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English for Comparative Studies of Civilizations C1+
Karta opisu przedmiotu
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Berenika Rewicka

Prowadzący zajęcia Berenika Rewicka

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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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

PSC_K2_W02 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2 rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku PSC_K2_W02 zaliczenie na ocenę

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

PSC_K2_W08 zaliczenie na ocenę

W4 elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku PSC_K2_W02 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

PSC_K2_U04,
PSC_K2_U10 zaliczenie na ocenę

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

PSC_K2_U04 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

PSC_K2_U01 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

PSC_K2_U01,
PSC_K2_U10 zaliczenie na ocenę

U5 opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graficznej PSC_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U6 napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku PSC_K2_U08 zaliczenie na ocenę
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U7
przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

PSC_K2_U09,
PSC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

PSC_K2_U10,
PSC_K2_U11 zaliczenie na ocenę

U9 stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej PSC_K2_U10 zaliczenie na ocenę

U10 samodzielnie rozwijać kompetencje językowe PSC_K2_U10 zaliczenie na ocenę

U11 przygotować się do procesu rekrutacji PSC_K2_U12 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

PSC_K2_K01 zaliczenie na ocenę

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

PSC_K2_K08 zaliczenie na ocenę

K3 kontynuowania samokształcenia językowego PSC_K2_K07,
PSC_K2_K08 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

PSC_K2_K09 zaliczenie na ocenę

K5 wzięcia udziału w procesie rekrutacji PSC_K2_K06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

lektorat 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie prac pisemnych 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
70

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 2

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

lektorat 30

przygotowanie do egzaminu 5

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do zajęć 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

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. Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień. W1, W2, U1

2. Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych. U2

3.
Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: :
discursive essay ( arguments for and against a given thesis), opinion essay,
abstract, bi-lingual summary, report. 

W1, W2, W4, U3, U4, U5,
U6, K3, K4

4. Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem ( np. projekt, prezentacja, debata).

W1, W3, W4, U10, U4,
U7, U8, U9, K1, K2

5. Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant). U11, K1, K5

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:

- Wybrane aspekty kulturowe związane z różnymi społeczeństwami, grupami i
cywilizacjami na przestrzeni wieków. 
- Wybrane zagadnienia związane z religiami, obrzędami i tradycjami różnych
kultur i cywilizacji na przełomie wieków. 
- Wybrane zagadnienia związane z aspektami filozoficznymi obecnymi w
wybranych kulturach, cywilizacjach, religiach i obrzędach na przestrzeni wieków. 
- Wybrane zagadnienia kultury i cywilizacji współczesnych z wybranych obszarów
kulturowych. 
- Wybrane zagadnienia ewolucji kulturowej na przestrzeni wieków z wybranych
obszarów kulturowych. 
-Sylwetki wybranych badaczy kultury zajmujących się religiami i kulturami
różnych społeczności i cywilizacji. 
-Terminy specjalistyczne związane z kierunkiem humanistycznym. 
- Dodatkowe tematy związane z szeroko pojętą kulturą i cywilizacją, wybrane
wspólnie przez lektora oraz studentów. 

W1, W3, W4, U10, K3

7. Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W3, W4, U10, U3, U4, U5,
U6, K3
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Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

mini-wykład studenta z prezentacją multimedialną, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów

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:

mini-wykład studenta z prezentacją multimedialną, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza
mózgów, metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

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

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

Materiały przygotowane przez prowadzącego na podstawie stron internetowych takich jak między innymi: World History1.
Encyclopedia, CNN, BBC, New York Times
„Religion in 5 minutes” by Aaron W. Hughes and Russell T. McCutcheon2.

Dodatkowa

“Reading Explorer”1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

PSC_K2_W02 Absolwent zna i rozumie terminologię, teorie i metody badawcze z zakresu nauk humanistycznych i
społecznych

PSC_K2_W08 Absolwent zna i rozumie kompleksowy charakter zmian kulturowych i cywilizacyjnych

PSC_K2_U04 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, analizować teksty naukowe oraz pozyskiwać inne dane
wykorzystywane w badaniach porównawczych nad kulturami i cywilizacjami

PSC_K2_U10
Absolwent potrafi wykorzystać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

PSC_K2_U01 Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje dotyczące zjawisk
kulturowych i cywilizacyjnych oraz formułować sądy krytyczne na ich temat

PSC_K2_U02 Absolwent potrafi interpretować zjawiska kulturowe i cywilizacyjne z perspektywy porównawczej

PSC_K2_U08 Absolwent potrafi prezentować efekty swoich analiz w formie rozprawy naukowej

PSC_K2_U09 Absolwent potrafi prezentować efekty swoich analiz w formie wystąpienia ustnego

PSC_K2_U11 Absolwent potrafi działać w środowisku międzykulturowym

PSC_K2_U12 Absolwent potrafi pracować w grupie w charakterze lidera bądź wykonawcy a także organizować jej pracę
mając świadomość konieczności ustawicznego pogłębiania własnej wiedzy

PSC_K2_K01 Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

PSC_K2_K08 Absolwent jest gotów do inicjowania działań w środowisku międzykulturowym

PSC_K2_K07 Absolwent jest gotów do samodzielnego uzupełniania wiedzy i ustawicznego doskonalenia umiejętności w
zakresie badań porównawczych a także zasięgania opinii ekspertów

PSC_K2_K09 Absolwent jest gotów do rozpoznania cech otoczenia społeczno-kulturowego oraz postępowania zgodnie z
jego potrzebami, ze szczególną dbalością o interes publiczny

PSC_K2_K06 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny planując swoją ścieżkę kariery


