

egzamin pisemny

U1

powiązać analizować krótkie teksty (n.p. utwory
Chaucera czy Szekspira) pod kątem językowym,
powiązać dany tekst z okresem/epoką w którym dany
tekst powstał, wykazać najważniejsze jego cechy
charakterystyczne, świadczące o przynależności
do danego okresu/epoki,

FAN_K1_U04

egzamin pisemny

U2

wykorzystać w analizie tekstu odpowiednie narzędzia
badawcze - słowniki specjalistyczne (n.p. słowniki
etymologiczne, słowniki języka średnioangielskiego),
oraz potraﬁć podać w jakiej współczesnej odmianie
narodowej języka angielskiego został napisany tekst.

FAN_K1_U03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Forma aktywności studenta
wykład

14

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
51

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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 (Chaucer). Język nowoangielski: skutki wielkiej
angielskiej przesuwki samogłoskowej; ortograﬁa; słownictwo w renesansie
(Shakespeare); ekspansja języka angielskiego (Imperium Brytyjskie, USA);
słowniki i gramatyki; Współczesny język angielski i jego odmiany oraz tendencje
rozwojowe języka angielskiego.

1.

W1, W2, U1, U2

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Studenci zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w zajęciach
(dopuszczalne jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność), Do zaliczenia
przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (min.
60% punktów). Skala ocen: bdb 92-100% db + 84-91% db 76-83% dst +
68- 75% dst 60-67% Typy zadań egzaminacyjnych: - pytania otwarte
(zdeﬁniuj pojęcie/podaj przykłady/wyjaśnij pojęcie lub proces/ rozpoznaj
tekst i podaj jego cechy) - jedno pytanie w formie mini-eseju (około
200-250 słów)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu gramatyki opisowej języka angielskiego oraz historii cywilizacji
Wysp Brytyjskich. Zajęcia są obowiązkowe; dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność na 2 zajęciach (wymagana
obecność na 85% zajęć).

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.1300.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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: 28

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
18.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 28

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium dyplomowego jest przygotowanie studentów do pisania pracy dyplomowej w ramach jednej
z trzech specjalności: literaturoznawczej, jezykoznawczej i kulturoznawczej, oraz nadzorowanie studentów
w procesie pisania pracy.

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

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
pojęcia i terminy z zakresu aparatu pojęciowoterminologicznego stosowanego w językoznawstwie
LUB literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach ﬁlologii
angielskiej

FAN_K1_W01,
FAN_K1_W02

projekt, prezentacja,
zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
wybrane zagadnienia w zakresie językoznawstwa,
literaturoznawstwa i współczesnej kultury krajów
anglojęzycznych.

FAN_K1_W02,
FAN_K1_W03

projekt, prezentacja,
zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
ochrony własności intelektualnej oraz prawa
autorskiego.

FAN_K1_W10

projekt, zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia
w literaturoznawstwie i językoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii angielskiej

FAN_K1_W04

projekt, prezentacja,
zaliczenie

W5

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 historycznokulturowym oraz zakres oddziaływania społecznego
oraz potraﬁ wykorzystać tę wiedzę do przygotowania
i pisania pracy dyplomowej.

FAN_K1_W05

projekt, prezentacja,
zaliczenie

W6

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
wybrane teorie i metodologie stosowane w badaniach
literaturoznawczych i językoznawczych pozwalające
na przygotowanie i napisanie pracy dyplomowej.

FAN_K1_W06

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje, wykorzystując różne źródła polskie
i obcojęzyczne niezbędne do napisania pracy
dyplomowej

FAN_K1_U03

projekt, prezentacja,
zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ pod kierunkiem opiekuna
naukowego formułować i analizować problemy
badawcze w zakresie ﬁlologii angielskiej w oparciu
FAN_K1_U06
o właściwie określone priorytety przy realizacji zadania
oraz dobierać metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów.

projekt, prezentacja,
zaliczenie

U3

Absolwent potraﬁ analizować i interpretować różnego
rodzaju teksty wykorzystując właściwą terminologię
i stosując odpowiednią metodologię.

FAN_K1_U04

projekt, prezentacja,
zaliczenie

U4

Absolwent wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka angielskieg, posiada umiejętności
językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez
ESOKJ – poziom C1 .

FAN_K1_U07

prezentacja, zaliczenie
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U5

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie ﬁlologii
angielskiej, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego.

FAN_K1_U12

projekt, prezentacja,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

FAN_K1_K01

projekt, prezentacja,
zaliczenie

K2

Absolwent rozumie konieczność przestrzegania etyki
swojego zawodu i kieruje się jej zasadami.

FAN_K1_K04

projekt

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

28

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przygotowanie do zajęć

28

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie pracy dyplomowej

60

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
241

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

28

przygotowanie pracy dyplomowej

180

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
278

ECTS
18.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
28

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,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja projektu pracy licencjackiej spełniającej kryteria
stawiane pracom dyplomowym w UJ

Semestr 6
Metody nauczania:
seminarium, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
przedstawienie pracy licencjackiej spełniającej wymagania
stawiane pracom dyplomowym w UJ

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność i uczestniczenie w zajęciach są obowiązkowe

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka niemieckiego III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.1300.5cd962115dc5e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

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: 42

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
14.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 42

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych studenta na poziomie B2+/C1

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przygotować w języku niemieckim typowe prace
pisemne o charakterze ogólnym, odnoszące się
do różnych dziedzin życia i kultury, na podstawie
właściwie dobranych źródeł niemieckojęzycznych

FAN_K1_U01

zaliczenie

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła niemieckojęzyczne.

FAN_K1_U03

zaliczenie

U3

posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C1
(określonym przez ESOKJ).

FAN_K1_U07N

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U4

dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy
wykorzystaniu różnych form i metod.

FAN_K1_U10

zaliczenie

U5

współdziałać w grupie.

FAN_K1_U11

zaliczenie

FAN_K1_K03,
FAN_K1_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wypełniania zobowiązań powiązanych z działalnością
ﬁlologa-germanisty.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

42

przygotowanie do ćwiczeń

290

przygotowanie do egzaminu

30

Przygotowanie prac pisemnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
377

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy
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Liczba godzin
42

ECTS
14.0
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Liczba godzin
42

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Przedmiot obejmuje kształcenie wszystkich sprawności językowych na poziomie
B2+/C1 wg ESOKJ:
• czytanie ze zrozumieniem - czytanie różnych rodzajów tekstów (artykuły,
wywiady, teksty użytkowe, teksty literackie), rozwijanie rozumienia
tekstu, rozwiązywanie typowych zadań testowych, streszczanie tekstu;
• pisanie - ćwiczenie różnych form pisemnych

U1, U2, U3, U4, U5, K1

1.
• słuchanie - sprawność słuchania ze zrozumieniem
ćwiczona na podstawie autentycznych form audio oraz audiowizualnych.
Rozwijanie umiejętności różnych stylów rozumienia ze słuchu;
• mówienie – ćwiczenie monologowych i dialogowych form wypowiedzi;
• poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo)

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie wszystkich sprawdzianów u wszystkich prowadzących zajęcia z
przedmiotu, obecność na zajęciach obowiązkowa, dopuszczalna jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność

Semestr 6
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aby podejść do egzaminu, student musi zaliczyć wszystkie kolokwia
egzamin pisemny / ustny w ciągu semestru oraz być obecnym na zajęciach - dopuszczalna
liczba nieobecności: jedna.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka na poziomie B2

Sylabusy
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Historia literatury niemieckojęzycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.1300.5cd5579b80f54.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi zjawiskami i najważniejszymi zagadnieniami literatury
niemieckojęzycznej w I połowie XX wieku (od ekspresjonizmu do 1945 roku).

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 ma uporządkowaną wiedzę ogólną w stopniu
zaawansowanym w zakresie literatury
niemieckojęzycznej I połowy XX wieku.

FAN_K1_W02N

zaliczenie, egzamin

W2

Student ma w zaawansowanym stopniu wiedzę
o istotnych zależnościach i powiązaniach literatury
niemieckojęzycznej z innymi dziedzinami nauk
humanistycznych; ma również świadomość jej
zależności od kontekstu politycznego.

FAN_K1_W05N

zaliczenie, egzamin

FAN_K1_U06

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ pod kierunkiem wykładowcy oraz
samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie, niemiecko- i angielskojęzyczne.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
74

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

przygotowanie do zajęć

30

konsultacje

10

przygotowanie do egzaminu

40

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
94

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ekspresjonizm: Program, najważniejsi autorzy; liryka ekspresjonizmu; dramat
ekspresjonizmu.
Nowa Rzeczowość: Program, przedstawiciele, nowe techniki pisarskie (Alfred
Döblin).
Rozwój epiki w języku niemieckim po ekspresjonizmie: Powieść niemiecka:
Tomasz Mann, Henryk Mann, Herman Hesse, Franz Kafka.
Pozostałe prądy literackie w literaturze międzywojennej (dadaizm, surrealizm,
literatura ruchu robotniczego, literatura chrześcijańska).
Mit habsburski w literaturze austriackiej (Józef Roth)
Bertolt Brecht jako reformator dramatu i teatru, koncepcja teatru epickiego.
Literatura okresu III Rzeszy: sytuacja historyczna; emigracja i literatura na
emigracji; emigracja wewnętrzna; literatura w III Rzeszy.

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Cykl kursu obejmuje dwa semestry, podstawą zaliczenia w semestrze 5
jest obecność na wykładach (dopuszczalne są 2 nieobecności).

Semestr 6
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz wymagania egzaminacyjne zostaną podane przez
prowadzącego na początku zajęć.
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Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru III/II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.1200.1585915077.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z wybranej dziedziny (fonetyka / leksyka / tłumaczenie / czytanie ze zrozumieniem / pisanie /
komunikacja ustna itp.) 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

Student ma wiedzę z wybranej dziedziny (fonetyka /
leksyka / tłumaczenie / czytanie ze zrozumieniem /
pisanie / komunikacja ustna itp.).

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

Student zna wybrane zagadnienia leksykalne
na poziomie C2.

FAN_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna zasady fonetyki j. angielskiego.

FAN_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przygotować w języku angielskim
typowe prace pisemne o charakterze ogólnym,
odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury.

FAN_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka angielskiego; posiada umiejętności FAN_K1_U07
językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez
ESOKJ – poziom C2.

zaliczenie na ocenę

U3

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

FAN_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U4

Student potraﬁ czytać ze zrozumieniem teksty w j.
angielskim i odpowiadać na pytania do tekstu.

FAN_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U5

Student potraﬁ dokonać przekładu tekstu o tematyce
ogólnej z j. angielskiego na język polski oraz z j.
polskiego na j. angielski.

FAN_K1_U02

zaliczenie na ocenę

FAN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

14

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie pracy semestralnej

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1. Znajomość języka polskiego.

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.1200.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

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

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).

FAN_K1_W10

zaliczenie

FAN_K1_U05,
FAN_K1_U08,
FAN_K1_U10

zaliczenie

FAN_K1_K01,
FAN_K1_K02,
FAN_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

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

6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
29

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

127 / 131

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

128 / 131

Opcja prorynkowa III/I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.1200.1585915129.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności językowych w dziedzinie języka angielskiego, które mogą znaleźć praktyczne
zastosowanie w biurach, urzędach, instytucjach kultury itp.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rolę i sposoby zastosowania wybranych umiejętności
językowych w dziedzinie języka angielskiego na rynku
pracy

FAN_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim prace pisemne,
które mogą mieć zastosowanie w pracy w biurach,
urzędach i instytucjach kultury

FAN_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

dokonać przekładu specjalistycznego tekstu w języku
angielskim na język polski, lub przygotować
wypowiedź ustną w języku angielskim
z zastosowaniem słownictwa specjalistycznego

FAN_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
wynikających ze specyﬁki kursu.

FAN_K1_U11

projekt, prezentacja

FAN_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego
zawodu i kieruje się jej zasadami.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

przygotowanie projektu

14

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

zbieranie informacji do zadanej pracy

14

przygotowanie do ćwiczeń

28

przygotowanie do sprawdzianu

7

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

14

rozwiązywanie zadań problemowych

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

130 / 131

Treści programowe kursu obejmują zdobywanie praktycznych umiejętności
posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym naciskiem na zastosowanie
tych umiejętności na współczesnym rynku pracy. Kursy oferowane w ramach opcji
prorynkowych mogą dotyczyć np. tłumaczenia tekstów użytkowych, komunikacji
w biznesie, słownictwa specjalistycznego, korespondencji w języku angielskim.
Oferta kursów jest ogłaszana na początku semestru.

1.

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach oraz
zaliczenie pracy semestralnej lub zdanie testu
zaliczeniowego na min. 60%. Szczegółowe warunki
zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność i uczestniczenie w zajęciach jest obowiązkowe

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

Program studiów

Wydział:

Wydział Filologiczny

Kierunek:

ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

6

Program

8

Efekty uczenia się

10

Plany studiów

12

Sylabusy

18
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

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

55%

Literaturoznawstwo 45%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Celem studiów na kierunku ﬁlologia angielska z językiem niemieckim na studiach drugiego stopnia jest wykształcenie
specjalistów w zakresie anglistyki dysponujących szeroką teoretyczną i praktyczną wiedzą z ﬁlologiczną znajomością języka
niemieckiego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i/lub językoznawstwa oraz wykształcenie
wysokich kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego i niemieckiego na poziomie C2 ESOKJ. Program studiów
oferuje możliwość wyboru jednej z trzech specjalności w ramach ﬁlologii angielskiej: lingwistyka, literaturoznawstwo
brytyjskie i amerykańskie, przekładoznawstwo. Stacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się
uzyskaniem tytułu magistra ﬁlologii angielskiej z językiem niemieckim. Warunkiem ich zaliczenia jest zgromadzenie
minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu magisterskiego. Program studiów
obejmuje zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, praktycznej nauki języka niemieckiego, przekładu,
przedmiotów z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz przekładoznawstwa. Studenci mają także możliwość
realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego oraz
zawodu nauczyciela języka niemieckiego 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 i
niemieckiego w mowie i piśmie. Ogólna wiedza w obszarze nauk humanistycznych oraz gruntowna wiedza z wybranej
specjalności (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 z językiem niemieckim 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
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pracowników Instytutu Filologii Angielskiej oraz Instytutu Filologii Germańskiej, aktualnego stanu wiedzy z zakresu
językoznawstwa i literaturoznawstwa, dziedzin pokrewnych ﬁlologii angielskiej i germańskiej, 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 i germańskiej 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
1. Przekazanie pogłębionej wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego i niemieckiego obszaru
językowego.
2. Przekazanie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
3. Wykształcenie pogłębionych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie języka angielskiego i niemieckiego, w szczególności
analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego oraz rozwiązywania problemów badawczych ﬁlologii;
wykształcenie umiejętności przekładowych.
4. Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego i niemieckiego.
5. Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, formułowania problemów, wiązania faktów oraz wyciągania wniosków.
6. Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej, w tym potrzeby ciągłego kształcenia się.
7. 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 z językiem niemieckim, różnorodność ścieżek specjalnościowych 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 oraz ﬁlologii germańskiej
absolwenci zyskują wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej. Absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowiskach
wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego i niemieckiego, 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 i
niemieckiego obszaru językowego. Absolwenci są również zatrudniani jako nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego w
placówkach niewymagających uprawnień nauczycielskich, a dzięki kwaliﬁkacjom zdobytym w ramach modułu
dydaktycznego również jako nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego we wszystkich typach szkół publicznych i
niepublicznych o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego
stopnia.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych opracowane dla kierunku ﬁlologia angielska z
językiem niemieckim odpowiadają potrzebom społeczno-gospodarczym. Pogłębiona wiedza z zakresu językoznawstwa i
literaturoznawstwa, wiedza o instytucjach kultury, a także pogłębione umiejętności w zakresie języka angielskiego i
niemieckiego, 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
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zawodowej, pracy samodzielnej oraz zespołowej w pełni odpowiadają potrzebom na rynku pracy stawianym kandydatom do
pracy w placówkach komercyjnych, korporacjach, instytucjach kultury 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 i 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 z językiem niemieckim pozostają w ścisłym związku z
badaniami naukowymi prowadzonymi w Instytucie Filologii Angielskiej oraz Instytucie Filologii Germańskiej. Badania oraz
realizowane projekty naukowe są bezpośrednio powiązane z realizowanymi w ramach programu studiów efektami uczenia
się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Zakres badań zespołów badawczych działających w Instytucie Filologii
Angielskiej 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. Zakres badań zespołów
badawczych działających w Instytucie Filologii Germańskiej obejmuje zagadnienia wykładane na kierunku ﬁlologia
germańska: germanistyczne językoznawstwo stosowane, germanistyczne językoznawstwo historyczne, literaturę
niemieckojęzyczną XVIII i XIX wieku, literaturę niemieckojęzyczną XX i XXI wieku, relacje interkulturowe, przestrzeń literacką
i kulturową, j. niemiecki, j. polski i j. jidysz). W Instytucie Filologii Angielskiej 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
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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.
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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 specjalności w ramach kształcenia anglistycznego: lingwistyka,
literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, przekładoznawstwo. Wybór specjalności niesie za sobą wybór seminarium
magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów specjalnościowych. Program każdej ze specjalności obejmuje min.
1080 godzin zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych. Oferta seminariów w ramach określonych specjalności jest ogłaszana
przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach zajęć do wyboru studenci realizują przedmioty germanistyczne
wybierane z oferowanych w danym semestrze kursów, zgodnie ze specyﬁkacją semestru/semestrów uwzględnioną w planie
studiów. Studenci mają także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela języka angielskiego i/lub niemieckiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po
ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

32

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

62

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: 1080

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Praktyki zawodowe realizowane są wyłącznie w ramach fakultatywnego kształcenia nauczycielskiego.
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FAN_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

FAN_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym 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.

