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English for Chemistry C1+
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
chemia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WChCHES.230.623af07f9dfaf.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Kod USOS

Koordynator
przedmiotu

Dorota Czerska-Andrzejewska

Prowadzący zajęcia Dorota Czerska-Andrzejewska

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Daria Wójcik
chemia zrównoważonego rozwoju 
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3 Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4 Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5 Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6 Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7 Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

CHE_K2_W03,
CHE_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2 rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku CHE_K2_W04 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

W3
potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

CHE_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W4 elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku CHE_K2_W03 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

CHE_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2
zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

CHE_K2_U01,
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3
wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

CHE_K2_U06,
CHE_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4
streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

CHE_K2_U06 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5 opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graficznej

CHE_K2_U03,
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6 napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

CHE_K2_U03,
CHE_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U7
przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

CHE_K2_U05 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8 prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

CHE_K2_U04,
CHE_K2_U05,
CHE_K2_U06,
CHE_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U9 stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej CHE_K2_U04 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

U10 samodzielnie rozwijać kompetencje językowe CHE_K2_U06,
CHE_K2_U10 zaliczenie na ocenę

U11 przygotować się do procesu rekrutacji CHE_K2_U07 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

CHE_K2_K01,
CHE_K2_K02,
CHE_K2_K03,
CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K2
udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

CHE_K2_K05,
CHE_K2_K06 zaliczenie na ocenę

K3 kontynuowania samokształcenia językowego CHE_K2_K01 zaliczenie na ocenę

K4
interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

CHE_K2_K02,
CHE_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5 wzięcia udziału w procesie rekrutacji CHE_K2_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie do zajęć 5

przygotowanie do egzaminu 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

wykonanie ćwiczeń 5
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie do egzaminu 5

przygotowanie do zajęć 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień. W1, W2, W4, U1, U2, K2

2. Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych. W2, U2, U4, U5, K4

3. Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: formal
email, report, abstract, essay, chart description 

W1, W2, W4, U3, U4, U5,
U6, K2, K4

4. Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem. W1, W4, U3, U8, K1

5. Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant). W3, U11, U6, K5
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6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.

- Equipment in the chemistry lab 
-Verbs / nouns / adjectives describing graphs 
-Nobel prize winners in chemistry and their research 
-Chemical processes in reference to food / medicine / drug preparation 
-Names of chemical compounds and elements 
-Spectroscopy / Mass spectrometry and its application 
-History of chemistry as science 
-The greenhouse effect and climate change 

W1, W4, U1, U10, U2, U9,
K2, K3

7. Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W4, U1, U10, U11, U2,
U3, U4, U5, U6, U7, U8,
U9, K3

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja,
burza mózgów, metoda sytuacyjna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego: znajomość zasad gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości
na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz
uniwersyteckiego na poziomie C1.

Literatura
Obowiązkowa

Zestaw materiałów opracowanych przez prowadzących zajęcia1.

Dodatkowa

artykuły - czasopisma naukowe i popularno-naukowe1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

CHE_K2_W03 Absolwent zna i rozumie zaawansowane zagadnienia) w zakresie glównych działów chemii oraz orientuje
się w aktualnych kierunkach rozwoju chemii

CHE_K2_W04 Absolwent zna i rozumie zaawansowane zagadnienia z zakresu danej specjalizacji pozwalające na
samodzielną pracę badawczą

CHE_K2_U06 Absolwent potrafi zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną bieżącą
literaturą fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom B2+)

CHE_K2_U01
Absolwent potrafi w zaawansowany sposób korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł
informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelność pozyskanych informacji; potrafi
korzystać z zasobów informacji patentowej

CHE_K2_U10 Absolwent potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz
zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów.

CHE_K2_U03
Absolwent potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy
(referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na
tle innych podobnych badań

CHE_K2_U05 Absolwent potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych w ramach swojej i
pokrewnych specjalnościach

CHE_K2_U04 Absolwent potrafi odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz pracować w zespołach
interdyscyplinarnych.

CHE_K2_U08 Absolwent potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w tym kierownicze) i jest świadomy
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową

CHE_K2_U07 Absolwent potrafi potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia

CHE_K2_K01 Absolwent jest gotów do wykonywania obowiązków zawodowych z wysokim profesjonalizmem, rzetelnością
i sumiennością

CHE_K2_K02
Absolwent jest gotów do wykazywania się odpowiedzialnością zarówno w planowaniu, jak i wykonywaniu
badań eksperymentalnych, będąc świadom zagrożeń związanych z wykonywaną pracą laboratoryjną,
stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej; zminimalizowania skutków dla środowiska naturalnego,
stosowania zasad BHP w środowisku pracy

CHE_K2_K03 Absolwent jest gotów do przestrzegania i współtworzenia etosu badacza, poszanowania własności
intelektualnej i świadomego odgrywania roli w środowisku zawodowym i społecznym

CHE_K2_K05 Absolwent jest gotów do myslenia i działania w sposób przedsiębiorczy; podejmowania z własnej inicjatywy
działań uwzględniając związane z nimi szanse i zagrożenia.

CHE_K2_K06 Absolwent jest gotów do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności mając na uwadze jej
społeczne i etyczne aspekty, oraz wykazywaia związanej z tym odpowiedzialności


