
1 / 9

English for Psychology B2+
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
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Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFzPSYFS.33C0.623af0830b668.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Kod USOS

Koordynator
przedmiotu

Jolanta Śniechowska

Prowadzący zajęcia Bernardeta Raczkiewicz

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

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

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

PSYF_K3_W16 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2 rodzaje tekstów ustnych i pisemnych ogólnych oraz
właściwych dla studiowanego kierunku PSYF_K3_W16 zaliczenie na ocenę

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

PSYF_K3_W16 zaliczenie na ocenę

W4 elementy języka akademickiego, w tym właściwego
dla studiowanego kierunku PSYF_K3_W16 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

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

PSYF_K3_U16 zaliczenie na ocenę

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

PSYF_K3_U16 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

PSYF_K3_U16 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4 streścić teksty i wykłady lub inne wystąpienia, w tym
związane ze studiowanym kierunkiem PSYF_K3_U16 zaliczenie na ocenę

U5 opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graficznej PSYF_K3_U16 zaliczenie na ocenę

U6 napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku PSYF_K3_U17 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

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

PSYF_K3_U16 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8 prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim PSYF_K3_U16 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

U9 stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej PSYF_K3_U16 zaliczenie na ocenę

U10 samodzielnie rozwijać kompetencje językowe PSYF_K3_U16 zaliczenie na ocenę

U11 przygotować się do procesu rekrutacji PSYF_K3_U16 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

PSYF_K3_K09,
PSYF_K3_K10,
PSYF_K3_K16,
PSYF_K3_K17

zaliczenie na ocenę

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

PSYF_K3_K16,
PSYF_K3_K17 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

PSYF_K3_K16,
PSYF_K3_K17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4 wzięcia udziału w procesie rekrutacji PSYF_K3_K16 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

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

lektorat 60

poznanie terminologii obcojęzycznej 20

przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie prac pisemnych 5

Przygotowanie do sprawdzianów 10
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rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

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 10

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

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 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie prac pisemnych 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
0.0
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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

przygotowanie do egzaminu 5

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do zajęć 5

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

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, U1, U2, K2

2. Analiza wybranych artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce
ogólnej oraz związanej ze studiowanym kierunkiem. W1, W2, U2, K3, K4

3. Tworzenie tekstów ogólnych oraz właściwych dla studiowanego kierunku: report,
formal letter, discursive essay W1, W2, U3, U5, U6, K2

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

5. Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant). W3, U10, U11, K4
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6.

Zagadnienia gramatyczne:
Adjectives and adverbs
Future continuous
Future perfect
Future perfect continuous
Mixed conditionals
Modals – can’t have, needn’t have
Modals of deduction and speculation
Narrative tenses
Passives
Past perfect
Past perfect continuous
Phrasal verbs
Relative clauses
Reported speech
Will and going to, for prediction
Wish
Would expressing habits, in the past

W2, W4, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K3

7.

Tematyka i słownictwo ogólne oraz specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku:
Arts
Books and literature
Education
Film, media, news, lifestyles and current affairs

W1, U3, U7, U8, K1, K2

8.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne z zakresu: 
Branches of Psychology 
Brain 
Addictions 
Cognitive processes 
Mental disorders 
Personality 
Human development 
Intelligence 
Social Psychology 
oraz tematy wybrane zgodnie z zainteresowaniem studentek i studentów 

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

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, 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. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest
spełnienie następujących wymogów: Zdobycie minimum 60% punktów
możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych. Obowiązkowa obecność na zajęciach.  W semestrze
student może bez usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania, jeśli
zajęcia odbywają się w dwa razy w tygodniu.

Semestr 4
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Metody nauczania:

konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, 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. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie
następujących wymogów: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych
do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi
ustnych. Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania, jeśli zajęcia
odbywają się w dwa razy w tygodniu. Wygłoszenie prezentacji na
zajęciach w tym semestrze, w którym prezentacja ta stanowi jeden z
warunków uzyskania zaliczenia.

Semestr 5

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, 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. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie
następujących wymogów: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych
do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi
ustnych. Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania, jeśli zajęcia
odbywają się raz w tygodniu.

Semestr 6

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, 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

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest
spełnienie następujących wymogów: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac
pisemnych oraz wypowiedzi ustnych. Obowiązkowa obecność na
zajęciach. W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić
dwa spotkania, jeśli zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 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
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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. 
Obecność jest obowiązkowa. W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania, jeśli zajęcia
odbywają się w dwa razy w tygodniu, lub dwa spotkania, jeżeli zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Literatura
Obowiązkowa

Do wyboru: English File Advanced 4 edition; Speakout Advanced 2nd edition;1.
Psychology Vocabulary in Use, A. Treger, B. Treger, Poltext2.
English for Psychology in Higher Education Studies, J. Short, T. Phillips, Garnet Publishing3.
Materiały opracowane przez prowadzącego4.

Dodatkowa

Materiały opracowane przez prowadzącego1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

PSYF_K3_W16
Absolwent zna i rozumie język angielski w stopniu odpowiadającym poziomowi B2+ według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego; zna terminologię psychologiczną w języku angielskim; zna
najważniejsze pozycje literatury psychologicznej w języku angielskim

PSYF_K3_U16

Absolwent potrafi i posiada umiejętności językowe w zakresie psychologii zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; czyta ze
zrozumieniem literaturę naukową w języku angielskim; potrafi przeszukiwać anglojęzyczne bazy danych;
komunikuje się w tym języku w stopniu wystarczającym, aby brać udział w anglojęzycznych kursach i
prowadzić rozmowę na tematy zawodowe

PSYF_K3_U17
Absolwent potrafi przeszukiwać bazy danych literatury naukowej i poszukiwać informacji psychologicznej;
potrafi przygotować multimedialną prezentację raportu z badań własnych, wniosków z analizy literatury
naukowej itp.; potrafi przygotować pracę pisemną, spełniającą standardy edytorskie, w tym również
empiryczną lub teoretyczną pracę magisterską

PSYF_K3_K09
Absolwent jest gotów do uwzględniania i doceniania indywidualnego zróżnicowania ludzkich zachowań;
cechuje się poszanowaniem indywidualności i odmienności, stara się być wolny od stereotypów i
uprzedzeń; docenia konieczność zarówno kompensowania deficytów, jak i rozwoju wybitnych uzdolnień

PSYF_K3_K10

Absolwent jest gotów do bycia wrażliwym/ą na występujące w społeczeństwie problemy, zwłaszcza
dyskryminację i niesprawiedliwość społeczną; cechuje się poszanowaniem praw mniejszości; unika
stereotypów i uprzedzeń wobec przedstawicieli kultur alternatywnych; uwzględnia czynniki społeczne w
wyjaśnianiu zachowań własnych i innych ludzi; jest gotowy/a do zaangażowania swojej wiedzy i
umiejętności w najlepiej pojętym interesie społecznym

PSYF_K3_K16 Absolwent jest gotów do uznania wartości specjalistycznego kształcenia językowego i kontaktów z
zagranicznymi środowiskami zawodowymi

PSYF_K3_K17
Absolwent jest gotów do uznania znaczenia technologii multimedialnej dla przekazu wiedzy; prezentacje
wyników swoich badań (w formie prac, artykułów, prezentacji multimedialnych) przygotowuje z
uwzględnieniem ich wartości komunikacyjnej z punktu widzenia odbiorcy