FAN_K2_W02N

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia z zakresu
zaawansowanej wiedzy szczegółowej w zakresie ﬁlologii germańskiej.

P7U_W, P7S_WG

FAN_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

FAN_K2_W03N

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska i zagadnienia z
zakresu języka niemieckiego, rozumie kompleksową naturę języka, jego złożoność i
zmienność.

P7U_W, P7S_WG

FAN_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju i najważniejsze
osiągnięcia w językoznawstwie i literaturoznawstwie.

P7U_W, P7S_WG

FAN_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i metodologie stosowane w
badaniach językoznawczych i literaturoznawczych.

P7U_W, P7S_WG

FAN_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

FAN_K2_W06N

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu różne rodzaje tekstów kultury
niemieckiego obszaru językowego oraz metody ich analizy i interpretacji i rozumie ich
P7U_W, P7S_WG
rolę i miejsce w procesie historyczno-kulturowym oraz zakres oddziaływania
społecznego.

FAN_K2_W07

Absolwent zna i rozumie znaczenie ﬁlologii angielskiej w systemie nauk
humanistycznych oraz o jej specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną.

P7U_W, P7S_WK

FAN_K2_W08

Absolwent zna i rozumie powiązanie ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami naukowymi w
dziedzinie nauk humanistycznych.

P7U_W, P7S_WK

FAN_K2_W09

Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji dotyczące
problematyki z zakresu badań ﬁlologicznych.

P7U_W, P7S_WK

FAN_K2_W10

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

Umiejętności
Kod

Treść

PRK

FAN_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

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

FAN_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

FAN_K2_U03

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

P7U_U, P7S_UW

FAN_K2_U04

Absolwent potraﬁ krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju teksty
wykorzystując właściwą terminologię i stosując odpowiednią metodologię.

P7U_U, P7S_UW

FAN_K2_U05

Absolwent potraﬁ umiejętnie i merytorycznie argumentować z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować wnioski.

P7U_U, P7S_UW

FAN_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

FAN_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

FAN_K2_U08

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2 (określonym
przez ESOKJ).

P7U_U, P7S_UK

FAN_K2_U08N

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C2 (określonym
przez ESOKJ).

P7U_U, P7S_UK

FAN_K2_U09

Absolwent potraﬁ dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu
różnych form i metod (w tym technik informacyjno-komunikacyjnych).

P7U_U, P7S_UK

FAN_K2_U10

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

P7U_U, P7S_UK

FAN_K2_U11

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat
zagadnień studiowanych w ramach ﬁlologii angielskiej.

P7U_U, P7S_UK

FAN_K2_U12

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie.

P7U_U, P7S_UO

FAN_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

FAN_K2_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych treści. P7U_K, P7S_KK

FAN_K2_K02

Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych w obszarze ﬁlologii angielskiej i ﬁlologii germańskiej
oraz zasięgania opinii eksperckich w przypadku trudności w samodzielnym
rozwiązaniu problemów.

P7U_K, P7S_KK

FAN_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 oraz ﬁlologa-germanisty.

P7U_K, P7S_KO

FAN_K2_K04

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki pełnienia ról
zawodowych ﬁlologa-anglisty oraz ﬁlologa-germanisty.

P7U_K, P7S_KR

Efekty uczenia się

PRK
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Plany studiów
* W toku dwuletnich studiów na specjalności Filologia angielska z językiem niemieckim student musi zdobyć 120 ECTS (po 60
ECTS na rok), w tym: 80 ECTS za przedmioty realizowane w IFA (w tym PNJA) oraz 40 ECTS za przedmioty realizowane w IFG
(w tym za PNJN). W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student realizuje program wybranej specjalności anglistycznej oprócz
opcji anglistycznych i zajęć lektoratowych. W Instytucie Filologii Germańskiej (IFG) student zdobywa: 20 ECTS za
obligatoryjną PNJN (6+6+4+4) (godz. 90+90+60+60), 20 ECTS za przedmioty germanistyczne, do których należą: (1)
obowiązkowo - Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych: wykład, 30 godz., 2 ECTS Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z
literaturoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS, oraz (2) inne przedmioty germanistyczne oferowane przez
IFG (14 ECTS) wybierane zgodnie z preferencjami akademickimi studenta.
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.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego I

60

-

-

O

Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 1

90

6,0

zaliczenie

O

Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

GRUPA Przedmiotów do wyboru w IFG*

60

8,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

O

Ścieżka: Lingwistyka
W ramach realizacji seminarium magisterskiego student powinien wybrać kurs z oferty programowej przewidzianej dla
specjalności lingwistyka.
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

-

-

Przedmiot

Plany studiów

F
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Ścieżka: Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
W ramach realizacji seminarium magisterskiego student powinien wybrać kurs z oferty programowej przewidzianej dla
specjalności literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo

30

-

-

Metodologia badań literaturoznawczych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Starsza literatura angielska

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

F

Ścieżka: Przekładoznawstwo
W ramach realizacji seminarium magisterskiego student powinien wybrać kurs z oferty programowej przewidzianej dla
specjalności przekładoznawstwo.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo

30

-

-

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

Praktyczna nauka języka angielskiego I

60

8,0

egzamin

O

Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 2

90

6,0

egzamin

O

Przekład I

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

GRUPA Przedmiotów do wyboru w IFG*

60

8,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

Semestr 2
Przedmiot

Moduł kształcenia pedagogicznego

F

Studenci otrzymują możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publiczych po ukończeniu całego cyklu
kształcenia na studiach I i II stopnia. Poniższe kursy realizowane są w IFA UJ. Pozostałe przedmioty realizowane są w
innych jednostkach UJ, np. w Studium Pedagogicznym. Pełny program modułu jest dostępny na stronie internetowej
Instytutu Filologii Angielskiej.
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

Plany studiów

F
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Ścieżka: Lingwistyka
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język i społeczeństwo

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język i media

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przyswajanie języka

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium magisterskie: lingwistyka

30

9,0

zaliczenie

Przedmiot

F

Ścieżka: Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
W ramach realizacji seminarium magisterskiego student powinien wybrać kurs z oferty programowej przewidzianej dla
specjalności literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo

30

9,0

zaliczenie

Nowsza literatura angielska

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Literatura amerykańska

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Literatura – wybrane zagadnienia

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

F

Ścieżka: Przekładoznawstwo
W ramach realizacji seminarium magisterskiego student powinien wybrać kurs z oferty programowej przewidzianej dla
specjalności przekładoznawstwo.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

Praktyczna nauka języka angielskiego II

60

-

-

O

Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 3

60

4,0

zaliczenie

O

Przedmiot

F

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów
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Przedmiot
Przekład II

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Moduł kształcenia pedagogicznego

F

Studenci otrzymują możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publiczych po ukończeniu całego cyklu
kształcenia na studiach I i II stopnia. Poniższe kursy realizowane są w IFA UJ. Pozostałe przedmioty realizowane są w
innych jednostkach UJ, np. w Studium Pedagogicznym. Pełny program modułu jest dostępny na stronie internetowej
Instytutu Filologii Angielskiej.
60

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

60

12,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

-

-

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

-

-

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

-

-

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego II

60

8,0

egzamin

O

Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 4

60

4,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

GRUPA Przedmiotów do wyboru w IFG*

60

12,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyka zawodowa (język angielski) – szkoła ponadpodstawowa
GRUPA Przedmiotów do wyboru w IFG*

Ścieżka: Lingwistyka
Przedmiot
Seminarium magisterskie: lingwistyka

F

Ścieżka: Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przedmiot
Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo

F

Ścieżka: Przekładoznawstwo
Przedmiot
Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo

F

Semestr 4
Przedmiot

Ścieżka: Lingwistyka
Przedmiot

Plany studiów
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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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Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFANPrzS.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.

FAN_K2_W01,
FAN_K2_W02

zaliczenie, praca
magisterska

W2

wybrane metody analizy i interpretacji tekstów kultury
przydatne w reﬂeksji przekładoznawczej oraz
w praktyce przekładowej

FAN_K2_W06

zaliczenie, praca
magisterska

W3

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego

FAN_K2_W10

praca magisterska

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).

FAN_K2_W04,
FAN_K2_W05,
FAN_K2_W08

zaliczenie, praca
magisterska

W5

fundamentalne dylematy towarzyszące pracy
tłumacza.

FAN_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.

FAN_K2_U01,
FAN_K2_U03,
FAN_K2_U05

zaliczenie, praca
magisterska

U2

przeprowadzić pogłębioną analizę i interpretację
tekstów z zastosowaniem wybranych metod
stosowanych w przekładoznawstwie.

FAN_K2_U04

zaliczenie, praca
magisterska

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.

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);
FAN_K2_U06,
potraﬁ również formułować, analizować i syntetyzować
FAN_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, praca
magisterska

U5

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie przekładoznawstwa; rozumie
także potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego

FAN_K2_U13

zaliczenie, praca
magisterska

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz zasięgania
porad specjalistów w przypadku napotkania trudności
w samodzielnym rozwiązaniu problemów
translatologicznych.

FAN_K2_K01,
FAN_K2_K02

zaliczenie, praca
magisterska

K2

spełniać obowiązki akademickie i zawodowe zgodnie
z zasadami etyki.

FAN_K2_K04

zaliczenie, praca
magisterska

FAN_K2_U09,
FAN_K2_U10,
FAN_K2_U11,
FAN_K2_U12

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, 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, konsultacje, metody e-learningowe
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, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia semestru zostaną podane przez
prowadzącego.

Semestr 4

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia ostatniego semestru seminarium jest
zaliczenie, praca magisterska złożenie pracy magisterskiej. Pozostałe warunki oraz forma
zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Seminarium magisterskie: literaturoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFANLitBryAmeS.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.

FAN_K2_W02

zaliczenie

W2

wybrane metody analizy i interpretacji tekstów
literackich; zna i rozumie specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną obszaru badań nad literaturą
anglojęzyczną.

FAN_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.

FAN_K2_W06

zaliczenie

W4

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego w kontekście tworzenia własnych
tekstów naukowych oraz własnej pracy magisterskiej.

FAN_K2_W10

zaliczenie

FAN_K2_U01,
FAN_K2_U03,
FAN_K2_U04,
FAN_K2_U05,
FAN_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.

FAN_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.

FAN_K2_U09,
FAN_K2_U10,
FAN_K2_U11,
FAN_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.

FAN_K2_U06,
FAN_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
FAN_K2_K01,
dotyczących literaturoznawstwa, a także do zasięgania FAN_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

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

120

przygotowanie raportu

15

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:
konsultacje, analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, prowadzenie badań prowadzących do napisania
pracy magisterskiej, konsultacje z prowadzącym

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, prowadzenie badań, konsultacje z prowadzącym,
przedstawienie części pracy magisterskiej

Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach, prowadzenie badań, przedstawienie części
pracy magisterskiej, regularne konsultacje z prowadzącym

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja

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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Praktyczna nauka języka angielskiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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).

FAN_K2_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W2

zjawiska i problemy kulturowe prezentowane
w różnorodnych współczesnych tekstach
publicystycznych.

FAN_K2_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W3

w pogłębionym stopniu konwencje stosowane
w anglojęzycznych publikacjach naukowych.

FAN_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)

FAN_K2_U03,
FAN_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

wyrażać opinię i uczestniczyć w dyskusji na temat
zagadnień poruszanych w anglojęzycznych
publikacjach prasowych i akademickich.

FAN_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.

FAN_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

posługiwać się językiem wiodącym na poziomie C1+
(określonym przez ESOKJ)

FAN_K2_U08

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

FAN_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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Kulturowe aspekty przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFANPrzS.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.

FAN_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 - FAN_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.

FAN_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, wykład z prezentacją multimedialną
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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Metodologia badań literaturoznawczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFANLitBryAmeS.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.

C4

Kurs ma na celu rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijanie umiejętności badawczych
w zakresie ﬁlologii angielskiej

C5

Kurs ma na celu rozwijanie umiejętności oceniania i selekcjonowania informacji, a także gotowości
do rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o wiedzę w obszarze ﬁlologii angielskiej
i ﬁlologii germańskiej, jak również umiejętności zasięgania opinii eksperckich w przypadku trudności
w samodzielnym rozwiązaniu problemów.

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 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.

FAN_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

Student(ka) ma pogłębioną wiedzę o głównych
kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach
w literaturoznawstwie w ramach ﬁlologii angielskiej.

FAN_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.

FAN_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 FAN_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.

FAN_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W6

Student(ka) ma pogłębioną wiedzę o miejscu
literaturoznawstwa w dziedzinie nauk
humanistycznych.

FAN_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W7

Student(ka) zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony
własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.

FAN_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.

FAN_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Student(ka) potraﬁ wyszukiwać, analizować
i użytkować informacje z zakresu literaturoznawstwa,
FAN_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.

FAN_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.

FAN_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U5

Student(ka) potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
literaturoznawstwa.

FAN_K2_U13

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student(ka) potraﬁ krytycznie ocenić posiadaną
wiedzę oraz odbierane treści w zakresie
literaturoznawstwa.

FAN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

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.

FAN_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

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 XXi XXi wieku oraz metodologii badań
literaturoznawczych

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

2.

wybrane zagadnienia z narratologii i analiza przykładowych tekstów

W1, W3, W4, W6, U1, U3,
U4, U5, K1

3.

przygotowanie do pisania pracy magisterskiej: wyszukiwanie i krytyczna ocena
źródeł, zasady sporządzania bibliograﬁi i przypisów zgodnie z popularnymi stylami
(MLA, Chicago), przeszukiwanie i funkcjonalności elektronicznych baz danych,
zasady cytowania i świadomość, na czym polega plagiat, konstrukcja rozprawy.

W7, U2, U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

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%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.210.5cd557a300fdd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie C1/C1+.

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 stopniu pogłębionym teoretyczne aspekty użycia
języka niemieckiego w mowie i piśmie, w tym
kompleksową naturę języka niemieckiego, jego
złożoność i zmienność oraz zakres jego oddziaływania
społecznego.

FAN_K2_W02N,
FAN_K2_W03N,
FAN_K2_W06N

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem niemieckim na poziomie
C1/C1+ (określonym przez ESOKJ).

FAN_K2_U08N

zaliczenie

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła niemieckojęzyczne oraz
formułować krytyczne sądy.

FAN_K2_U03

zaliczenie

U3

dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy
wykorzystaniu różnych form i metod.

FAN_K2_U09

zaliczenie

U4

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku niemieckim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

FAN_K2_U08N

zaliczenie

U5

współdziałać w grupie.

FAN_K2_U12

zaliczenie

FAN_K2_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wypełniania zobowiązań powiązanych z działalnością
ﬁlologa-germanisty.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

90

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie referatu

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

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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Przedmiot obejmuje kształcenie wszystkich sprawności językowych na poziomie
C1/C1+ wg ESOKJ:
• czytanie ze zrozumieniem: praca z szerokim zakresem zaawansowanych
językowo, dłuższych tekstów, ćwiczenie dostrzegania także znaczeń ukrytych;
• pisanie - różnych form pisemnych, w tym form obowiązujących na egzaminie
końcowym;
• słuchanie – praca z autentycznymi formami audiowizualnymi ze źródeł
niemieckojęzycznych;
1.
• mówienie – ćwiczenie jasnych, płynnych i precyzyjnych wypowiedzi, także
dotyczących złożonych problemów;

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

• poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo): wypracowanie technik
systematycznego przyswajania, utrwalania i poszerzania słownictwa potocznego
oraz specjalistycznego, rozwijanie kompetencji frazeologicznej, ćwiczenia
gramatyczno-leksykalne opracowane przez prowadzących zajęcia.
Pod koniec semestru zimowego przeprowadzany jest test diagnostyczny, który ma
na celu zapoznać studentów z formą i wymaganiami egzaminu końcowego na
poziomie C1+.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich
prowadzących dany przedmiot na podstawie aktywności na zajęciach oraz
co najmniej trzech kolokwiów, sprawdzających bieżącą wiedzę i
umiejętności studenta. 2. Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde
kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60%
możliwych do zdobycia punktów): a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia
w czasie trwania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym student ma
prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru do końca sesji
zimowej poprawkowej, b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w
punkcie a) student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w
semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać
dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN, student musi zaliczyć
zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed
końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. •
UWAGA: Zależnie od okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub
egzaminów może zostać zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1/C1+,
Obecność obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru u każdego z
prowadzących)

Sylabusy
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Stylistyka języka polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFANPrzS.210.5cd4247c7eee4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, 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

Utrwalenie przez studentów wiadomości ze stylistyki normatywnej języka polskiego. Zapoznanie się studentów
z typowymi błędami w tłumaczeniu z języka angielskiego lub niemieckiego 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.

