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English for Law C1+
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33C0.623af07a3d654.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Kod USOS

Koordynator
przedmiotu

Maciej Wzorek

Prowadzący zajęcia Maciej Wzorek, Izabela Bakota, Alicja Waligóra-Zblewska, Małgorzata Wedler, Teresa
Zapała, Małgorzata Grabania-Mukerji, Władysława Gross-Kołoczek

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
0.0



2 / 9

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
12.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Doskonalenie umiejętności rozumienia oraz analizy ustnych i pisemnych tekstów ogólnych, akademickich
i właściwych dla studiowanego kierunku.

C2 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania zagadnień ogólnych oraz właściwych dla
studiowanego kierunku.

C3 Rozwijanie znajomości słownictwa ogólnego oraz 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 ogólne i specjalistyczne właściwe dla
studiowanego kierunku studiów w zakresie
pozwalającym na swobodne użycie języka w mowie
i piśmie

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2 rodzaje ustnych i pisemnych tekstów ogólnych oraz
właściwych dla studiowanego kierunku

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W14 zaliczenie na ocenę

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

PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4 elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku PRA_K3_W02 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

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

PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U3
wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem
i poprzeć je argumentami

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

PRA_K3_U15 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5 opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graficznej

PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9 stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10 samodzielnie rozwijać kompetencje językowe PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11 przygotować się do procesu rekrutacji PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15 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

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K09 zaliczenie na ocenę

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

PRA_K3_K04 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3 kontynuowania samokształcenia językowego PRA_K3_K06 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

PRA_K3_K02 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5 wzięcia udziału w procesie rekrutacji PRA_K3_K07 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

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

lektorat 60

Przygotowanie do sprawdzianów 6

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 6
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Przygotowanie prac pisemnych 4

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
86

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

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

lektorat 60

Przygotowanie do sprawdzianów 6

przygotowanie prezentacji multimedialnej 6

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 6

przygotowanie do zajęć 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
98

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 5

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

lektorat 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 25

Przygotowanie do sprawdzianów 8

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 8

przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie prac pisemnych 4
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

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

lektorat 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 25

Przygotowanie do sprawdzianów 5

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
96

ECTS
12.0

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 wykładów i wystąpień o tematyce ogólnej oraz związanej ze
studiowanym kierunkiem. W1, W2, W4, U1, U4, K4

2. Analiza wybranych artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce
ogólnej oraz związanej ze studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U2, U4, U5,
K4

3.
Tworzenie tekstów ogólnych oraz właściwych dla studiowanego kierunku:
argumentative essay, formal letter (np. cover letter , a letter to a client), report,
case brief,  abstract

W1, W2, W3, W4, U11,
U3, U5, U6, U8, U9, K4,
K5

4. Wygłoszenie prezentacji akademickiej związanej z studiowanym kierunkiem. W1, W2, W4, U11, U3,
U7, U9, K2, K4, K5

5. Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant). W3, U11, K1, K5
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6.

Zagadnienia gramatyczne:
Future forms (revision)
Inversion with negative adverbials
Mixed conditionals in past, present and future
Modals in the past
Narrative tenses for experience, incl. passive
Passive forms, all
Phrasal verbs, especially splitting
Wish/if only regrets

W4, U1, U2, U3, U6, K5

7.

Tematyka i słownictwo ogólne oraz specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku:
Arts Books and literature
Film Media News, lifestyles and current affairs
Scientific developments
Technical and legal language

Introduction to Law (Legal systems, Legal Professions)   
Plain English vs Legalese   
Contract Law   
Tort Law   
Criminal Law   
Business and Company law   
and additional areas of law to be chosen from e.g. commercial law, real property
law, international law, EU law, IP law, employment law, ADR 

W1, W3, W4, U1, U10,
U11, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K2, K3, K5

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, metoda sytuacyjna, metoda projektów,
analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat 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, udział w
dyskusji. Wygłoszenie prezentacji na zajęciach w tym semestrze, w
którym prezentacja ta stanowi jeden z warunków uzyskania zaliczenia.
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania.

Semestr 4

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

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,
udział w dyskusji. Wygłoszenie prezentacji na zajęciach w tym semestrze,
w którym prezentacja ta stanowi jeden z warunków uzyskania zaliczenia.
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania.

