
Sylabus modułu

Nazwa przedmiotu Język angielski (lektorat)

Kierunek kognitywistyka

Poziom kształcenia studia II st. stacjonarne

Jednostka prowadząca CNiCJO

Jednostka dla której 
przedmiot jest 
oferowany

Instytut Filozofii

Typ przedmiotu Obowiązkowy

Rok studiów I

Semestr studiów 1,2

Liczba godzin w 
semestrze

30 KW (I sem.) + 30 KW (II sem.)

Opis przedmiotu Moduł obejmuje język obcy potoczny i 
specjalistyczny na poziomie B2 do B2+. Kształcenie 
wszystkich sprawności językowych: mówienie, 
pisanie, rozumienie tekstu czytanego i słuchanego w 
obszarze tekstów specjalistycznych. Ponadto student 
uczy się robienia skutecznych notatek z wykładu 
akademickiego. Praca indywidualna łączona jest z 
pracą zespołową w ramach realizowanego projektu 
grupowego. Tematyka związana z tematami prac 
magisterskich.

Efekty kształcenia wiedza (max. 5): metoda 
weryfikacji

EK 
kierunkowe

1. Student zna anglojęzyczną terminologię 
kognitywistyczną; zna konstrukcje 
gramatyczne niezbędne do formułowania 
wypowiedzi naukowej, uczestniczenia w 
dyskusji i przygotowania artykułu naukowego

Ocena w 
trakcie zajęć, 
test

K2_W02,
K2_W03,
K2_W17

2. Student ma wiedzę o wybranych 
zagadnieniach społecznych, politycznych i 
kulturalnych związanych z krajami 
anglojęzycznymi

Ocena w 
trakcie zajęć, 
test

K2_W19,
K2_W20

umiejętności:

1. Student potrafi wypowiadać się w formie 
ustnej i pisemnej na różne tematy, w 
szczególności należące do kręgu 
zainteresowań studenta (np. zawodowych); 

Praca 
pisemna

K2_U14,
K2_U13,
K2_U16

2. Student potrafi formułować i uzasadniać 
swoje opinie w języku angielskim

Dyskusja w 
trakcie zajęć

K2_U11,
K2_U12

3. Student potrafi korzystać z obcojęzycznych 
źródeł – książki, prasa, inne media

Ocena w 
trakcie zajęć

K2_U01,
K2_U02

4. Potrafi przygotować pracę pisemną w języku 
obcym w określonej dziedzinie 
kognitywistyki

Praca 
pisemna

K2_U13



5. Potrafi posługiwać się językiem angielskim 
na poziomie biegłości B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady
Europy

test K2_U15

Kompetencje społeczne:

1. Student jest przygotowany do pracy w 
zespole

Ocena w 
trakcie zajęć

K2_K05,
K2_K06

2. Student samodzielnie poszerza zakres 
słownictwa, zwrotów językowych i struktur 
gramatycznych

Ocena w 
trakcie zajęć

K2_K01, 
S2A_K06

Literatura Dostosowana do grupy studenckiej

Punkty ECTS 2 (I sem.) + 2 (II sem.)

Ogólna forma zaliczenia zal. na ocenę

Warunki zaliczenia pozytywny wynik (minimum 3,0) z testu końcowego, 
nieprzekroczenie dozwolonej liczby nieobecności 
nieusprawiedliwionych (2), zaliczenie wyznaczonego 
tekstu specjalistycznego na ocenę minimum 
pozytywną (3,0)

Język wykładowy polski/angielski

Koordynator przedmiotu Prac. CNiCJO

Dodatkowe informacje