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę

45 / 126

Umiejętności – Student potraﬁ:
krytycznie analizować, interpretować oraz redagować
różnego rodzaju teksty w języku polskim, zwłaszcza
tłumaczenia.

U1

FAN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAN_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

konsultacje

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Utrwalenie przez studentów wiadomości ze stylistyki normatywnej języka
polskiego. Zapoznanie studentów z typowymi błędami w tłumaczeniu z języka
angielskiego lub niemieckiego na polski.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda
projektów, 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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Starsza literatura angielska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFANLitBryAmeS.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.

FAN_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.

FAN_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.

FAN_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.

FAN_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.

FAN_K2_U11

zaliczenie na ocenę

FAN_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 projektu

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 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 obowiązkowa.

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu główne trendy i kierunki
rozwoju literatury angielskiej od wiktorianizmu
do modernizmu

FAN_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

FAN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

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 językoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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.

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

w pogłębionym stopniu kompleksową naturę języka,
jego złożoność i zmienność.

FAN_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu teorie i metodologie
stosowane w badaniach językoznawczych.

FAN_K2_W05

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do testu 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 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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Metodologia badań językoznawczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Lingwistyka

Kod przedmiotu
UJ.WFFANLinS.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.

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

w pogłębionym stopniu wybrane metodologie
stosowane w opisie języka.

FAN_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu wybrane metody analiz
i interpretacji tekstów w ramach teorii
językoznawczych.

FAN_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W4

w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju
w językoznawstwie.

FAN_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W5

powiązanie językoznawstwa z innymi dziedzinami
nauk humanistycznych w odniesieniu do teorii
językoznawczych.

FAN_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku angielskim na temat metod opisu
języka.

FAN_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U2

wyszukiwać i analizować informacje na temat teorii
opisu języka.

FAN_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie metod opisu języka.

FAN_K2_U13

zaliczenie na ocenę

FAN_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 przekładoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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.

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

kompleksową naturę języka oraz znaczenie tych
uwarunkowań w przekładzie.

FAN_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.

FAN_K2_W04,
FAN_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

FAN_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.

FAN_K2_W06,
FAN_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.

FAN_K2_W07,
FAN_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

FAN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie formułować problemy badawcze
związane z przekładoznawstwem oraz integrować
wiedzę z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych,
aby zaproponować sposoby ich rozwiązania.

FAN_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3

czytać ze zrozumieniem teksty poświęcone teorii
przekładu; samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
umiejętności badawcze w zakresie
przekładoznawstwa.

FAN_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.

FAN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

reﬂeksji nad wymiarem etycznym pracy tłumacza,
niezbędnej dla odpowiedzialnego wykonywania
przyszłych ról zawodowych.

FAN_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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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, a przede wszystkim 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, 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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Zmiana i ciągłość w języku angielskim na przestrzeni wieków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Lingwistyka

Kod przedmiotu
UJ.WFFANLinS.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
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 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.

FAN_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu historii języka angielskiego,
rozumie kompleksową naturę języka angielskiego,
jego złożoność i zmienność na przestrzeni wieków.

FAN_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

znaczenie angielskiego językoznawstwa historycznego
w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyﬁkę
przedmiotową i metodologiczną.

FAN_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

FAN_K2_U03,
FAN_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

FAN_K2_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje
dotyczące historycznej zmienności języka
angielskiego, wykorzystując różne źródła
orazformułować 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

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, W2, W3, 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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Seminarium magisterskie: lingwistyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Lingwistyka

Kod przedmiotu
UJ.WFFANLinS.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.

FAN_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.

FAN_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.

FAN_K2_W03

zaliczenie, brak
zaliczenia

W4

w pogłębionym stopniu teorie i metodologie
stosowane w badaniach językoznawczych.

FAN_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.

FAN_K2_W06

zaliczenie, brak
zaliczenia

W6

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
dotyczące problematyki z zakresu badań
językoznawczych.

FAN_K2_W09

zaliczenie, brak
zaliczenia

W7

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

FAN_K2_W10

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim pracę pisemną
o charakterze specjalistycznym, naukowym,
w zakresie językoznawstwa.

FAN_K2_U01

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

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

FAN_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.

FAN_K2_U04

zaliczenie, brak
zaliczenia

U4

umiejętnie i merytorycznie argumentować
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować wnioski.

FAN_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.

FAN_K2_U06

zaliczenie, brak
zaliczenia

U6

przy rozwiązywaniu złożonych i nietypowych
problemów w zakresie językoznawstwa integrować
wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin naukowych.

FAN_K2_U07

zaliczenie, brak
zaliczenia

U7

dokonać prezentacji opracowanych zagadnień
z zakresu językoznawstwa przy wykorzystaniu różnych
form i metod (w tym technik informacyjnokomunikacyjnych).

FAN_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.

FAN_K2_U10

zaliczenie, brak
zaliczenia

U9

porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień językoznawczych.

FAN_K2_U11

zaliczenie, brak
zaliczenia

U10

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie językoznawstwa.

FAN_K2_U13

zaliczenie, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

FAN_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.

FAN_K2_K02

zaliczenie, brak
zaliczenia

K3

spełniać obowiązki akademickie i zawodowe zgodnie
z zasadami etyki.

FAN_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

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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:
konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną, seminarium, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

Semestr 2
Metody nauczania:
seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

67 / 126

Semestr 3
Metody nauczania:
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:
seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Nowsza literatura angielska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFANLitBryAmeS.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

w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny dotyczący współczesnej literatury
brytyjskiej.

FAN_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

w pogłębionym stopniu gatunki i przykłady
współczesnej literatury brytyjskiej; zna podstawowe
terminy, tematykę, zjawiska, kategorie, metody
i techniki.

FAN_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu powiązania współczesnej
literatury brytyjskiej z innymi dyscyplinami naukowymi FAN_K2_W07
w obszarze nauk humanistycznych.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie współczesnej literatury
angielskojęzycznej

FAN_K2_U13

zaliczenie na ocenę

U2

w sposób krytyczny formułować, analizować
i syntetyzować problemy badawcze dotyczące
współczesnej literatury angielskojęzycznej

FAN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

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

FAN_K2_U03

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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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Język i społeczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Lingwistyka

Kod przedmiotu
UJ.WFFANLinS.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

FAN_K2_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka użycia angielskiego
w kontekście społecznym, rozumie kompleksową
naturę języka, jego złożoność i zmienność.

FAN_K2_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w socjolingwistyce

FAN_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W4

w pogłębionym stopniu teorie i metodologie
stosowane w badaniach socjolingwistycznych.

FAN_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W5

powiązanie ﬁlologii angielskiej z socjolingwistyką
w dziedzinie nauk humanistycznych.

FAN_K2_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U1

krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju
teksty kultury wykorzystując właściwą terminologię
i stosując odpowiednią metodologię
socjolingwistyczną.

FAN_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

przy rozwiązywaniu złożonych i nietypowych
problemów w zakresie socjolingwistyki integrować
wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin naukowych
w dziedzinie nauk humanistycznych.

FAN_K2_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści w zakresie socjolingwistyki.

FAN_K2_K01

zaliczenie pisemne

K2

odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki
pełnienia ról zawodowych socjolingwisty.

FAN_K2_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

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, W2, W3, W4, W5,
wspólnota działania; psychologia języka; krajobraz językowy; etnolekty; teoria
U1, U2, K1, K2
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 przedmiotu jest pozytywna
ocena z testu zaliczeniowego (min. 60% punktów)

74 / 126

Przekład tekstów urzędowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFANPrzS.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
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

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.

FAN_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.

FAN_K2_U02

zaliczenie na ocenę

FAN_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

konsultacje

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

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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Literatura amerykańska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFANLitBryAmeS.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 kształtujące tożsamość USA,
ze szczególnym uwzględnieniem specyﬁki
omawianych okresów historycznych oraz regionów
geograﬁcznych.

FAN_K2_W01,
FAN_K2_W09

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_U01,
FAN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_K01,
FAN_K2_K04

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.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

funkcjonowania w międzynarodowym
i międzykulturowym środowisku przy pełnej
świadomości kontekstów historyczno-społecznorasowych w USA

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

Forma aktywności studenta
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, grywalizacja, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

obecność obowiązkowa, uczestnictwo w dyskusji, praca zaliczeniowa oraz
prezentacja grupowa

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 media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Lingwistyka

Kod przedmiotu
UJ.WFFANLinS.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.

FAN_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

FAN_K2_W06

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAN_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:
analiza tekstów, dyskusja
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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Przekład tekstów humanistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFANPrzS.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
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

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 różne rodzaje tekstów
humanistycznych oraz metody ich analizy
i interpretacji

FAN_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać poprawnego przekładu tekstu
humanistycznego z języka polskiego na język
angielski; dokonać poprawnego przekładu tekstu
z języka angielskiego na język polski.

FAN_K2_U02

zaliczenie na ocenę

FAN_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 testu zaliczeniowego

15

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

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:
konsultacje, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, 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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Literatura – wybrane zagadnienia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFANLitBryAmeS.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:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu literaturoznawstwo
anglojęzyczne (głównie w zakresie dramatu) oraz
wybrane metody analiz i interpretacji tekstów kultury.

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę

86 / 126

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.

FAN_K2_U04,
FAN_K2_U12

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_K01

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.

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 wybranych utworów
dramatycznych , usytuowanych na tle panoramy dramatopisarstwa; podkreślają
ich różnorodność tematyczną oraz specyﬁkę formalną; w części interpretacyjnej
kładą nacisk na wyprowadzanie 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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Przyswajanie języka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Lingwistyka

Kod przedmiotu
UJ.WFFANLinS.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

FAN_K2_W01,
FAN_K2_W08

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_U03,
FAN_K2_U08,
FAN_K2_U12

zaliczenie na ocenę

FAN_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

do krytycznego odbioru wyszukanych przez siebie lub
podanych na zajęciach treści dotyczących
przyswajania języka

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:
metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, udział w badaniach
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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Proza w przekładzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFANPrzS.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 podstawowymi zasadami praktyki przekładu literackiego

C2

Przeprowadzenie studentów przez cały proces samodzielnego 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 podstawy i zasady
obowiązujące w pracy tłumacza literatury.

FAN_K2_W02,
FAN_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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w pogłębionym stopniu twórczość pisarską w szerokim
kontekście kulturowym.

W2

FAN_K2_W05

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_U02

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_K03,
FAN_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 projektu

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.

Uczestnicy kursu realizują samodzielny projekt przekładowy, doskonaląc
umiejętność przekładu literackiego z języka angielskiego na polski. W
porozumieniu z prowadzącym wybierają tekst oryginalny, badają twórczość jego
autora/ki i jej recepcję w kulturze ojczystej i polskiej, antycypują i omawiają
spodziewane problemy przekładowe charakterystyczne dla wybranego tekstu. Z
pomocą prowadzącego obierają odpowiednie strategie przekładowe, optymalne
rejestry i techniki końcowej edycji tekstu. Równocześnie uczą się edycji przekładu
literackiego dokonując i omawiając prace innych studentów.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Conajmniej 60% za gotowy projekt przekładowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.220.5cd557a3a6131.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie C1/C1+.

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 stopniu pogłębionym teoretyczne aspekty użycia
języka niemieckiego w mowie i piśmie, w tym
kompleksową naturę języka niemieckiego, jego
złożoność i zmienność oraz zakres jego oddziaływania
społecznego.

FAN_K2_W02N,
FAN_K2_W03N,
FAN_K2_W06N

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C1+
(określonym przez ESOKJ).

FAN_K2_U08N

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła niemieckojęzyczne oraz
formułować krytyczne sądy.

FAN_K2_U03

zaliczenie

U3

dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy
wykorzystaniu różnych form i metod.

FAN_K2_U09

zaliczenie

U4

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku niemieckim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

FAN_K2_U08N

egzamin ustny,
zaliczenie

U5

współdziałać w grupie.

FAN_K2_U12

zaliczenie

FAN_K2_K03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wypełniania zobowiązań powiązanych z działalnością
ﬁlologa-germanisty.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

90

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie referatu

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

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

95 / 126

Przedmiot obejmuje kształcenie wszystkich sprawności językowych na poziomie
C1/C1+ wg ESOKJ:
• czytanie ze zrozumieniem: praca z szerokim zakresem zaawansowanych
językowo, dłuższych tekstów, ćwiczenie dostrzegania także znaczeń ukrytych;
• pisanie - różnych form pisemnych, w tym form obowiązujących na egzaminie
końcowym;
• słuchanie – praca z autentycznymi formami audiowizualnymi ze źródeł
niemieckojęzycznych;

1.

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

• mówienie – ćwiczenie jasnych, płynnych i precyzyjnych wypowiedzi, także
dotyczących złożonych problemów;
• poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo): wypracowanie technik
systematycznego przyswajania, utrwalania i poszerzania słownictwa potocznego
oraz specjalistycznego, rozwijanie kompetencji frazeologicznej, ćwiczenia
gramatyczno-leksykalne opracowane przez prowadzących zajęcia.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów, metoda projektów, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich
prowadzących dany przedmiot na podstawie aktywności na zajęciach
oraz co najmniej trzech kolokwiów, sprawdzających bieżącą wiedzę i
umiejętności studenta. Dopuszczalne są dwie nieobecności
nieusprawiedliwione w ciągu semestru u każdego z prowadzących. 2.
Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde kolokwium musi zostać
zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia
punktów). a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia z co najmniej jednego
z dwóch semestrów student nie zostaje dopuszczony do egzaminu
końcowego w pierwszym terminie i otrzymuje ostatni termin uzyskania
zaliczenia/zaliczeń w sesji letniej poprawkowej przed egzaminem
poprawkowym z PNJN, b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w
punkcie a) student nie jest dopuszczony do egzaminu i powtarza cały
rok PNJN. 3. Egzamin kończący rok akademicki jest egzaminem
kompetencyjnym w całości w języku niemieckim, sprawdzającym
ogólną wiedzę językową na poziomie C1+ (ESOKJ) i składa się z części
pisemnej (max. 100 punktów) i części ustnej (max. 25 punktów).
Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części
pisemnej. Egzamin pisemny składa się z czterech odrębnych części (4 x
25 pkt.). Aby zaliczyć jedną część, student musi uzyskać min. 15
punktów. Aby zaliczyć cały egzamin pisemny, student musi uzyskać
min. 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, przy czym
dopuszczalne jest niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem
napisania jej na min. 12 punktów. W przypadku niespełnienia
powyższych wymagań student nie zostaje dopuszczony do egzaminu
ustnego i zdaje ponownie cały egzamin w sesji poprawkowej. W
przypadku niezaliczenia ustnej części egzaminu student powtarza w
drugim terminie tylko tę część. UWAGA: Zależnie od okoliczności forma
zajęć i/lub zaliczeń i/lub egzaminów może zostać zmieniona ze
stacjonarnej na zdalną.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1/C1+,
Obecność obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru u każdego z
prowadzących)

Sylabusy
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Przekład I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.220.61dd73068eb0a.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 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.

FAN_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.

FAN_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

FAN_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.

FAN_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz FAN_K2_U03
formułować krytyczne sądy.

zaliczenie na ocenę

U3

krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju
teksty wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię.

FAN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2
(określonym przez ESOKJ).

FAN_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U5

współdziałać w grupie.

FAN_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.

FAN_K2_U13

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

FAN_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.

FAN_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki
pełnienia ról zawodowych ﬁlologa-anglisty (w roli
tłumacza).

FAN_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K4

wypełniania zobowiązań społecznych szczególnie
w zakresie działalności powiązanej z przekładem.

FAN_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
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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:
metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, dyskusja, 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

100 / 126

Dydaktyka języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych - wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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.

FAN_K2_W01

egzamin pisemny

W2

w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w językoznawstwie
stosowanym.

FAN_K2_W04

egzamin pisemny

FAN_K2_U05

egzamin pisemny

FAN_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

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%.

103 / 126

Dydaktyka języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych - ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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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w pogłębionym stopniu główne teorie, podejścia
i metody nauczania różnych aspektów języka
angielskiego oraz aparat pojęciowo-terminologiczny
stosowany w dydaktyce nauczania języka
angielskiego.

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę

U1

przygotowywać zadania do nauki języka angielskiego
przy wykorzystaniu dostępnych materiałów
edukacyjnych, autentycznych i nowych technologii
informatycznych i komunikacyjnych.

FAN_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U2

współpracować w grupie przy planowaniu
i wykonywaniu projektów i zadań nauczycielskich.

FAN_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.

FAN_K2_U03

zaliczenie na ocenę

K1

korzystania z dostępnych publikacji dydaktycznych
i naukowych w rozwiązywaniu problemów
praktycznych związanych z nauczaniem języka
angielskiego.

FAN_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K2

ustawicznego poddawania reﬂeksji stanu swojej
wiedzy, jakości treści przekazywanych uczniom
i zawartości materiałów wykorzystywanych
na lekcjach.

FAN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K3

ciągłego podnoszenia swoich kompetencji językowych,
dydaktycznych i pedagogicznych.

FAN_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,
zagadnienie błędu językowego, ocenianie i testowanie, selekcja, adaptacja i
ewaluacja materiałów dydaktycznych.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, metoda
projektów, analiza tekstów
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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Praktyczna nauka języka angielskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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

FAN_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.

FAN_K2_U11

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2
(określonym przez ESOKJ).

FAN_K2_U08

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

FAN_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

Sylabusy
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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.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metody e-learningowe, 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, konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, gra
dydaktyczna, dyskusja, analiza tekstów
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).

Sylabusy

110 / 126

Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.240.5ce4045bd4b2c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie C1+/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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W1

w stopniu pogłębionym teoretyczne aspekty użycia
języka niemieckiego w mowie i piśmie, w tym
kompleksową naturę języka niemieckiego, jego
złożoność i zmienność oraz zakres jego oddziaływania
społecznego.

FAN_K2_W02N,
FAN_K2_W03N,
FAN_K2_W06N

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem angielskim na poziomie
C1+/C2 (określonym przez ESOKJ).

FAN_K2_U08N

zaliczenie

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła niemieckojęzyczne oraz
formułować krytyczne sądy.

FAN_K2_U03

zaliczenie

U3

dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy
wykorzystaniu różnych form i metod.

FAN_K2_U09

zaliczenie

U4

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku niemieckim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

FAN_K2_U08N

zaliczenie

U5

współdziałać w grupie.

FAN_K2_U12

zaliczenie

FAN_K2_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wypełniania zobowiązań powiązanych z działalnością
ﬁlologa-germanisty.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie referatu

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

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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Przedmiot obejmuje kształcenie wszystkich sprawności językowych na poziomie
C1+/C2 wg ESOKJ:
• czytanie ze zrozumieniem: praca z szerokim zakresem zaawansowanych
językowo, dłuższych tekstów, ćwiczenie dostrzegania także znaczeń ukrytych;
• pisanie - różnych form pisemnych, w tym form obowiązujących na egzaminie
końcowym;
• słuchanie – praca z autentycznymi formami audiowizualnymi ze źródeł
niemieckojęzycznych;
• mówienie – ćwiczenie jasnych, płynnych i precyzyjnych wypowiedzi, także
dotyczących złożonych problemów, dyskusje;

1.

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

• poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo): ćwiczenia gramatycznoleksykalne opracowane przez prowadzących zajęcia, poszerzanie zasobu
słownictwa poprzez analizę tekstów, reportaży, dokumentów, programów
telewizyjnych i radiowych;
• elementy języka biznesu (rynek pracy, gospodarka).
Pod koniec semestru zimowego przeprowadzany jest test diagnostyczny, który ma
na celu zapoznać studentów z formą i wymaganiami egzaminu końcowego na
poziomie C2.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich
prowadzących dany przedmiot na podstawie aktywności na zajęciach oraz
co najmniej trzech kolokwiów, sprawdzających bieżącą wiedzę i
umiejętności studenta. 2. Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde
kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60%
możliwych do zdobycia punktów): a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia
w czasie trwania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym student ma
prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru do końca sesji
zimowej poprawkowej, b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w
punkcie a) student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w
semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać
dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN, student musi zaliczyć
zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed
końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
UWAGA: Zależnie od okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub
egzaminów może zostać zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1+/C2
Obecność obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru u każdego z
prowadzących)

Sylabusy
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Przekład II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.240.61dd7812d5288.22

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 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.

FAN_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.

FAN_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W3

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

FAN_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.

FAN_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz FAN_K2_U03
formułować krytyczne sądy.

zaliczenie na ocenę

U3

krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju
teksty wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię.

FAN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2
(określonym przez ESOKJ).

FAN_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U5

współdziałać w grupie.

FAN_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U6

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
w zakresie przekładu i jest przygotowany
do planowania i realizowania własnego uczenia się
przez całe życie.

FAN_K2_U13

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

FAN_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.

FAN_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki
pełnienia ról zawodowych ﬁlologa-anglisty (w roli
tłumacza).

FAN_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K4

wypełniania zobowiązań społecznych szczególnie
w zakresie działalności powiązanej z przekładem.

FAN_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

Sylabusy
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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:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
tekstów
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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Praktyka zawodowa (język angielski) – szkoła ponadpodstawowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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:

Sylabusy
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W1

w pogłębionym stopniu fakty i zjawiska stanowiące
wiedzę nauczyciela anglisty w szkole
ponadpodstawowej w zakresie planowania,
prowadzenia i ewaluacji procesu dydaktycznego oraz
opracowywania dokumentacji i materiałów
dydaktycznych.

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać różnorodne narzędzia (w tym
współczesne technologie komunikacyjne
i informacyjne) w nauczaniu języka angielskiego.

FAN_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U2

korzystać z różnorodnych źródeł informacji i zasobów,
dokonywać ich ewaluacji oraz projektować własne
materiały dydaktyczne.

FAN_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ samodzielnie zdobywać niezbędne
informacje do rozwiązywania problemów praktycznych
w klasie szkolnej..

FAN_K2_U13

zaliczenie na ocenę

U4

potraﬁ samodzielnie opracowywać rozwiązania
problemów praktycznych w klasie szkolnej
na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej.

FAN_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U5

dyskutować na temat problemów związanych
z dydaktyką języka angielskiego.

FAN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U6

współdziałać z innymi w podnoszeniu jakości
nauczania.

FAN_K2_U12

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego podnoszenia poziomu swoich umiejętności
zawodowych i doskonalenia kompetencji językowych.

FAN_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

systematycznego poddawania reﬂeksji własnej wiedzy
i podejmowanych działań.

FAN_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

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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,
U6, 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.

Sylabusy
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Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 4
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.280.5cd557a4d055d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie C1+/C2.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

120 / 126

W1

w stopniu pogłębionym teoretyczne aspekty użycia
języka niemieckiego w mowie i piśmie, w tym
kompleksową naturę języka niemieckiego, jego
złożoność i zmienność oraz zakres jego oddziaływania
społecznego.

FAN_K2_W02N,
FAN_K2_W03N,
FAN_K2_W06N

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C2
(określonym przez ESOKJ)

FAN_K2_U08N

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła niemieckojęzyczne oraz
formułować krytyczne sądy.

FAN_K2_U03

zaliczenie

U3

dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy
wykorzystaniu różnych form i metod.

FAN_K2_U09

zaliczenie

U4

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku niemieckim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

FAN_K2_U08N

egzamin ustny,
zaliczenie

U5

współdziałać w grupie.

FAN_K2_U12

zaliczenie

FAN_K2_K03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wypełniania zobowiązań powiązanych z działalnością
ﬁlologa-germanisty.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie referatu

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

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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Przedmiot obejmuje kształcenie wszystkich sprawności językowych na poziomie
C1+/C2 wg ESOKJ:
• czytanie ze zrozumieniem: praca z szerokim zakresem zaawansowanych
językowo, dłuższych tekstów, ćwiczenie dostrzegania także znaczeń ukrytych;
• pisanie - różnych form pisemnych, w tym form obowiązujących na egzaminie
końcowym;
• słuchanie – praca z autentycznymi formami audiowizualnymi ze źródeł
niemieckojęzycznych;

1.

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

• mówienie – ćwiczenie jasnych, płynnych i precyzyjnych wypowiedzi, także
dotyczących złożonych problemów, dyskusje;
• poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo): ćwiczenia gramatycznoleksykalne opracowane przez prowadzących zajęcia, poszerzanie zasobu
słownictwa poprzez analizę tekstów, reportaży, dokumentów, programów
telewizyjnych i radiowych;
• elementy języka biznesu (rynek pracy, gospodarka).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów, analiza tekstów, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich
prowadzących dany przedmiot na podstawie aktywności na zajęciach
oraz co najmniej trzech kolokwiów, sprawdzających bieżącą wiedzę i
umiejętności studenta. Dopuszczalne są dwie nieobecności
nieusprawiedliwione w ciągu semestru u każdego z prowadzących. 2.
Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde kolokwium musi zostać
zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60% możliwych do zdobycia
punktów). a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia z co najmniej jednego
z dwóch semestrów student nie zostaje dopuszczony do egzaminu
końcowego w pierwszym terminie i otrzymuje ostatni termin uzyskania
zaliczenia/zaliczeń w sesji letniej poprawkowej przed egzaminem
poprawkowym z PNJN, b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w
punkcie a) student nie jest dopuszczony do egzaminu i powtarza cały
rok PNJN. 3. Egzamin kończący rok akademicki jest egzaminem
kompetencyjnym w całości w języku niemieckim, sprawdzającym
ogólną wiedzę językową na poziomie C2 (ESOKJ) i składa się z części
pisemnej (max. 100 punktów) i części ustnej (max. 25 punktów).
Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zaliczenie części
pisemnej. Egzamin pisemny składa się z czterech odrębnych części (4 x
25 pkt.). Aby zaliczyć jedną część, student musi uzyskać min. 15
punktów. Aby zaliczyć cały egzamin pisemny, student musi uzyskać
min. 60% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, przy czym
dopuszczalne jest niezaliczenie jednej z czterech części pod warunkiem
napisania jej na min. 12 punktów. W przypadku niespełnienia
powyższych wymagań student nie zostaje dopuszczony do egzaminu
ustnego i zdaje ponownie cały egzamin w sesji poprawkowej. W
przypadku niezaliczenia ustnej części egzaminu student powtarza w
drugim terminie tylko tę część. UWAGA: Zależnie od okoliczności forma
zajęć i/lub zaliczeń i/lub egzaminów może zostać zmieniona ze
stacjonarnej na zdalną.

122 / 126

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1+/C2
Obecność obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru u każdego z
prowadzących)

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANS.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
0421Prawo

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).

FAN_K2_W10

zaliczenie

FAN_K2_U05,
FAN_K2_U13

zaliczenie

FAN_K2_K01,
FAN_K2_K02,
FAN_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

6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

2

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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Załącznik nr 30 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Filologiczny

Kierunek:

ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Forma kształcenia:

studia niestacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia niestacjonarne

Język studiów:

polski

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

55%

Literaturoznawstwo 44%
Nauki prawne

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Celem studiów drugiego stopnia na kierunku ﬁlologia angielska z językiem niemieckim jest wykształcenie dysponujących
szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów w zakresie anglistyki, którzy ponadto posługują się biegle językiem
niemieckim. Niestacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Warunkiem
ich zaliczenia jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej, która uzyska ocenę
pozytywną oraz zdanie egzaminu magisterskiego. Program studiów obejmuje min. 532 godzin przedmiotów z zakresu
praktycznej nauki języka angielskiego, praktycznej nauki języka niemieckiego, przekładu, przedmiotów z zakresu
literaturoznawstwa angielskiego i niemieckiego, językoznawstwa angielskiego i niemieckiego oraz przekładoznawstwa.
Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się bardzo dobrą znajomością języków angielskiego i niemieckiego w mowie i
piśmie. Gruntowna wiedza z wybranej specjalności (językoznawstwa, przekładoznawstwa) pozwala mu na znalezienie pracy
w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, korporacjach, instytucjach kulturalnych, dyplomacji, instytucjach badawczych,
sektorze usług.
W ofercie UJ nie istnieją podobne programy.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku ﬁlologia angielska z językiem niemieckim jest zgodna z misją oraz z 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 absolwenta do
rynku pracy poprzez przekazanie mu aktualnej wiedzy, wykształcenie umiejętności o charakterze teoretycznym i
praktycznym oraz kompetencji pozwalających na dostosowanie się do wymagań pracodawcy.

Charakterystyka kierunku
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Cele kształcenia
Przekazanie pogłębionej wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego oraz niemieckiego obszaru
językowego.
Przekazanie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
Wykształcenie pogłębionych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie języków angielskiego oraz niemieckiego, w szczególności
analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego oraz rozwiązywania problemów badawczych ﬁlologii;
wykształcenie umiejętności przekładowych.
Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz niemieckiego
Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, formułowania problemów, wiązania faktów oraz wyciągania wniosków.
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 z językiem niemieckim, różnorodność specjalności oraz bogata oferta
zajęć, doskonale wpisują się w aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze oraz oczekiwania wobec absolwentów na rynku
pracy. Studia magisterskie w trybie niestacjonarnym umożliwiają doskonalenie umiejętności zawodowych i kompetencji
językowych osobom już aktywnym na rynku pracy.
Dzięki bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego oraz szerokiej wiedzy z zakresu ﬁlologii angielskiej absolwenci zyskują
wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej. Absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowiskach wymagających
zaawansowanej znajomości języka angielskiego i niemieckiego, m.in. w korporacjach, jak również różnych instytucjach:
unijnych, kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach, a także w biurach tłumaczy. Wysokie kwaliﬁkacje pozwalają
im także znaleźć zatrudnienie w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym. Zatrudniani są jako tłumacze
tekstów pisanych i ustnych, tekstów specjalistycznych, asystenci językowi.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Analiza zgodności zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów ﬁlologia angielska z językiem niemieckim
(specjalność przekładoznawcza, specjalność językoznawcza) z potrzebami rynku pracy przeprowadzana corocznie podczas
przygotowywania raportu jakości kształcenia, jak również monitorowanie losów absolwentów wykazuje zgodność efektów
uczenia się z potrzebami rynkowymi i społecznymi. Absolwenci posiadają bardzo dobrą znajomość języków angielskiego i
niemieckiego oraz orientację w literaturze i kulturze obydwu obszarów językowych z naciskiem na kulturę współczesną,
także doskonałą znajomość języka polskiego. Absolwenci specjalności przekładoznawczej orientują się także w polskiej
literaturze współczesnej. Są świadomi mechanizmów komunikacji międzykulturowej. Posiadają wiedzę teoretyczną i
praktyczną na temat procesu przekładu, a także uwarunkowań formalnych i prawnych pracy tłumacza. Znajdują więc zwykle
pracę jako tłumacze tekstów tekstów literackich i użytkowych, redaktorzy w czasopismach lub wydawnictwach, adjustatorzy
językowi przekładów; krytycy przekładu, oraz pracownicy naukowi w dziedzinie przekładoznawstwa. Natomiast absolwenci
specjalności językoznawczej posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu języka biznesu oraz wiedzę teoretyczną i
umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach i korporacjach.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Pracownicy IFA UJ 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. 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, 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
Zakres badań zespołów działających w IFA UJ, obejmuje wszystkie ważne zagadnienia wykładane na kierunku ﬁlologia
angielska i ﬁlologia angielska językiem niemieckim: językoznawstwo angielskie, językoznawstwo stosowane, historię
literatury i kultury brytyjskiej, historię literatury i kultury amerykańskiej, komparatystykę językoznawczą i kulturową oraz
pragmatykę językoznawczą i teorię tłumaczenia (IFG – germanistyczne językoznawstwo stosowane, germanistyczne
językoznawstwo historyczne, literaturę niemieckojęzyczna XVIII i XIX wieku, literaturę niemieckojęzyczną XX i XXI wieku,
relacje interkulturowe: przestrzeń literacka i kulturowa: j. niemiecki, j. polski i j. jidysz). Posiadamy ponadto Pracownię PNJA,
której zadaniem jest koordynacja i optymalizacja realizowanych w IFA zajęć dydaktycznych związanych z praktyczną nauką
języka angielskiego, opracowywanie nowych programów dydaktycznych w tym zakresie, stymulacja badań naukowych oraz
organizacja różnego rodzaju wydarzeń dydaktycznych i naukowych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Filologii Angielskiej UJ w siedzibie przy Al. Mickiewicza dysponuje dobrą infrastrukturą dydaktyczną. Infrastruktura
dydaktyczna w budynkach Paderevianum II jest dobra, sale dydaktyczne są wyposażone w beamery i komputery. W nowym
budynku Paderevianum instytut może również korzystać z sali komputerowej, laboratorium językowego o dużej sali
wykładowej. Pokoje pracowników, w których są przeprowadzane konsultacje są wyposażone prawidłowo. W siedzibie przy Al.
Mickiewicza studenci i pracownicy mają dobry dostęp do zalecanej literatury. Biblioteka Wydziału Filologicznego UJ
(utworzona Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 21 października 2015 r.) ma bowiem swoją siedzibę w budynku Paderevianum II,
a zbiory Biblioteki tworzą połączone księgozbiory bibliotek instytutowych. 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. Biblioteka zapewnia obecnie szeroki dostęp do aktualnych zasobów odpowiadających proﬁlowi
kształcenia na Wydziale. 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
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circulation VTLS/Virtua. Siedziba Biblioteki to nowoczesny, klimatyzowany budynek w pełni przystosowanym do obsługi
czytelników niepełnosprawnych. W Bibliotece czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do półek oraz z 50 miejsc w czytelni,
które to miejsca są wyposażone również w komputery z bezpłatnym dostępem do internetu.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0231

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Wszyscy studenci kierunku ﬁlologia angielska z językiem niemieckim realizują przedmioty obligatoryjne tj. "praktyczną
naukę języka angielskiego" z podziałem na poszczególne sprawności językowe, "praktyczną naukę języka niemieckiego" oraz
wykłady z wybranych zagadnień literaturoznawstwa angielskiego i wykłady z wybranych zagadnień językoznawstwa i
literaturoznawstwa niemieckiego. Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności już od pierwszego
semestru: językoznawstwo angielskie (język w biznesie) lub przekładoznawstwo. Wybór specjalności niesie za sobą wybór
seminarium magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów specjalnościowych. Ze względu na specyﬁkę studiów
niestacjonarnych oraz możliwości przydzielania zajęć szczegółowe tematy przedmiotów opcyjnych mogą ulegać zmianie w
poszczególnych latach.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

38

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

49

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: 532

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Program studiów nie przewiduje odbywania praktyk zawodowych.