Semestr 5

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat 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, udział w
dyskusji. Wygłoszenie prezentacji na zajęciach w tym semestrze, w
którym prezentacja ta stanowi jeden z warunków uzyskania zaliczenia.
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 6

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

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). Wygłoszenie prezentacji
na zajęciach w tym semestrze, w którym prezentacja ta stanowi
jeden z warunków uzyskania zaliczenia. 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+. 
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Literatura
Obowiązkowa

Do wyboru:  English File Advanced Plus 4 edition,C.Latham-Koenig,C.Oxenden,K.Chommacki,Oxford University Press1.
Speakout Advanced Plus 2nd edition,F.Eales, S.Oakes,Cambridge University Press. International Legal English, A. Krois-
Lindner, M. Firth, Translegal,   Cambridge University Press  Absolute Legal English, H. Callanan, L. Edwards, Delta
Publishing  The Lawyer’s English Language Coursebook, C.Mason, Global Legal English Ltd
Materiały opracowane przez prowadzącego2.

Dodatkowa

Legal English, Niezbędnik przyszłego prawnika, H.Sierocka, Wydawnictwo C.H.Beck  Introduction to International Legal1.
English, A. Krois-Lindner, Translegal, Cambridge University Press  English for Law in Higher Education Studies, Jeremy
Walenn, Terry Phillips, Garnet Publishing  Professional English in Use, LAW, G. D. Brown, S. Rice, Cambridge University
Press  Advanced Legal English for Polish Purposes, A. Mołdawska, Wolters Kluwer
Legal English, M. Jakubaszek, Wydawnictwo C. H. Beck  Practical English for Lawyers, A. Konieczna-Purchała,2.
Wydawnictwo C.H. Beck  English in Legal Context, M.Takeuchi, Wydawnictwo Naukowe PWN      Legal English, How to
Understand and Master the Language of Law, W.R. McKay, H.E. Charlton,   English for Polish Lawyers, G. Błaszczyk, V.
Ptasińska, Wydawnictwo Zrzeszenia PrawnikówPolskich
Test Your Professional English, LAW, N. Brieger, Penguin English Guides, Pearson Education Ltd.  Lexicon of Law Terms, E.3.
Myrczek, Wydawnictwo C. H. Beck  Dictionary of Law Terms, E. Myrczek, Wydawnictwo C. H. Beck.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

PRA_K3_W02 Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia jakimi posługują się nauki społeczne oraz zna w stopniu
zaawansowanym pojęcia jakimi posługują się nauki prawne

PRA_K3_W05 Absolwent zna i rozumie ustrój, strukturę i funkcjonowanie państwa oraz organizacji międzynarodowych

PRA_K3_W14 Absolwent zna i rozumie metody prawnicze – analizę, argumentację i interpretację

PRA_K3_W15 Absolwent zna i rozumie podstawowe metody uzyskiwania niezbędnych danych dla pogłębionej analizy
zjawisk prawnych

PRA_K3_W16 Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia dla zdobywania informacji prawniczych

PRA_K3_W17 Absolwent zna i rozumie formy indywidualnego zawodowego rozwoju oraz zasady podejmowania
działalności gospodarczej w różnych formach

PRA_K3_U15 Absolwent potrafi posługiwać się obcym językiem prawniczym (na poziomie B2+)

PRA_K3_U17 Absolwent potrafi łączyć wiedzę prawniczą z wiedzą z innych dyscyplin naukowych

PRA_K3_U09 Absolwent potrafi identyfikować, analizować, interpretować przepisy prawne, które można zastosować dla
rozstrzygnięcia określonego problemu prawnego

PRA_K3_U12 Absolwent potrafi formułować i zaprezentować problemy badawcze i poprawnie metodologicznie je
opracować

PRA_K3_U14 Absolwent potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim i obcym

PRA_K3_U16 Absolwent potrafi wyszukiwać informacje o prawie polskim i zagranicznym

PRA_K3_K05 Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami systemu
wymiaru sprawiedliwości

PRA_K3_K09 Absolwent jest gotów do uwzględniania znaczenia poprawnych relacji interpersonalnych dla wykonywania
zawodu prawnika

PRA_K3_K04 Absolwent jest gotów do uwzględniania potrzeby podejmowania ciągłych działań na rzecz podwyższania
poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie

PRA_K3_K06 Absolwent jest gotów do dalszego kształcenia

PRA_K3_K02 Absolwent jest gotów do uwzględniania konsekwencji indywidualnych i społecznych, jakie niosą za sobą
decyzje podejmowane przez prawnika

PRA_K3_K07 Absolwent jest gotów do samodzielnego opracowania strategii swojego rozwoju


