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English for Psychology C1+
Karta opisu przedmiotu
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Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Kod USOS

Koordynator
przedmiotu

Izabela Bakota

Prowadzący zajęcia Izabela Bakota, Dominika Stopa, Magdalena Matejczyk, Katarzyna Opiela

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
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Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
16.0

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

PSYZ_K3_W01,
PSYZ_K3_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

PSYZ_K3_W01,
PSYZ_K3_W06,
PSYZ_K3_W48

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

PSYZ_K3_W44 zaliczenie na ocenę

W4 elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

PSYZ_K3_W01,
PSYZ_K3_W06,
PSYZ_K3_W48

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

PSYZ_K3_U01,
PSYZ_K3_U03,
PSYZ_K3_U23,
PSYZ_K3_U27,
PSYZ_K3_U28

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U2
zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

PSYZ_K3_U01,
PSYZ_K3_U03,
PSYZ_K3_U23,
PSYZ_K3_U27,
PSYZ_K3_U28

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

PSYZ_K3_U01,
PSYZ_K3_U03,
PSYZ_K3_U04,
PSYZ_K3_U06,
PSYZ_K3_U07,
PSYZ_K3_U27,
PSYZ_K3_U28

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

PSYZ_K3_U01,
PSYZ_K3_U03,
PSYZ_K3_U04,
PSYZ_K3_U06,
PSYZ_K3_U27

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5 opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graficznej

PSYZ_K3_U01,
PSYZ_K3_U03,
PSYZ_K3_U04,
PSYZ_K3_U27

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

PSYZ_K3_U01,
PSYZ_K3_U03,
PSYZ_K3_U04,
PSYZ_K3_U06,
PSYZ_K3_U27

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

PSYZ_K3_U01,
PSYZ_K3_U03,
PSYZ_K3_U04,
PSYZ_K3_U06,
PSYZ_K3_U07,
PSYZ_K3_U27

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

PSYZ_K3_U01,
PSYZ_K3_U03,
PSYZ_K3_U04,
PSYZ_K3_U06,
PSYZ_K3_U07,
PSYZ_K3_U27

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9 stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

PSYZ_K3_U01,
PSYZ_K3_U03,
PSYZ_K3_U04,
PSYZ_K3_U27

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10 samodzielnie rozwijać kompetencje językowe PSYZ_K3_U23,
PSYZ_K3_U28

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11 przygotować się do procesu rekrutacji

PSYZ_K3_U03,
PSYZ_K3_U04,
PSYZ_K3_U07,
PSYZ_K3_U23,
PSYZ_K3_U27,
PSYZ_K3_U28

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

PSYZ_K3_K04,
PSYZ_K3_K05,
PSYZ_K3_K07,
PSYZ_K3_K08,
PSYZ_K3_K09,
PSYZ_K3_K14,
PSYZ_K3_K16,
PSYZ_K3_K19

zaliczenie na ocenę

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

PSYZ_K3_K01,
PSYZ_K3_K02,
PSYZ_K3_K05,
PSYZ_K3_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3 kontynuowania samokształcenia językowego
PSYZ_K3_K01,
PSYZ_K3_K02,
PSYZ_K3_K18,
PSYZ_K3_K20

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

PSYZ_K3_K05,
PSYZ_K3_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5 wzięcia udziału w procesie rekrutacji
PSYZ_K3_K01,
PSYZ_K3_K02,
PSYZ_K3_K07,
PSYZ_K3_K18

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

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

lektorat 60

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

Przygotowanie prac pisemnych 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 10

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 60

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

Przygotowanie prac pisemnych 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 10

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

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 60

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

Przygotowanie prac pisemnych 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 10

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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lektorat 60

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie prac pisemnych 10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 10

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
16.0

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 wykładów i wystąpień o tematyce ogólnej oraz związanej ze
studiowanym kierunkiem.

W2, W4, U1, U10, U4, K2,
K3

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

W2, W4, U2, U4, U5, K2,
K3

3. Tworzenie tekstów ogólnych oraz właściwych dla studiowanego kierunku:
abstract, report, formal letter, discursive essay 

W1, W2, W4, U10, U3,
U4, U5, U6, U8, U9, K2,
K3

4. Wygłoszenie prezentacji akademickiej związanej z studiowanym kierunkiem. W1, W2, W4, U3, U4, U5,
U7, U8, U9, K2, K3, K4

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

W1, W3, W4, U10, U11,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K5

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

W2, W4, U1, U10, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K2, K3, K4
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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

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, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K2,
K3, K4, K5

Informacje rozszerzone

Semestr 3

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. 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

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.  Obowiązkowa obecność na zajęciach.  W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania.  Wygłoszenie
prezentacji o charakterze akademickim związanej z tematyką
studiowanego kierunku.