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Złożenie pracy magisterskiej, która uzyska pozytywną ocenę oraz zdanie egzaminu magisterskiego

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FAN_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

FAN_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym 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.

FAN_K2_W02N

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia z zakresu
zaawansowanej wiedzy szczegółowej w zakresie ﬁlologii germańskiej.

P7U_W, P7S_WG

FAN_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

FAN_K2_W03N

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska i zagadnienia z
zakresu języka niemieckiego, rozumie kompleksową naturę języka, jego złożoność i
zmienność.

P7U_W, P7S_WG

FAN_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju i najważniejsze
osiągnięcia w językoznawstwie i literaturoznawstwie.

P7U_W, P7S_WG

FAN_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i metodologie stosowane w
badaniach językoznawczych i literaturoznawczych.

P7U_W, P7S_WG

FAN_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

FAN_K2_W06N

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu różne rodzaje tekstów kultury
niemieckiego obszaru językowego oraz metody ich analizy i interpretacji i rozumie ich
P7U_W, P7S_WG
rolę i miejsce w procesie historyczno-kulturowym oraz zakres oddziaływania
społecznego.

FAN_K2_W07

Absolwent zna i rozumie znaczenie ﬁlologii angielskiej w systemie nauk
humanistycznych oraz o jej specyﬁkę przedmiotową i metodologiczną.

P7U_W, P7S_WK

FAN_K2_W08

Absolwent zna i rozumie powiązanie ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami naukowymi w
dziedzinie nauk humanistycznych.

P7U_W, P7S_WK

FAN_K2_W09

Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji dotyczące
problematyki z zakresu badań ﬁlologicznych.

P7U_W, P7S_WK

FAN_K2_W10

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

Umiejętności
Kod

Treść

PRK

FAN_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
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Kod

Treść

PRK

FAN_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

FAN_K2_U03

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

P7U_U, P7S_UW

FAN_K2_U04

Absolwent potraﬁ krytycznie analizować i interpretować różnego rodzaju teksty
wykorzystując właściwą terminologię i stosując odpowiednią metodologię.

P7U_U, P7S_UW

FAN_K2_U05

Absolwent potraﬁ umiejętnie i merytorycznie argumentować z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułować wnioski.

P7U_U, P7S_UW

FAN_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

FAN_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

FAN_K2_U08

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem angielskim na poziomie C2 (określonym
przez ESOKJ).

P7U_U, P7S_UK

FAN_K2_U08N

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C2 (określonym
przez ESOKJ).

P7U_U, P7S_UK

FAN_K2_U09

Absolwent potraﬁ dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu
różnych form i metod (w tym technik informacyjno-komunikacyjnych).

P7U_U, P7S_UK

FAN_K2_U10

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

P7U_U, P7S_UK

FAN_K2_U11

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat
zagadnień studiowanych w ramach ﬁlologii angielskiej.

P7U_U, P7S_UK

FAN_K2_U12

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie.

P7U_U, P7S_UO

FAN_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

FAN_K2_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych treści. P7U_K, P7S_KK

FAN_K2_K02

Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych w obszarze ﬁlologii angielskiej i ﬁlologii germańskiej
oraz zasięgania opinii eksperckich w przypadku trudności w samodzielnym
rozwiązaniu problemów.

P7U_K, P7S_KK

FAN_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 oraz ﬁlologa-germanisty.

P7U_K, P7S_KO

FAN_K2_K04

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki pełnienia ról
zawodowych ﬁlologa-anglisty oraz ﬁlologa-germanisty.

P7U_K, P7S_KR

Efekty uczenia się

PRK

10 / 97

Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego I

48

-

-

O

Praktyczna nauka języka niemieckiego I

48

-

-

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów
niemieckojęzycznych

16

6,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Językoznawstwo angielskie
Studenci wybierają specjalność przy zapisie na studia. W przypadku, gdy wybiorą językoznawstwo angielskie, to realizują
wszystkie przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty specjalnościowe w tym seminarium językoznawcze i opcje wymienione
w planie. Ze względu na możliwość przydzielenia zajęć szczegółowa oferta kursów opcyjnych może się zmieniać w kolejnych
latach.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dyskurs korporacyjny

16

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium magisterskie: językoznawstwo

32

-

-

Opcja: językoznawstwo I/I

16

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

Ścieżka: Przekładoznawstwo
Studenci wybierają specjalność przy zapisie na studia. W przypadku, gdy wybiorą przekładoznawstwo, to realizują wszystkie
przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty specjalnościowe w tym seminarium przekładoznawcze i opcje wymienione w
planie. Ze względu na możliwość przydzielenia zajęć szczegółowa oferta kursów opcyjnych może się zmieniać w kolejnych
latach.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przekład tekstów humanistycznych

16

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo

32

-

-

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa

16

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

42

12,0

egzamin

Przedmiot

F

Semestr 2
Przedmiot
Praktyczna nauka języka angielskiego I

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

42

14,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Opcja: językoznawstwo I/II

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium magisterskie: językoznawstwo

28

9,0

zaliczenie

Język i społeczeństwo

14

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa

14

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot
Praktyczna nauka języka niemieckiego I

O

Ścieżka: Językoznawstwo angielskie
Przedmiot

F

Ścieżka: Przekładoznawstwo
Studenci wybierają specjalnosc przy zapisie na studia. W przypadku, gdy wybiorą przekładoznawstwo, to realizują wszystkie
przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty specjalnościowe w tym seminarium przekładoznawcze i opcje wymienione w
planie. Ze względu na możliwość przydzielenia zajęć szczegółowa oferta kursów opcyjnych może się zmieniać w kolejnych
latach.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Opcja: literaturoznawstwo I/III

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo

28

9,0

zaliczenie

Stylistyka języka polskiego

14

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przekład tekstów urzędowych

14

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa

16

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego

16

6,0

egzamin

O

Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego

16

6,0

egzamin

O

Praktyczna nauka języka angielskiego II

16

-

-

O

Praktyczna nauka języka niemieckiego II

16

-

-

O

Przedmiot

F

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: Językoznawstwo angielskie
Studenci wybierają specjalnośc przy zapisie na studia. W przypadku, gdy wybiorą językoznawstwo angielskie, to realizują
wszystkie przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty specjalnościowe w tym seminarium językoznawcze i opcje wymienione
w planie. Ze względu na możliwość przydzielenia zajęć szczegółowa oferta kursów opcyjnych może się zmieniać w kolejnych
latach.
Przedmiot
Seminarium magisterskie: językoznawstwo

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

32

-

-

F

Ścieżka: Przekładoznawstwo
Studenci wybierają specjalność przy zapisie na studia. W przypadku, gdy wybiorą przekładoznawstwo, to realizują wszystkie
przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty specjalnościowe w tym seminarium przekładoznawcze i opcje wymienione w
planie. Ze względu na możliwość przydzielenia zajęć szczegółowa oferta kursów opcyjnych może się zmieniać w kolejnych
latach.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

32

-

-

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka angielskiego II

14

4,0

egzamin

O

Praktyczna nauka języka niemieckiego II

16

8,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Praktyczna nauka języka angielskiego II

14

4,0

egzamin

O

Praktyczna nauka języka niemieckiego II

16

8,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Opcja biznesowa II/I

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja biznesowa II/II

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Seminarium magisterskie: językoznawstwo

28

24,0

zaliczenie

Przedmiot
Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo

F

Semestr 4
Przedmiot

Ścieżka: Językoznawstwo angielskie
Przedmiot

F

Ścieżka: Przekładoznawstwo
Studenci wybierają specjalnośc przy zapisie na studia. W przypadku, gdy wybiorą przekładoznawstwo, to realizują wszystkie
przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty specjalnościowe w tym seminarium przekładoznawcze i opcje wymienionew
planie. Ze względu na możliwość przydzielenia zajęć szczegółowa oferta kursów opcyjnych może się zmieniać w kolejnych
latach.

Plany studiów

13 / 97

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo

28

24,0

zaliczenie

Opcja: przekładoznawstwo II/III

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja: przekładoznawstwo II/IV

14

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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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 z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.210.5cd961efd7d34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 48

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 42

Sylabusy

16 / 97

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności językowych do poziomu zgodnego z wymaganiami określonymi przez
ESOKJ - poziom C2.

C2

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności pracy z tekstem w języku angielskim a także umiejętności tworzenia
własnych tekstów pisemnych oraz wypowiedzi ustnych w języku angielskim.

C3

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami pracy ze źródłami zarówno w języku polskim i angielskim,
ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ich do tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych i ustnych.
Studenci zostaną zaznajomieni z metodami dokonywania selekcji i analizy informacji oraz formułowania
krytycznych sądów na ich podstawie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
w zakresie języka angielskiego, ze szczególnym
naciskiem na język akademicki (w zakresie
słownictwa, gramatyki, stylu etc). Student ma
świadomość kompleksowej natury języka i jego
złożoności.

FAN_K2_W06

zaliczenie

W2

Student zna i rozumie pojęcie plagiatu oraz metody
i znaczenie odpowiedniego wykorzystania źródeł
we własnych pracach akademickich. Student ma
pogłębioną wiedzę dotyczącą cytowania, parafrazy,
streszczania źródeł, z którymi pracuje. Student zna
i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

FAN_K2_W06,
FAN_K2_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka angielskiego; posiada umiejętności FAN_K2_U08
językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez
ESOKJ – poziom C2 dla języka angielskiego.

zaliczenie

U2

Student potraﬁ przeprowadzić pogłębioną analizę
i interpretację tekstu czytanego w języku angielskim
z zastosowaniem zróżnicowanych metod.

FAN_K2_U04

zaliczenie

U3

Student potraﬁ przygotować w języku angielskim
różne prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym, ze szczególnym naciskiem
na prace pisane w języku akademickim. (Formy
tekstu: parafraza, streszczenie, akapit, akapit
z wykorzystaniem źródeł etc.) Student posiada
umiejętność merytorycznego argumentowania
z wykorzystaniem źródeł w języku angielskim. Student
potraﬁ wyselekcjonować źródła i odnieść się
do poglądów innych autorów. Student posiada
umiejętności cytowania, parafrazy oraz streszczania
tekstu. Student potraﬁ określić priorytety w trakcie
przygotowania planu wypowiedzi pisemnej.

FAN_K2_U01

zaliczenie

Sylabusy
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U4

Student potraﬁ samodzielnie przygotować wypowiedź
ustną w języku angielskim na podstawie analizy
krótkiego tekstu w języku polskim oraz przeprowadzić
krótką rozmowę na jego temat. Student potraﬁ
formułować krytyczne sądy na temat przeczytanego
tekstu.

FAN_K2_U09

zaliczenie

U5

Student potraﬁ współdziałać w grupie, komunikując się
w języku angielskim, określając priorytety przy
FAN_K2_U12
realizacji określonego zadania i zachowując
świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

FAN_K2_K01

zaliczenie

K2

Student rozumie konieczność przestrzegania etyki
swojego zawodu i kieruje się jej zasadami, zwłaszcza
w dziedzinie ochrony wartości intelektualnej
i podejmowania działań antyplagiatowych.

FAN_K2_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

48

przygotowanie do zajęć

40

Przygotowanie do sprawdzianów

50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

Przygotowanie prac pisemnych

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
238

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
48

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

42

przygotowanie do ćwiczeń

40

Przygotowanie do sprawdzianów

20

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
122

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

INTEGRATED SKILLS:
W trakcie kursu studenci zaznajamiani są z różnymi zagadnieniami z zakresu
słownictwa, gramatyki oraz stylistyki języka angielskiego. Zagadnienia omawiane
w ciągu pierwszego semestru nauki będą obejmować m.in.: academic register;
linking words; relative clauses; Subject-Verb agreement; modal verbs.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

Zajęcia przygotowują do części Use of English egzaminu pisemnego oraz do
egzaminu ustnego z praktycznej nauki języka angielskiego odbywającego się na
końcu roku akademickiego.

2.

3.

WRITING:
W trakcie kursu studenci rozwijają kompetencje językowe i poznają metody
tworzenia wypowiedzi pisemnych w języku angielskim. W semestrze pierwszym
studenci zaznajamiani są z podstawami argumentacji oraz wykorzystania źródeł
do tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych.
Zagadnienia omawiane w ciągu pierwszego semestru nauki będą obejmować
m.in.: choosing appropriate style; thesis statement; paragraph structure and
unity; plagiarism; paraphrasing; summarising.
Zajęcia przygotowują do części Writing egzaminu pisemnego z praktycznej nauki
języka angielskiego odbywającego się na końcu roku akademickiego.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2

READING:
Kurs skupi się na doskonaleniu sprawności czytania akademickiego (na poziomie
dorównującym kompetencjom rodzimych użytkowników języka angielskiego)
poprzez krytyczną analizę tekstów akademickich, esejów i artykułów prasowych.
Szczególną uwagę zwraca się na: (a) rolę wiedzy kulturowej w analizie i ocenie
tekstów; (b) ocenę środków leksykalnych i stylistycznych oraz siły perswazyjnej
tekstów; (c) ewaluację schematów argumentacyjnych, rozpoznawanie
W1, W2, U1, U2, U3, U4,
stronniczości, błędów w rozumowaniu, soﬁzmatów, nadinterpretacji danych,
U5, K1, K2
hiperboli.
Studenci będą pracować z wybranymi tekstami akademickimi o tematyce
humanistycznej oraz esejami i artykułami z czasopism brytyjskich i amerykańskich
Zajęcia przygotowują do części Reading egzaminu pisemnego z praktycznej nauki
języka angielskiego odbywającego się na końcu roku akademickiego.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
|| -- A -- || Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest: (1) uczestnictwo
w zajęciach (dopuszczona 1 nieobecność w semestrze); (2) aktywny udział
w zajęciach (dyskusja, praca w grupach, analiza tekstów); (3) zaliczenie
wszystkich testów cząstkowych w trakcie semestru (min 60%); (4)
terminowe oddanie wszystkich pisemnych prac domowych; (5) zaliczenie
semestralnych prac pisemnych na przynajmniej 60%. || -- B -- || Kurs
obejmuje dwa semestry (I i II). Ćwiczenia kończą się zaliczeniem bez
oceny zarówno po semestrze I i II. Uzyskanie zaliczenia z obu semestrów
wszystkich komponentów kursu PNJA jest warunkiem dopuszczenia do
egzaminu końcowego z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
przeprowadzanego po semestrze II. (Szczegółowe informacje o egzaminie
znajdują się w syllabusie dla semestru II.)

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, gra dydaktyczna, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
|| -- A -- || Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest: (1) uczestnictwo
w zajęciach (dopuszczona 1 nieobecność w semestrze); (2) aktywny udział
w zajęciach (dyskusja, praca w grupach, analiza tekstów); (3) zaliczenie
wszystkich testów cząstkowych w trakcie semestru (min 60%); (4)
terminowe oddanie wszystkich pisemnych prac domowych; (5) zaliczenie
semestralnych prac pisemnych na przynajmniej 60%. || -- B -- || Kurs
obejmuje dwa semestry (I i II). Ćwiczenia kończą się zaliczeniem bez
oceny zarówno po semestrze I i II. Uzyskanie zaliczenia z obu semestrów
wszystkich komponentów kursu PNJA jest warunkiem dopuszczenia do
egzaminu końcowego z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
przeprowadzanego po semestrze II .Ustny i pisemny egzamin końcowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C1, pozwalające na podjęcie pracy nad
rozwinięciem kompetencji językowych do poziomu C2.

