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Cele kształcenia dla przedmiotu

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

C2 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3 Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4 Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5 Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6 Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

IAN_K2_W11,
IAN_K2_W12,
IAN_K2_W13

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

W2 rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

IAN_K2_W11,
IAN_K2_W12,
IAN_K2_W13

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

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

IAN_K2_W11,
IAN_K2_W12,
IAN_K2_W13

zaliczenie na ocenę

W4 elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

IAN_K2_W11,
IAN_K2_W12,
IAN_K2_W13

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

IAN_K2_U13,
IAN_K2_U14,
IAN_K2_U15, IAN_K2_U18

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

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

IAN_K2_U13,
IAN_K2_U14,
IAN_K2_U15,
IAN_K2_U17, IAN_K2_U18

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

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

IAN_K2_U13,
IAN_K2_U14,
IAN_K2_U15,
IAN_K2_U17, IAN_K2_U18

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U4 streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
ze studiowanym kierunkiem

IAN_K2_U13,
IAN_K2_U14,
IAN_K2_U15,
IAN_K2_U17, IAN_K2_U18

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę
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U5 opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graficznej

IAN_K2_U13,
IAN_K2_U14,
IAN_K2_U15,
IAN_K2_U17, IAN_K2_U18

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

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

IAN_K2_U13,
IAN_K2_U14,
IAN_K2_U15,
IAN_K2_U17, IAN_K2_U18

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U7
przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

IAN_K2_U13,
IAN_K2_U14,
IAN_K2_U15, IAN_K2_U18

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

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

IAN_K2_U13,
IAN_K2_U14,
IAN_K2_U15,
IAN_K2_U17, IAN_K2_U18

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U9 stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

IAN_K2_U13,
IAN_K2_U14,
IAN_K2_U15,
IAN_K2_U17, IAN_K2_U18

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

U10 samodzielnie rozwijać kompetencje językowe
IAN_K2_U13,
IAN_K2_U14,
IAN_K2_U15,
IAN_K2_U18, IAN_K2_U19

zaliczenie na ocenę

U11 przygotować się do procesu rekrutacji IAN_K2_U15,
IAN_K2_U18, IAN_K2_U19 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

IAN_K2_K01, IAN_K2_K02,
IAN_K2_K03, IAN_K2_K04,
IAN_K2_K05, IAN_K2_K06

zaliczenie na ocenę

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

IAN_K2_K01, IAN_K2_K02,
IAN_K2_K03, IAN_K2_K04,
IAN_K2_K05, IAN_K2_K06,
IAN_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K3
interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

IAN_K2_K01, IAN_K2_K02,
IAN_K2_K03, IAN_K2_K04,
IAN_K2_K05, IAN_K2_K06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

K4 wzięcia udziału w procesie rekrutacji
IAN_K2_K03, IAN_K2_K04,
IAN_K2_K05, IAN_K2_K06,
IAN_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

lektorat 60

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5
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przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie prac pisemnych 10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 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. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.
W1, W2, W4, U1, U10,
U2, U3, U4, U5, U6, U7,
U8, U9, K1, K2, K3

2. Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.
W1, W2, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2, K3

3.
Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku. Do
wyboru:  raport/proposal, e-mail służbowy/list formalny, opis materiału
graficznego

W1, W2, W4, U3, U4, U5,
U6, U8, U9, K1, K2, K3

4. Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
U4, U7, U8, U9, K1, K2,
K3

5. Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, W4, U11,
U3, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku,
wybierane wspólnie ze studentami, zależnie od specyfiki danej grupy, np.
 
Iconic figures in IT  
AI 
Cyber crime /Cyber security 
Gaming 
Social media 
Algorithms 
Cryptocurrency 
Ethical dilemmas in IT 
IT in surveillance 
Digital natives / digital immigrants 

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

7. Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

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

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

metody e-learningowe, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu
semestru z testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu
pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi
ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa
obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania. Egzamin: Składa się z
części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i
ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy
zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie
wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2

Literatura
Obowiązkowa

Zestaw materiałów opracowanych na podstawie autentycznych artykułów naukowych. Przykładowe źródła:1.
www.ted.com1. www.teded.com www.geekwire.com www.livescience.com www.sciencedaily.com www.wired.com
https://www.newscientist.com/ https://www.sciencenews.org/ https://www.smithsonianmag.com/

Dodatkowa

1. Materiały wybrane przez studentów1.
2.http://cslabcms.nju.edu.cn/problem_solving/images/e/e1/Algorithmics-the_Spirit_of_Computing%2C_3rd_by_David_Hare
l. pdf 3. Bailey S., Academic Writing. A Handbook for International Students, Routledge 2011. 4. http://www.uefap.com
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IAN_K2_W11 Absolwent zna i rozumie współczesne kierunki rozwoju i osiągnięcia nauki w wybranych dziedzinach
informatyki

IAN_K2_W12 Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych aspektów informatyki oraz
zagadnień etycznych i prawnych związanych z zawodem informatyka

IAN_K2_W13 Absolwent zna i rozumie/ ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i
odpowiedzialności za swoje działania

IAN_K2_U13 Absolwent potrafi przedstawiać algorytmy i struktury danych w sposób powszechnie zrozumiały, również w
postaci prezentacji komputerowej

IAN_K2_U14 Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji i literatury fachowej (w języku polskim i
angielskim), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

IAN_K2_U15 Absolwent potrafi zdefiniować kierunek dalszego pogłębiania wiedzy i określić sposób realizacji tego
procesu; umie określić kierunek dalszego działania w zespole

IAN_K2_U18 Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+

IAN_K2_U17 Absolwent potrafi przygotować (także w języku obcym) opracowanie naukowe

IAN_K2_U19 Absolwent potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych; rozumie konieczność
systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

IAN_K2_K01 Absolwent jest gotów do/ zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym
zdobywania wiedzy pozadziedzinowej

IAN_K2_K02 Absolwent jest gotów do/ potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębieniu własnego zrozumienia
danego tematu, w szczególności w kontaktach z interesariuszami spoza własnego środowiska

IAN_K2_K03 Absolwent jest gotów do pracy zespołowej, w tym w zespołach interdyscyplinarnych

IAN_K2_K04 Absolwent jest gotów do/ rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i
innych osób

IAN_K2_K05 Absolwent jest gotów do/ zna najważniejsze osiągnięcia w swojej dziedzinie i stojące przed nią wyzwania;
potrafi je przedstawić laikom w sposób popularny

IAN_K2_K06 Absolwent jest gotów do/ jest świadom prawnych i społecznych aspektów informatyzacji i umie przestrzegać
odnoszących się do nich zasad w swojej działalności zawodowej

IAN_K2_K07 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy