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-
learningowe, konwersatorium językowe
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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.  Obowiązkowa obecność na zajęciach.  W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić cztery 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

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.  Obowiązkowa obecność na
zajęciach.  W semestrze student może bez usprawiedliwienia
opuścić cztery spotkania. Egzamin  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

Do wyboru: English File Advanced Plus 4 edition; Speakout Advanced Plus 2nd edition; Psychology Vocabulary in Use, A.1.
Treger, B. Treger, Poltext; English for Psychology in Higher Education Studies, J. Short, T. Phillips, Garnet Publishing
Materiały opracowane przez prowadzącego2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

PSYZ_K3_W01 Absolwent zna i rozumie na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach
pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

PSYZ_K3_W06 Absolwent zna i rozumie subdyscypliny i specjalizacje psychologii, obejmujące terminologię, teorię i
metodologię – zorientowane na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności psychologicznej

PSYZ_K3_W48 Absolwent zna i rozumie na poziomie rozszerzonym szczegółowe zagadnienia z zakresu studiowanej
ścieżki

PSYZ_K3_W44 Absolwent zna i rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej

PSYZ_K3_U01
Absolwent potrafi obserwować, wyszukiwać, selekcjonować, przetwarzać oraz integrować informacje na
temat zjawisk psychologicznych i społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretować je i
formułować na ich podstawie krytyczne sądy

PSYZ_K3_U03 Absolwent potrafi sprawnie i skutecznie porozumiewać się (w języku polskim i w języku obcym) przy
użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

PSYZ_K3_U23 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować
autonomiczne działania zmierzające do kierowania własną karierą zawodową

PSYZ_K3_U27
Absolwent potrafi porozumiewać się w języku obcym w zakresie właściwym dla psychologii zgodnie z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, na
poziomie umożliwiającym zapoznanie się z literatura fachową

PSYZ_K3_U28 Absolwent potrafi oceniać poziom swojej wiedzy i umiejętności w celu ich rozwijania

PSYZ_K3_U04
Absolwent potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i piśmie (w języku
polskim i w języku obcym); konstruować rozbudowane ustne i pisemne prezentacje na tematy dotyczące
zagadnień psychologicznych z wykorzystaniem różnych perspektyw teoretycznych i dorobku psychologii
jak i innych dyscyplin naukowych

PSYZ_K3_U06
Absolwent potrafi przedstawiać własne opinie, wątpliwości i sugestie, merytorycznie argumentować z
wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułować wnioski oraz tworzyć
syntetyczne podsumowania

PSYZ_K3_U07 Absolwent potrafi prozumiewać się i współpracować ze specjalistami w zakresie psychologii i innych
dziedzin, jak i z osobami spoza grona specjalistów

PSYZ_K3_K04
Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej; refleksji na tematy związane z etyką
działania, prawidłowego identyfikowania problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z
własną i cudzą pracą; właściwego rozstrzygania dylematów związanych z praktyką zawodową i
działalnością naukowo-badawczą

PSYZ_K3_K05 Absolwent jest gotów do przyjmowania postawy sumienności, rzetelności, obiektywizmu i bezstronności

PSYZ_K3_K07
Absolwent jest gotów do komunikowania się i współpracy z otoczeniem – w tym z osobami nie będącymi
specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących
działania psychologiczne

PSYZ_K3_K08 Absolwent jest gotów do podejmowania przywództwa, działąń o charakterze przedsiębiorczym oraz pracy
w zespole, współdziałania i pełnienia różnych ról w grupie

PSYZ_K3_K09
Absolwent jest gotów do postawy bezwzględnego szacunku wobec pacjenta, klienta, grup społecznych
oraz troski o ich dobro; zrozumienia i akceptacji odmienności drugiego człowieka, traktowanego
podmiotowo

PSYZ_K3_K14 Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zaangażowania; otwartości na
problemy innych osób oraz występujące w konkretnym środowisku

PSYZ_K3_K16
Absolwent jest gotów do przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska
społeczne; rozwijania możliwości wpływu społecznego z poszanowaniem integralności i autonomii
jednostek



10 / 10

Kod Treść

PSYZ_K3_K19
Absolwent jest gotów do uwzględniania znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla
zrozumienia funkcjonowania jednostki i społeczności oraz znaczenia refleksji psychologicznej dla praktyki
życia społecznego

PSYZ_K3_K01 Absolwent jest gotów do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; uczenia się przez całe życie,
inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób

PSYZ_K3_K02
Absolwent jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; aktywności i wytrwałości w
podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażowania
się we współpracę i dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu

PSYZ_K3_K18 Absolwent jest gotów do wykazać przedsiębiorczość w organizowaniu własnych działań profesjonalnych

PSYZ_K3_K20 Absolwent jest gotów do rozwijania kompetencji niezbędnych dla studiowanej ścieżki