Sylabusy
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Dyskurs korporacyjny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFANJęzAngN.210.5cd5579e683e8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest omówienie zagadnień z zakresu dyskursu korporacyjnego.

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 w pogłębionym stopniu
terminologię stosowaną w językoznawstwie,
ze szczególnym uwzględnieniem analizy dyskursu

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ krytycznie analizować i interpretować różne
rodzaje tekstów stosowanych w komunikacji
biznesowej i korporacyjnej wykorzystując właściwą
terminologię i stosując odpowiednią metodologię

FAN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAN_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
konwersatorium

16

przygotowanie do zajęć

30

konsultacje

14

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści omawiane na zajęciach obejmują tematykę związaną z dyskursem
korporacyjnym. Omawiane są następujące zagadnienia: gatunki tekstów, tj.
raporty roczne, strony internetowe, proﬁle korporacji w mediach
społecznościowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz
pozytywna ocena z test końcowego (min. 60% punktów).
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Przekład tekstów humanistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFANPrzN.210.5cd4249104caf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 16

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane zjawiska i pojęcia z zakresu
przekładoznawtswa.

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_U02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać poprawnego przekładu tekstu o charakterze
ogólnohumanistycznym z języka angielskiego na język
polski i z języka polskiego na język angielski

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz dogłębnej
weryﬁkacji wszelkich informacji potrzebnych
w rozwiązywaniu problemów przekładowych; w razie
potrzeby jest również gotów zasięgać opinii
eksperckich.

K1

FAN_K2_K01,
FAN_K2_K02

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

16

Przygotowanie prac pisemnych

70

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Studenci zapoznają się z różnymi rodzajami tekstów ogólnohumanistycznych (np.
ulotka informacyjna, tekst internetowy, streszczenie artykułu naukowego, notka
biograﬁczna, wstęp do książki, recenzja, esej). Poznają konwencje pisania tych
tekstów w języku polskim i angielskim, tłumaczą wybrane typy tekstów z
dziedziny nauk humanistycznych (teksty samodzielne i/lub części większych
całości). Analizują teksty paralelne, redagują również prace innych tłumaczy.
Szczegółowa lista tematów zostanie podana przez prowadzącego/prowadzącą.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, poprawne wykonywanie zadań na zajęciach i
zajęć domowych, zaliczenie pracy końcowej (minimum 60% punktów)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka niemieckiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.230.5cd9620f1ed14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 48

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
14.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 42

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie C1/C1+.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła niemieckojęzyczne oraz
formułować krytyczne sądy.

FAN_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

U2

posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C1+
(określonym przez ESOKJ).

FAN_K2_U08N

egzamin pisemny / ustny

U3

potraﬁ dokonać prezentacji opracowanych zagadnień
przy wykorzystaniu różnych form i metod.

FAN_K2_U09

egzamin pisemny / ustny

U4

współdziałać w grupie

FAN_K2_U12

egzamin pisemny / ustny

FAN_K2_K03

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wypełniania zobowiązań powiązanych z działalnością
ﬁlologa-germanisty

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

48

przygotowanie do ćwiczeń

200

przygotowanie do egzaminu

30

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
288

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
48

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

42

przygotowanie do egzaminu

20

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
72

ECTS
14.0
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Liczba godzin
42

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Przedmiot obejmuje kształcenie wszystkich sprawności językowych na poziomie
C1/C1+ wg ESOKJ:
• czytanie ze zrozumieniem: praca z szerokim zakresem zaawansowanych
językowo, dłuższych tekstów, ćwiczenie dostrzegania także znaczeń ukrytych;
• pisanie - różnych form pisemnych, w tym form obowiązujących na egzaminie
końcowym;

1.

U1, U2, U3, U4, K1

• słuchanie – praca z autentycznymi formami audiowizualnymi ze źródeł
niemieckojęzycznych;
• mówienie – ćwiczenie jasnych, płynnych i precyzyjnych wypowiedzi, także
dotyczących złożonych problemów;
• poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo)

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie kolokwiów u wszystkich prowadzących przedmiot. Obecność na
zajęciach, dopuszczalna nieobecność na jednych zajęciach.

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie wszystkich kolokwiów oraz prac pisemnych w ciągu
semestru oraz obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej C1

Sylabusy
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Seminarium magisterskie: językoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFANJęzAngN.2F0.1585690490.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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: 32

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 28

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 32

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
24.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 28

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.

FAN_K2_W01

zaliczenie

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.

FAN_K2_W02

zaliczenie

W3

w pogłębionym stopniu wybrane zjawiska
i zagadnienia z zakresu języka angielskiego, rozumie
kompleksową naturę języka, jego złożoność
i zmienność.

FAN_K2_W03

zaliczenie

W4

w pogłębionym stopniu teorie i metodologie
stosowane w badaniach językoznawczych.

FAN_K2_W05

zaliczenie

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.

FAN_K2_W06

zaliczenie

W6

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
dotyczące problematyki z zakresu badań
językoznawczych.

FAN_K2_W09

zaliczenie

W7

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

FAN_K2_W10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku angielskim pracę pisemną
o charakterze specjalistycznym, naukowym,
w zakresie językoznawstwa.

FAN_K2_U01

zaliczenie

U2

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

FAN_K2_U03

zaliczenie

Sylabusy
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U3

krytycznie analizować i interpretować teksty kultury
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię z zakresu językoznawstwa.

FAN_K2_U04

zaliczenie

U4

umiejętnie i merytorycznie argumentować
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować wnioski.

FAN_K2_U05

zaliczenie

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.

FAN_K2_U06

zaliczenie

U6

przy rozwiązywaniu złożonych i nietypowych
problemów w zakresie językoznawstwa integrować
wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin naukowych.

FAN_K2_U07

zaliczenie

U7

dokonać prezentacji opracowanych zagadnień
z zakresu językoznawstwa przy wykorzystaniu różnych
form i metod (w tym technik informacyjnokomunikacyjnych).

FAN_K2_U09

zaliczenie

U8

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku angielskim na wybrany temat
z zakresu językoznawstwa z wykorzystaniem literatury
przedmiotu.

FAN_K2_U10

zaliczenie

U9

porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień językoznawczych.

FAN_K2_U11

zaliczenie

U10

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie językoznawstwa.

FAN_K2_U13

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych
treści.

FAN_K2_K01

zaliczenie

K2

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych w obszarze
językoznawstwa oraz zasięgania opinii eksperckich
w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu
problemów.

FAN_K2_K02

zaliczenie

K3

spełniać obowiązki akademickie i zawodowe zgodnie
z zasadami etyki.

FAN_K2_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

32

konsultacje

10

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy

31 / 97

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
32

ECTS
1.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

28

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

100

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
188

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

32

przygotowanie pracy dyplomowej

180

przeprowadzenie badań literaturowych

30

konsultacje

15

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
287

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
32

ECTS
1.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

28

przygotowanie pracy dyplomowej

240

konsultacje

15

przygotowanie do zajęć

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
373

ECTS
24.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
28

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:
seminarium, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

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

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
posiadanie stopnia licencjata

Sylabusy
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Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFANPrzN.2F0.1585690856.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, 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: 32

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 28

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 32

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Liczba
punktów ECTS
24.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie
Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 28

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.

FAN_K2_W01,
FAN_K2_W02

zaliczenie, praca
magisterska

W2

wybrane metody analizy i interpretacji tekstów kultury
przydatne w reﬂeksji przekładoznawczej oraz
w praktyce przekładowej

FAN_K2_W06

zaliczenie, praca
magisterska

W3

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego.

FAN_K2_W10

praca magisterska

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).

FAN_K2_W04,
FAN_K2_W05,
FAN_K2_W08

zaliczenie, praca
magisterska

W5

fundamentalne dylematy towarzyszące pracy
tłumacza

FAN_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.

FAN_K2_U01,
FAN_K2_U03,
FAN_K2_U05

zaliczenie, praca
magisterska

U2

przeprowadzić pogłębioną analizę i interpretację
tekstów z zastosowaniem wybranych metod
stosowanych w przekładoznawstwie.

FAN_K2_U04

zaliczenie, praca
magisterska

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.

FAN_K2_U09,
FAN_K2_U10,
FAN_K2_U11,
FAN_K2_U12

praca magisterska

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);
FAN_K2_U06,
potraﬁ również formułować, analizować i syntetyzować
FAN_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

praca magisterska

U5

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie przekładoznawstwa; rozumie
także potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego

FAN_K2_U13

zaliczenie

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz zasięgania
porad specjalistów w przypadku napotkania trudności
w samodzielnym rozwiązaniu problemów
translatologicznych.

FAN_K2_K01,
FAN_K2_K02

zaliczenie, praca
magisterska

K2

spełniać obowiązki akademickie i zawodowe zgodnie
z zasadami etyki.

FAN_K2_K04

zaliczenie, praca
magisterska

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

32

przygotowanie pracy dyplomowej

28

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
32

ECTS
1.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium

28

przygotowanie do zajęć

32

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

32

przygotowanie do zajęć

28

przeprowadzenie badań literaturowych

40

przygotowanie pracy dyplomowej

200

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
32

ECTS
1.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

28

przygotowanie do zajęć

32

przygotowanie pracy dyplomowej

360

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
420

ECTS
24.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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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:
seminarium, 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:
seminarium, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

seminarium

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma oraz warunki zaliczenia semestru zostaną podane przez
prowadzącego.

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium, konsultacje, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia ostatniego semestru seminarium jest
zaliczenie, praca magisterska złożenie pracy magisterskiej. Pozostałe warunki oraz forma
zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Opcja: językoznawstwo I/I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFANJęzAngN.210.1587069807.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 16

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

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAN_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

16

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* 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:
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 z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFANPrzN.210.5cd2d11575c22.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
wykład: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy o funkcjonowaniu języka z perspektywy językoznawstwa
kognitywnego, przydatnej jako tło poznawcze przy pisaniu wszelkich prac opartych na materiale językowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najważniejsze pojęcia i terminy stosowane
w różnychszkołach językoznawstwa kognitywnego
oraz ich wzajemne powiazania

FAN_K2_W05

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
rozpoznać w materiale językowym przykłady zjawisk,
które odpowiadają pojęciom i terminom kluczowym
dla językoznawstwa kognitywnego

U1

FAN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytyki swojego własnego podejścia do rozumienia
języka

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

16

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zagadnień językoznawczych: rys historyczny oraz omówienie
poszczególnych szkół językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem szkoły
językoznawstwa kognitywnego. XX-wieczne szkoły językoznawcze - strukturalizm,
podejście generatywne, pragmatyka językoznawcza, oraz przegląd zasadniczych
pojęć i terminów z podstawowych szkół językoznawstwa kognitywnego, do
których zaliczają się prototypy, metafora, metonimia, sieci radialne, obserwator,
konstruowanie (scen, obrazów), proﬁlowanie, polisemia, ramy, przestrzenie
mentalne, układ dynamiki sił, naturalny metajęzyk Anny Wierzbickiej.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
końcowy test pisemny
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Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów
niemieckojęzycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.210.5cd4245c9f4fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, 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
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aparatem pojęciowo-terminologicznym stosowanym w językoznawstwie oraz zmienną
naturą języka w jego historycznej ciągłości

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 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie
FAN_K2_W01
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii głównej (angielskiej) i dodatkowej
(germańskiej) (P7S_WG_FA2_1)

egzamin pisemny

W2

student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
w zakresie języka niemieckiego; ma świadomość
kompleksowej natury języka, jego złożoności
i historycznej zmienności (P7S_WG_FA2_2)

FAN_K2_W03

egzamin pisemny

W3

student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analiz i interpretacji tekstów kultury (P7S_WG_FA2_4)

FAN_K2_W05

egzamin pisemny

W4

student ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację
we współczesnym życiu kulturalnym krajów
angielskiego i niemieckiego obszaru językowego
(P7S_WK_FA2_4)

FAN_K2_W07

egzamin pisemny

W5

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego (P7S_WK_FA2_3)

FAN_K2_W10

egzamin pisemny

U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz FAN_K2_U03
formułować krytyczne sądy (P7S_UW_FA2_3)

egzamin pisemny

U2

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego
(P7S_UW_FA2_4)

FAN_K2_U04

egzamin pisemny

U3

współdziałać w grupie (P7S_UO_FA2_3)

FAN_K2_U12

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceniać i selekcjonować informacje (P7S_KK_FA2_1)

FAN_K2_K01

egzamin pisemny

K2

student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności i działa na rzecz
jego zachowania (P7S_KO_FA2_1)

FAN_K2_K03

egzamin pisemny

K3

student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje
się nowymi zjawiskami w kulturze (P7S_KO_FA2_2)

FAN_K2_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

16

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do zajęć

40

Sylabusy
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analiza źródeł historycznych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
153

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Pojęcia: Sprachgeschichte und Sprachwandel
2. Język syntetyczny i analityczny
3. Prehistoria języka niemieckiego
- pojęcie rekonstrukcji
- indoeropejska rodzina językowa (języki kentum i satem)
- cechy charakterystyczne języka indoeuropejskiego: apofonia, system
morfologiczny – wybrane zagadnienia : liczba podwójna, reduplikacja,,
syntetyczna budowa)
4. Plemiona germańskie i języki germańskie przeszłości i współczesne
5. Cechy charakterystyczne języka Germanów
- zmiany akcentuacyjne
- I przesuwka spółgłoskowa, prawo Vernera / grammatischer Wechsel
- tworzenie czasów przeszłych (czasowniki słabe i mocne)
6. Początki języka niemieckiego
- państwo frankońskie, początki piśmiennictwa niemieckiego
- 2 przesuwka jako cecha charakterystyczna języka niemieckiego
- geneza wyrazu „deutsch”
7. Okres starowysokoniemiecki
- tło historyczne
- charakterystyczne cechy: przegłos, powstanie rodzajników, słownictwo
8. Okres średniowysokoniemiecki
- kolonizacja ziem zachodniosłowiańskich
- tzw. Klassisches Mittelhochdeutsch
- cechy językowe: redukcja samogłosek w sylabach końcowych, cechy języka
analitycznego – wzrost użycia rodzajnika i zaimka osobowego
9. Okres wczesnowysokoniemiecki i nowowysokoniemiecki
- tło historyczne
- powstanie języka niemieckiego ponaddialektalnego, rola Marcina Lutra w tym
procesie i innych faktorów (języki kancelaryjne
- cechy językowe: dyftongizacja, monoftongizacja, wzdłużenie i skrócenie
samogłosek
10. Warianty narodowe języka niemieckiego
11. Dialekty współczesnego języka niemieckiego

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Konwersatorium: egzamin pisemny (zdany z wynikiem pozytywnym
powyżej 60%) Oceną końcową jest ocena z egzaminu. Warunkiem
podejścia do egzaminu jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna
nieobecność) oraz aktywny w nich udział (dyskusja, wykonywanie zadań).

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Opcja: literaturoznawstwo I/III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFANPrzN.220.1587073356.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

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
ćwiczenia: 14

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.

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.

FAN_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.

FAN_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.

FAN_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.

FAN_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.

FAN_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.

FAN_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.

FAN_K2_U11

zaliczenie na ocenę

FAN_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

14

przygotowanie do zajęć

70

Sylabusy
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
114

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, 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 I/II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFANJęzAngN.220.1587070079.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
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
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest 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

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAN_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

14

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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 tematyką pracy magisterskiej.
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.

53 / 97

Stylistyka języka polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFANPrzN.220.5cd4247c7eee4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ćwiczenia poświęcone będą zapoznaniu studentów z zasadami poprawności językowej w polszczyźnie w różnych
odmianach stylistycznych, zwłaszcza na poziomie frazeologii, składni oraz leksykalno-stylistycznym
i ortograﬁczno-interpunkcyjnym. Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną
polszczyzną w różnych stylach oraz zachęcenie studentów do głębszej reﬂeksji nad charakterem zmian
we współczesnym języku polskim. Uczestnicy będą mogli pogłębić swą wiedzę teoretyczną, ale szczególny nacisk
zostanie położony na wykorzystanie jej podczas ćwiczeń praktycznych.

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

najważniejsze terminy w zakresie polskiego
językoznawstwa dotyczące polskiej normy językowej,
klasyﬁkację błędów w polszczyźnie i mechanizmy ich
powstawania na różnych poziomach organizacji
języka, a także jej zróżnicowanie pod względem
stylistycznym, terytorialnym i środowiskowym

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować prace pisemne w różnych konwencjach
stylistycznych, a także wskazywać błędy językowe
na różnych poziomach organizacji języka i je poprawić

FAN_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie poszukiwać wiedzy o współczesnej
normie języka polskiego w różnych źródłach
poprawnościowych (słowniki języka polskiego, polskie
FAN_K2_U03
portale językoznawcze, opracowania językoznawcze,
poradniki itp.) i formułować na tej podstawie krytyczne
sądy na temat swoich tekstów

zaliczenie na ocenę

U3

dokonać prezentacji wybranych portali, słowników
internetowych jako źródeł wiedzy o polszczyźnie,
w których oceni ich przydatność w pracy tłumacza.

