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I. Opis kursu
Celem kursu jest doskonalenie umiejętności językowych na poziomie B2 oraz nabycie
umiejętności językowych niezbędnych w pracy naukowej, takich jak poznanie struktury
paragrafu, pisanie abstraktów, pisanie krótkich tekstów opisujących badania naukowe i ich
rezultaty, wygłaszanie prezentacji oraz nauki zasad komunikacji w środowisku akademickim,
a w szczególności umiejętności prowadzenia dyskusji.
Semestr pierwszy poświęcony jest doskonaleniu pisania, semestr drugi sztuce wygłaszania
prezentacji oraz umiejętności prowadzenia dyskusji w środowisku akademickim.
Program nauczania został opracowany w oparciu o dokument The Common European
Framework of Reference for Languages , poziom B2.
II. Założenia programu
Studenci przystępujący do kursu posiadają wiedzę i umiejętności językowe na poziomie nie
wyższym niż B2. W trakcie zajęć uczestnicy rozwijają sprawności językowe ze szczególnym
naciskiem na specjalistyczny komponent akademicki, zawierający wiedzę i kompetencje
przydatne w pracy naukowej. Ze względu na ograniczoną liczbę godzin kursu, niezbędna jest
praca własna studentów.
III. Cele szczegółowe kursu
 studenci rozwijają swoje sprawności językowe na poziomie B2 poprzez
posługiwanie się właściwymi strukturami gramatyczno-leksykalnymi,
 studenci zapoznają się i utrwalają słownictwo akademickie,
 studenci nabywają wiedzę i kompetencje akademickie w języku obcym, niezbędne w
pracy naukowej, np. pisanie abstraktów, tekstów naukowych, wystąpienia na tematy
naukowe, przedstawianie wyników własnych badań naukowych w formie pisemnej i
ustnej,
 studenci rozwijają swoją umiejętność samokształcenia i oceny własnych
umiejętności językowych.
Po rozpoznaniu potrzeb grupy lektor na bieżąco decyduje, czy i które elementy gramatycznoleksykalne wymagają powtórzenia, wprowadzenia lub rozwinięcia na zajęciach.
Language functions
• introduction to academic style: useful verbs, nouns, adjectives, adverbs and other fixed
expressions,
• describing experiences, events, processes,
• describing research methods,
• presenting an argument,
• presenting facts, evidence, data (statistics, graphs, diagrams),
• expressing cause and effect,
• presenting research results,
• talking about ideas,

• reporting what others say,
• expressing agreement and disagreement,
• expressing opinion and justifying it,
• asking direct and indirect questions,
• referring to source materials,
• paraphrasing and summerising,
• interacting/reacting,
• speculating,
• linking and connecting expressions (sequential past time, connecting words expressing cause
and effect, contrast, etc.)
Grammar
• narrative tenses (simple past, past continuous, past perfect)
• conditionals (type 0, 1, 2, 3),
• passive voice,
• reported speech (statements, questions),
• modals (also for deduction and speculation),
• relative clauses,
• will and going to for prediction
IV. Przewidywane efekty uczenia się
Po zakończeniu kursu studenci potrafią:
 zrozumieć treści tekstu naukowego,
 wygłosić prezentację oraz wziąć udział w dyskusji poprzez wyrażenie swoich opinii oraz
poprzez zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania,
 napisać abstrakt,
 napisać krótki tekst naukowy.

Wymagania:
 aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 przygotowanie wystąpienia prezentującego swój dorobek naukowy,
 terminowe oddawanie prac pisemnych,
 uczestnictwo we wspólnym projekcie na uzgodniony temat
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