FAN_K2_U09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznej oceny dotychczasowej wiedzy na temat
polszczyzny (zwłaszcza z perspektywy rodzimego
użytkownika tego języka)

FAN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

do uznania znaczenia wiedzy fachowej na temat
polszczyzny i sięgania do różnorodnych źródeł
poprawnościowych w przypadku trudności podczas
tworzenia polskiej wersji tłumaczeń z języka
angielskiego lub niemieckiego

FAN_K2_K02

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

14

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

36

Przygotowanie prac pisemnych

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

55 / 97

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Podczas zajęć omawiane będą zagadnienia związane z kulturą języka,
stylistycznym, terytorialnym i środowiskowym zróżnicowaniem polszczyzny oraz
jej przeobrażeniami na początku XXI wieku, a także poprawnością ortograﬁczną,
interpunkcyjną, ﬂeksyjną, leksykalno-semantyczną, składniową, frazeologiczną i
stylistyczną współczesnej polszczyzny. Dużo uwagi zostanie poświęcone
zagadnieniom ważnym w pracy tłumacza z języka obcego na język polski, czyli np.
różnicom pomiędzy polskimi a angielskimi zasadami ortograﬁcznymi i
interpunkcyjnymi, odmianie nazwisk polskich i obcych, wpływom języka
W1, U1, K1
angielskiego na leksykę i składnię języka polskiego, zjawisku rozszerzania
znaczenia słów pod wpływem języka angielskiego, a także poprawności polskiego
tłumaczenia pod względem leksykalnym, stylistycznym i interpunkcyjnym.
Przedstawione zostanie także pojęcie normy językowej zróżnicowanej ze względu
na sytuację komunikacyjną, a także stosunkowo częste błędy charakterystyczne
dla zachowań językowych współczesnych Polaków. Uczestnicy będą mogli także
zapoznać się ze słownikami i innymi opracowaniami naukowymi, także tymi
dostępnymi w internecie szczególnie przydatnymi w reagowaniu poprawnych i
pięknych stylistycznie tekstów w języku polskim.

2.

Uczestnicy podczas zajęć zapoznają się z opracowaniami językoznawczymi,
zwłaszcza tymi dostępnymi w Internecie (słowniki, portale językoznawcze,
U2, U3, K2
poradnie, korpusy kampanie na temat poprawnej polszczyzny), które są przydatne
podczas tworzenia tekstów polskich poprawnych językowo i stylistycznie.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci zobowiązani są do regularnej obecności na zajęciach
(dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność (1x 1,5h)), brania
w nich aktywnego udziału poprzez rozwiązywanie ćwiczeń, a także
regularnego przygotowywanie się do zajęć (zapoznanie się z materiałami
teoretycznymi przesłanymi wcześniej przez prowadzącego,
przygotowanie wybranych zagadnień). Warunkiem zaliczenia przedmiotu
jest przygotowanie prezentacji dotyczącej współczesnej polszczyzny lub
zaliczenie na ocenę wybranych źródeł poprawności językowej w Internecie, zaliczenie na
pozytywną ocenę zadanych prac pisemnych (samodzielne teksty, np.
streszczenie, trzy teksty na ten sam temat w różnych konwencjach
stylistycznych; przekształcanie tekstów na inny styl funkcjonalny,
poprawa tekstów z błędami), a także pozytywna ocena z testu
zaliczeniowego, który odbędzie się pod koniec semestru (min. 60%).
Ocena końcowa wystawiana będzie na podstawie ocen z testu
zaliczeniowego, prac pisemnych i prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu nauki o języku, umiejętność analizy zjawisk językowych, obecność na zajęciach jest
obowiązkowa.

Sylabusy
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Język i społeczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFANJęzAngN.220.5cd2d11866811.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

to familiarize the student with the basic elements of sociolinguistic study

C2

to provide information regarding early and current sociolinguistic study

C3

to familiarize the student with methods of sociolinguistic research

C4

to provide information regarding how sociolinguistics and language and society is aﬀected by other linguistic
aspects

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

the student knows and understands the basics of
sociolinguistics

FAN_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W2

the student knows and understands the basic
methodology of sociolinguistic study

FAN_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W3

the student is familiar with the deﬁnitions of the
linguistic terminology associated with sociolingusitics

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

the student is able to read and understand scientiﬁc
linguistic articles and discuss them in class

FAN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

the student is able to deﬁne terminology related to
sociolinguistic study

FAN_K2_U11

zaliczenie na ocenę

U3

the student is able to take a critical perspective on
language and language use in context

FAN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

the student is prepared to use multimedia
presentation techniques to present information

FAN_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

the student knows what is ethical and not ethical in
conducting linguistic research

FAN_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

14

rozwiązywanie zadań problemowych

3

przygotowanie raportu

12

przygotowanie do sprawdzianu

25

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

10

rozwiązywanie kazusów

1

poznanie terminologii obcojęzycznej

1

analiza problemu

5

konsultacje

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

language variation and the main assumptions of sociolinguistics

W1, W2, W3

2.

language and ethnicity

W1, W2, W3, U1

3.

language and gender

W3, U1, U2

4.

language and crime

W1, W2, U1, U2, U3

5.

critical discourse analysis

U2, U3

6.

dialects and perceptual dialectology

W1, W2, W3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
the student is present and active in class and has received a positive
grade on the ﬁnal test given at the end of the semester

Wymagania wstępne i dodatkowe
The student has basic knowledge of linguistics

Sylabusy
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Przekład tekstów urzędowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFANPrzN.220.5cd42492b5556.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do tematyki przekładu tekstów urzędowych, w tym zapoznanie ich
z zasadami wykonywania tłumaczeń poświadczonych

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

normy oraz dobre praktyki w zakresie wykonywania
tłumaczeń tekstów urzędowych, a także zasady
wykonywania tłumaczeń tekstów urzędowych zgodnie
z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego
i Kodeksem Zawodowym Tłumacza Przysięgłego.

FAN_K2_W01,
FAN_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

metody analizy tekstu źródłowego urzędowego oraz
zasady oceny jakości przekładu ze szczególnym
uwzględnieniem zasady tekstów paralelnych

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W3

strategie i techniki przekładu tekstów urzędowych

FAN_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W4

rolę poszczególnych źródeł informacji dotyczącej
tekstów urzędowych oraz zna sposoby efektywnego
pozyskiwania i kryteria oceny jakości tego rodzaju
informacji w procesie tłumaczenia

FAN_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

w sposób zgodny z obowiązującymi normami wykonać
poprawne tłumaczenie tekstu urzędowego w parze
języków polski-angielski

FAN_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

pracować w grupie tłumaczy nad wspólnym projektem
w zakresie tłumaczenia tekstu urzędowego,
przyjmując w niej różne role

FAN_K2_U11,
FAN_K2_U12

projekt

U3

dokonać krytycznej oceny wykonanego tłumaczenia
tekstu urzędowego

FAN_K2_U03,
FAN_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U4

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować oraz
łączyć niezbędne dla procesu przekładu i jego oceny
informacje zaczerpnięte z rożnych źródeł oraz
formułować na tej podstawie krytyczne sądy
dotyczące wyborów translatorskich

FAN_K2_U02,
FAN_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

FAN_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

odpowiedzialnego i zgodnego z zasadami etyki
translatorskiej wykonywania tłumaczeń tekstów
urzędowych, w tym do rzetelnej identyﬁkacji braków
w zakresie własnej wiedzy i własnych kompetencji
oraz do uzupełniania tych braków poprzez m.in.
zasięganie opinii bardziej doświadczonych tłumaczy
oraz ekspertów z danej dziedziny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

14

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Sylabusy
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Przygotowanie prac pisemnych

26

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Podczas kursu studenci zapoznają się z tekstami prawniczymi i urzędowymi, które
są najczęściej tłumaczone z języka polskiego na angielski, np. akt urodzenia,
ślubu, zgonu, dyplom, świadectwo pracy, zaświadczenie o niekaralności, umowy,
zaświadczenia etc.
Dokumenty źródłowe/przykładowe oraz teksty do tłumaczenia są omawiane w
aktualnym kontekście prawnym lub legislacyjnym.
W ramach kursu studenci indywidualnie i zespołowa tłumaczą i omawiają niektóre
wybrane gatunki tekstów urzędowych z uwzględnieniem istotnych w tym wypadku
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
elementów warsztatu tłumacza, tzn. wyszukiwaniem tekstów paralelnych,
U3, U4, K1
krytycznym korzystaniem z dostępnych źródeł, rozwiązywaniem problemów
terminologicznych, w zależności od gatunku i kontekstu, a także systemu
prawnego właściwego dla danego tekstu.
Kurs kładzie nacisk na umiejętność krytycznego myślenia w czasie tłumaczenia,
umiejętność wyszukiwania informacji oraz tekstów paralelnych i ciągłą
konieczność poszerzania wiedzy dotyczącej zagadnień urzędowych w przypadku
tłumacza pragnącego tłumaczyć zawodowo ten rodzaj tekstu.
.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularna obecność na zajęciach (maksymalnie jedna
nieobecność nieusprawiedliwiona); aktywne uczestnictwo w
zajęciach: udział w dyskusji, aktywne poszukiwanie/
proponowanie terminów, praca w grupach przygotowanie
referatu terminowe przygotowanie zadanych na zajęcia
tłumaczeń test zaliczeniowy na ostatnich zajęciach (tłumaczenie
wybranego tekstu urzędowego)
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Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFANJęzAngN.220.5cc2ec7f7951e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest przybliżenie słuchaczom historii badań nad przekładem, przedstawienie najważniejszych ujęć
teoretycznych oraz zachęta do ich praktycznego zastosowania w pracy badawczej i translatorskiej.

C2

Przekazanie i uporządkowanie wiedzy o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach
przekładoznawstwa.

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
przekładoznawstwa.

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

w pogłębionym stopniu kierunki rozwoju
i najważniejsze osiągnięcia w przekładoznawstwie.

FAN_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji
dotyczące problematyki z zakresu badań
ﬁlologicznych.

FAN_K2_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętnie i merytorycznie argumentować
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować wnioski.

FAN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach
na temat zagadnień studiowanych w ramach
wprowadzenia do przekładoznawstwa.

FAN_K2_U11

zaliczenie na ocenę

FAN_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
wykład

14

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

2

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

analiza wymagań

3

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

21

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I. Historia i topograﬁa badań przekładoznawczych. Najważniejsze zagadnienia w
reﬂeksji nad tłumaczeniem.
Jeremy Munday: rozdział 1 i 2. (2h)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

II. Badania nad przekładem i językiem: pojęcie ekwiwalencji
Roman Jakobson (1959). "On Linguistic Aspects of Translation".
Eugene Nida (1964). "Principles of Correspondence".
Jeremy Munday: rozdział 3 (2h)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

III. Badania nad przekładem i językiem: ujęcie funkcjonalne
Hans J. Vermeer. (1989) "Skopos and Comission in Translation Action".
Jeremy Munday: rozdział 5. (2h)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

IV. Badania nad przekładem i literaturą: badania opisowe
Itamar Even-Zohar (1978) "The Position of Translated Literature within the
Literary Polysystem".
Gideon Toury (1978) "The Nature and Role of Norms in Translation"
Jeremy Munday: rozdział 7

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

V. Badania nad przekładem i kulturą: ideologia i etyka w przekładzie
Jeremy Munday: rozdział 8 (2h)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

VI. Badania nad przekładem i kulturą: obcość w przekładzie
Andrew Berman (1985). "Translation and the Trials of the Foreign".
Lawrence Venuti (1995). "The Translator's Invisibility"
Jeremy Munday: rozdział 9
Nowe media i kierunki badawcze
Jeremy Munday: rozdział 11 (2h)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność obowiązkowa na wykładzie (dopuszczalna jedna
zaliczenie na ocenę nieobecność nieusprawiedliwiona). Zaliczony test pisemny lub ustny (jeśli
zajęcia prowadzone są wyłącznie w trybie online).
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Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.240.5cd2d1107f2fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
wykład: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu omówienie wybranych dzieł z kanonu literatury europejskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najważniejsze dzieła literackie charakterystyczne dla
szeroko rozumianej literatury europejskiej.

FAN_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wpisać omawiane teksty literackie w kontekst
paradygmatów historyczno-kulturowych, z których
dane utwory pochodzą.

FAN_K2_U04,
FAN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
wykład

16

przeprowadzenie badań literaturowych

5

analiza źródeł historycznych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Homer and the Greek Tragedians on Human Fate

W1, U1

2.

Plato and Aristotle on Art, Literature and Language

W1, U1

3.

The Literature of the Roman World

W1, U1

4.

The Theological World of Dante

W1, U1

5.

Solipsism in the works of William Shakespeare

W1, U1

6.

Evil and Temptation in J.W. Goethe's "Faust"

W1, U1

7.

Freedom and Human Nature in Dostoevsky's "The Brothers Karamazov"

W1, U1

8.

The Fragmented Self and the Modern World - T.S. Eliot's "The Wasteland" and
"Tradition and the Individual Talent"

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z testu
końcowego (min. 60%)
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Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.240.5cd42495a0757.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

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
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z przedmiotem badań językoznawstwa; pojęcie i klasyﬁkacja znaków; język jako system
znaków, cechy znaku językowego, funkcje języka; struktura systemu językowego: podsystem fonologiczny,
podsystem morfologiczny wraz ze słowotwórczym, podsystem syntaktyczny; podstawowe pojęcia z zakresu
semantyki i pragmatyki językoznawczej; teoria aktów mowy; rys historyczny badań nad językiem; koncepcje
i paradygmaty językoznawcze:językoznawstwo historyczno-porównawcze, strukturalizm, gramatyka
generatywno-transformacyjna, językoznawstwo kognitywne; wewnętrzne zróżnicowanie języka na przykładzie
języka niemieckiego; klasyﬁkacja typologiczna i genealogiczna języków świata; zjawisko kontaktu
językowego;nauki z pogranicza językoznawstwa (psycholingwistyka, socjolingwistyka,etnolingwistyka,
neurolingwistyka)

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 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie
FAN_K2_W01
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii głównej (angielskiej) i dodatkowej
(germańskiej) (P7S_WG_FA2_1)

egzamin pisemny

W2

student ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach
rozwoju i najważniejszych osiągnięciach
w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii głównej (angielskiej) i dodatkowej
(germańskiej) (P7S_WG_FA2_3)

FAN_K2_W04

egzamin pisemny

W3

student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
z językoznawstwa i literaturoznawstwa
(P7S_WG_FA2_5)

FAN_K2_W04

egzamin pisemny

W4

pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz
prawa autorskiego (P7S_WK_FA2_3)

FAN_K2_W10

egzamin pisemny

U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz FAN_K2_U03
formułować krytyczne sądy

egzamin pisemny

U2

student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułowania wniosków
(P7S_UW_FA2_5)

FAN_K2_U05

egzamin pisemny

U3

przy rozwiązywaniu problemów w zakresie ﬁlologii
głównej (angielskiej) o dodatkowej (germańskiej)
student potraﬁ integrować wiedzę właściwą dla
różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk
humanistycznych (P7S_UW_FA2_6)

FAN_K2_U07

egzamin pisemny

U4

współdziałać w grupie (P7S_UO_FA2_3)

FAN_K2_U12

egzamin pisemny

U5

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie ramach ﬁlologii głównej
(angielskiej) i dodatkowej (germańskiej)
(P7S_UU_FA2_1)

FAN_K2_U13

egzamin pisemny

U6

student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego (P7S_UU_FA2_2)

FAN_K2_U13

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceniać i selekcjonować informacje (P7S_KK_FA2_1)

FAN_K2_K01

egzamin pisemny

K2

student rozumie konieczność przestrzegania etyki
swojego zawodu i kieruje się jej zasadami
(P7S_KR_FA2_1)

FAN_K2_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

16

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

rozwiązywanie zadań problemowych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

wykonanie ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
153

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Do poruszanych zagadnień należą: przedmiot badań językoznawstwa; pojęcie i
klasyﬁkacja znaków; język jako system znaków, cechy znaku językowego, funkcje
języka; struktura systemu językowego: podsystem fonologiczny, podsystem
morfologiczny wraz ze słowotwórczym, podsystem syntaktyczny; podstawowe
pojęcia z zakresu semantyki i pragmatyki językoznawczej; teoria aktów mowy; rys
historyczny badań nad językiem; koncepcje i paradygmaty językoznawcze:
językoznawstwo historyczno-porównawcze, strukturalizm, gramatyka
generatywno-transformacyjna, językoznawstwo kognitywne; wewnętrzne
zróżnicowanie języka na przykładzie języka niemieckiego; klasyﬁkacja
typologiczna i genealogiczna języków świata; zjawisko kontaktu językowego;
nauki z pogranicza językoznawstwa (psycholingwistyka, socjolingwistyka,
etnolingwistyka, neurolingwistyka).

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest regularne
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność),
przygotowanie do zajęć oraz aktywny w nich udział.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.240.5cd4245ce4796.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest powtórzenie i rozszerzenie wiedzy studentów z zakresu literaturoznawstwa w obrębie tematyki
zapisanej w zakładce "Treści"

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

FAN_K2_W01] Absolwent zna i rozumie /ma
pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego
w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii głównej (angielskiej) i dodatkowej
(germańskiej).

FAN_K2_W01

zaliczenie pisemne

W2

FAN_K2_W05] Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną
i uporządkowaną wiedzę z językoznawstwa
FAN_K2_W01
i literaturoznawstwa.

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

[FAN_K2_U14] Absolwent potraﬁ /rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

FAN_K2_U04

zaliczenie pisemne

FAN_K2_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

FAN_K2_K01] Absolwent jest gotów do /potraﬁ oceniać
i selekcjonować informacje.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

16

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do zajęć

30

konsultacje

16

rozwiązywanie zadań problemowych

26

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zajęcia mają na celu powtórzenie i poszerzenie wiedzy studentów na poniżej
przedstawione tematy:
1. Literatura i literaturoznawstwo – próba deﬁnicji, przedmiot nauki o literaturze i
jej funkcje. Deﬁnicje i funkcje nauki szczegółowych w obrębie literaturoznawstwa:
teoria literatury, krytyka literacka, historia literatury. Poetyka, retoryka, stylistyka,
wersologia, genologia) 2. Dzieło literatury pięknej jako szczególny rodzaj
wypowiedzi językowej; Kompozycja dzieła literackiego, składniki świata
przedstawionego
3. Literatura a przedstawianie świata – kategoria mimesis. Literatura piękna a
„literatura stosowana” (użytkowa - Gebrauchstexte). Literatura pisana a literatura
ustna
4. Kategorie estetyczne – piękno, wzniosłość, tragizm, komizm, groteska
5. Antyczne źródła wiedzy o literaturze (Platon – Ion; Aristoteles – (Poetyka i
Retoryka), Horacy (List do Pizonów)
6. Epoka i prąd literacki. Periodyzacja literatury niemieckiej – najważniejsze epoki i
W1, W2, U1, K1
prądy literackie (przypomnienie wiadomości).
7. Stylistyka – (środki stylistyczne, style, stylizacje)
8. Genologia – rodzaje literackie i gatunki literackie oraz ich najważniejsze
wyznaczniki
9. Liryka (podmiot czynności twórczych, podmiot liryczny). Liryka w świetle
wersologii (rytm, strofa, rodzaje rymów, systemy wersyﬁkacyjne). Rodzaje strof i
metrum wiersza w liryce niemieckiej.
10.Epika (ﬁkcja, koncepcja struktury narracyjnej utworu, postać literacka, rodzaje
narratora (G.Genette), czas i przestrzeń w utworze epickim)
11. Dramat – literacka i teatralna teoria dramatu, gatunki dramatyczne, teatr
absurdu.
12. Literatura a intermedialność, intertekstualność, dialogiczność, pamięć
zbiorowa, cenzura i kanon.

1.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie testu zaliczeniowego. Pod
uwagę brana jest także obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukonczony pierwszy stopień studiów

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka angielskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.2C0.5cd961f0c9149.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 16

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności językowych do poziomu zgodnego z wymaganiami określonymi przez
ESOKJ - poziom C2.

C2

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności pracy z tekstem w języku angielskim a także umiejętności tworzenia
własnych tekstów pisemnych oraz wypowiedzi ustnych w języku angielskim.

C3

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami pracy ze źródłami zarówno w języku polskim i angielskim,
ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ich do tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych i ustnych.
Studenci zostaną zaznajomieni z metodami dokonywania selekcji i analizy informacji oraz formułowania
krytycznych sądów na ich podstawie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
w zakresie języka angielskiego, ze szczególnym
naciskiem na język akademicki (w zakresie
słownictwa, gramatyki, stylu etc). Student ma
świadomość kompleksowej natury języka i jego
złożoności.

FAN_K2_W03

zaliczenie, egzamin

W2

Student zna i rozumie pojęcie plagiatu oraz metody
i znaczenie odpowiedniego wykorzystania źródeł
we własnych pracach akademickich. Student ma
pogłębioną wiedzę dotyczącą cytowania, parafrazy
i streszczania źródeł, z którymi pracuje. Student zna
oraz rozumie pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

FAN_K2_W02

zaliczenie, egzamin

U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka angielskiego; posiada umiejętności FAN_K2_U08
językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez
ESOKJ – poziom C2 dla języka angielskiego.

zaliczenie, egzamin

U2

Student potraﬁ przygotować w języku angielskim
różne prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym, ze szczególnym naciskiem
na prace pisane w języku akademickim. (Formy
tekstu: data analysis, argumentative essay, expository
essay) Student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania z wykorzystaniem źródeł w języku
angielskim. Student potraﬁ wyselekcjonować źródła
i odnieść się do poglądów innych autorów. Student
jest w stanie dokonać analizy przedstawionego
zestawu danych statystycznych oraz wykorzystać
dane w trakcie tworzenia tekstu pisemnego. Student
potraﬁ określić priorytety w trakcie przygotowania
planu wypowiedzi pisemnej.

FAN_K2_U01

zaliczenie, egzamin

U3

Student potraﬁ samodzielnie przygotować wypowiedź
ustną (prezentację) w języku angielskim na wybrany
temat z wykorzystaniem samodzielnie
wyselekcjonowanej literatury przedmiotu.

FAN_K2_U10

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U4

Student potraﬁ współdziałać w grupie, komunikując się
w języku angielskim, określając priorytety przy
FAN_K2_U12
realizacji określonego zadania i zachowując
świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego.

zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.

FAN_K2_K01

zaliczenie, egzamin

K2

Student rozumie konieczność przestrzegania etyki
swojego zawodu i kieruje się jej zasadami, zwłaszcza
w dziedzinie ochrony wartości intelektualnej
i podejmowania działań antyplagiatowych.

FAN_K2_K04

zaliczenie, egzamin

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

16

Przygotowanie do sprawdzianów

18

Przygotowanie prac pisemnych

16

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

14

Przygotowanie prac pisemnych

16

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W trakcie kursu studenci zaznajamiani są z różnymi zagadnieniami z zakresu
słownictwa, gramatyki oraz stylistyki języka angielskiego, które mają stymulować
ich ogólny rozwój językowy. Studenci pogłębiają również umiejętności krytycznej
analizy i pracy z tekstami źródłowymi, w tym również z danymi statystycznymi,
które wykorzystują w tworzeniu własnych tekstów. W trakcie kursu studenci
pogłębiają umiejętności konstruowania tekstów w języku angielskim, zwłaszcza
tekstów noszących znamiona tekstu naukowego.
Zagadnienia omawiane w ciągu pierwszego semestru nauki obejmują m.in.: data
analysis; countable/uncountable nouns; articles; righ/left-handed sentences;
dangling participles; essay writing practice; rhetorical appeals; logical fallacies;
gender-free language.

1.

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

W pierwszym semestrze nauki studenci rozwijają umiejętności płynnego
posługiwania się akademickim językiem angielskim przez przygotowanie ustnej
prezentacji zaliczeniowej oraz udział w zbiorowej dyskusji na zaprezentowany
temat.
Zajęcia przygotowują do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego, który
odbywa się pod koniec roku akademickiego.

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
|| -- A -- || Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest: (1) uczestnictwo
w zajęciach (dopuszczona 1 nieobecność w semestrze); (2) aktywny udział
w zajęciach (dyskusja, praca w grupach, analiza tekstów); (3) zaliczenie
wszystkich testów cząstkowych w trakcie semestru (min 60%); (4)
terminowe oddanie wszystkich pisemnych prac domowych; (5) zaliczenie
semestralnej pracy pisemnej (in-class writing) na przynajmniej 60%; (6)
przygotowanie i wygłoszenie prezentacji w języku angielskim. || -- B -- ||
Kurs obejmuje dwa semestry (III i IV). Ćwiczenia kończą się zaliczeniem
bez oceny zarówno po semestrze III i IV. Uzyskanie zaliczenia z obu
semestrów wszystkich komponentów kursu PNJA jest warunkiem
dopuszczenia do pisemnego egzaminu końcowego z Praktycznej Nauki
Języka Angielskiego przeprowadzanego po semestrze IV. Warunki
zaliczenia egzaminu pisemnego oraz ustnego zostaną podane przez
prowadzącego.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

|| -- A -- || Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest: (1)
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczona 1 nieobecność w semestrze); (2)
aktywny udział w zajęciach (dyskusja, praca w grupach, analiza tekstów);
(3) zaliczenie wszystkich testów cząstkowych w trakcie semestru (min
60%); (4) terminowe oddanie wszystkich pisemnych prac domowych; (5)
zaliczenie semestralnej pracy pisemnej (in-class writing) na przynajmniej
60%; (6) przygotowanie i wygłoszenie prezentacji w języku angielskim. ||
zaliczenie, egzamin
-- B -- || Kurs obejmuje dwa semestry (III i IV). Ćwiczenia kończą się
zaliczeniem bez oceny zarówno po semestrze III i IV. Uzyskanie zaliczenia
z obu semestrów wszystkich komponentów kursu PNJA jest warunkiem
dopuszczenia do pisemnego egzaminu końcowego z Praktycznej Nauki
Języka Angielskiego przeprowadzanego po semestrze IV. Warunki
zaliczenia egzaminu pisemnego oraz ustnego zostaną podane przez
prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C1, pozwalające na podjęcie pracy nad
rozwinięciem kompetencji językowych do poziomu C2.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka niemieckiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.2C0.5cd96210324c7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

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
ćwiczenia: 16

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 16

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

C1, Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie C1/C1+

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła niemieckojęzyczne oraz
formułować krytyczne sądy.

FAN_K2_U02

egzamin

U2

posługiwać się językiem niemieckim na poziomie C1+
(określonym przez ESOKJ).

FAN_K2_U07

egzamin

U3

potraﬁ dokonać prezentacji opracowanych zagadnień
przy wykorzystaniu różnych form i metod.

FAN_K2_U08

egzamin

U4

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

FAN_K2_U09

egzamin

U5

współdziałać w grupie.

FAN_K2_U11

egzamin

FAN_K2_K03

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wypełniania zobowiązań powiązanych z działalnością
ﬁlologa-germanisty.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

16

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
16

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

16

wykonanie ćwiczeń

90

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie referatu

10

Sylabusy
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Przygotowanie do sprawdzianów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
196

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot obejmuje kształcenie wszystkich sprawności językowych na poziomie
C1/C1+ wg ESOKJ:
• czytanie ze zrozumieniem: praca z szerokim zakresem zaawansowanych
językowo, dłuższych tekstów, ćwiczenie dostrzegania także znaczeń ukrytych;
• pisanie - różnych form pisemnych, w tym form obowiązujących na egzaminie
końcowym;
• słuchanie – praca z autentycznymi formami audiowizualnymi ze źródeł
niemieckojęzycznych;
• mówienie – ćwiczenie jasnych, płynnych i precyzyjnych wypowiedzi, także
dotyczących złożonych problemów;
• poprawne użycie języka (gramatyka i słownictwo): wypracowanie technik
systematycznego przyswajania, utrwalania i poszerzania słownictwa
potocznego oraz specjalistycznego, rozwijanie kompetencji frazeologicznej,
ćwiczenia gramatyczno-leksykalne opracowane przez prowadzących zajęcia.
Pod koniec semestru zimowego przeprowadzany jest test diagnostyczny, który ma
na celu zapoznać studentów z formą i wymaganiami egzaminu końcowego na
poziomie C1+.

U1, U2, U3, U4, U5, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich
prowadzących dany przedmiot na podstawie aktywności na zajęciach oraz
co najmniej trzech kolokwiów, sprawdzających bieżącą wiedzę i
umiejętności studenta. 2. Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde
kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60%
możliwych do zdobycia punktów): a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia
w czasie trwania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym student ma
prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru do końca sesji
zimowej poprawkowej, b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w
punkcie a) student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w
semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać
dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN, student musi zaliczyć
zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed
końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. •
UWAGA: Zależnie od okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub
egzaminów może zostać zmieniona ze stacjonarnej na zdalną. Obecność
obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w
ciągu semestru u każdego z prowadzących)

ćwiczenia

Semestr 4
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Zaliczenie każdego semestru student otrzymuje od wszystkich
prowadzących dany przedmiot na podstawie aktywności na zajęciach oraz
co najmniej trzech kolokwiów, sprawdzających bieżącą wiedzę i
umiejętności studenta. 2. Aby otrzymać zaliczenie całego semestru, każde
kolokwium musi zostać zaliczone na ocenę pozytywną (min. 60%
możliwych do zdobycia punktów): a) w przypadku nieuzyskania zaliczenia
w czasie trwania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym student ma
prawo do dodatkowego terminu zaliczenia tego semestru do końca sesji
zimowej poprawkowej, b) w przypadku nieuzyskania zaliczenia jak w
punkcie a) student zachowuje prawo uczestniczenia w zajęciach w
semestrze letnim. Aby zaliczyć dany rok akademicki i zostać
dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJN, student musi zaliczyć
zarówno semestr letni, jak i semestr zimowy w jednym terminie przed
końcem semestru letniego, wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. •
UWAGA: Zależnie od okoliczności forma zajęć i/lub zaliczeń i/lub
egzaminów może zostać zmieniona ze stacjonarnej na zdalną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1/C1+

Sylabusy
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Opcja biznesowa II/I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFANJęzAngN.280.1587072798.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa, komunikacji
międzykulturowej oraz ekonomii.

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
w zakresie językoznawstwa, komunikacji
międzykulturowej i ekonomii

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

powiązanie ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

FAN_K2_W08

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
krytycznie analizować i interpretować teksty kultury
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię

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

14

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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, komunikacji międzykulturowej oraz ekonomii. Na przykładach
różnorodnych tekstów kultury omawiane będą wybrane kwestie teoretyczne i/lub
praktyczne dotyczące języka biznesu, komunikacji w biznesie oraz podstaw
ekonomii. Studenci będą pogłębiać wiedzę i umiejętności posługiwania się
terminologią z zakresu językoznawstwa i ekonomii. Szczegółowe treści oraz
obszar tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

W1, W2, 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 biznesowa II/II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Językoznawstwo angielskie

Kod przedmiotu
UJ.WFFANJęzAngN.280.1587072867.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa, komunikacji
międzykulturowej oraz ekonomii.

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
w zakresie językoznawstwa, komunikacji
międzykulturowej i ekonomii

FAN_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

powiązanie ﬁlologii angielskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

FAN_K2_W08

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
krytycznie analizować i interpretować teksty kultury
wykorzystując właściwą terminologię i stosując
odpowiednią metodologię

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

14

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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, komunikacji międzykulturowej oraz ekonomii. Na przykładach
różnorodnych tekstów kultury omawiane będą wybrane kwestie teoretyczne i/lub
praktyczne dotyczące języka biznesu, komunikacji w biznesie oraz podstaw
ekonomii. Studenci będą pogłębiać wiedzę i umiejętności posługiwania się
terminologią z zakresu językoznawstwa i ekonomii. Szczegółowe treści oraz
obszar tematyczny zostaną podane przez prowadzącego.

W1, W2, 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: przekładoznawstwo II/III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFANPrzN.280.1587073863.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

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.

FAN_K2_W01,
FAN_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

Student/ka potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację,
dookreślając ich możliwe oddziaływanie społeczne
i kontekst historyczno-kulturowy; 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.

FAN_K2_U02,
FAN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Student/ka potraﬁ określić priorytety przy realizacji
zadań tłumaczeniowych, samodzielnie zdobywać
wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie
przekładoznawstwa.

FAN_K2_U13

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_K01,
FAN_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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

przygotowanie do ćwiczeń

16

wykonanie ćwiczeń

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, 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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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFANN.280.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

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).

FAN_K2_W10

zaliczenie

FAN_K2_U05,
FAN_K2_U13

zaliczenie

FAN_K2_K01,
FAN_K2_K02,
FAN_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

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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Opcja: przekładoznawstwo II/IV
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia angielska z językiem niemieckim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Przekładoznawstwo

Kod przedmiotu
UJ.WFFANPrzN.280.1587073913.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

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.

FAN_K2_W01,
FAN_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

Student/ka potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację,
dookreślając ich możliwe oddziaływanie społeczne
i kontekst historyczno-kulturowy; 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.

FAN_K2_U02,
FAN_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Student/ka potraﬁ określić priorytety przy realizacji
zadań tłumaczeniowych, samodzielnie zdobywać
wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie
przekładoznawstwa.

FAN_K2_U13

zaliczenie na ocenę

FAN_K2_K01,
FAN_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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

przygotowanie do ćwiczeń

16

wykonanie ćwiczeń

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* 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:
konsultacje, dyskusja, burza mózgów, 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

97 / 97

