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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 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

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2 rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09 zaliczenie na ocenę

W4 elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

SOC_K2_W01,
SOC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

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

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

SOC_K2_U06,
SOC_K2_U09,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5 opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graficznej

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U7
przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

SOC_K2_U09,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9 stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

SOC_K2_U01,
SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11

zaliczenie na ocenę

U10 samodzielnie rozwijać kompetencje językowe
SOC_K2_U01,
SOC_K2_U03,
SOC_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11 przygotować się do procesu rekrutacji SOC_K2_U10,
SOC_K2_U11 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

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K06

zaliczenie na ocenę

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

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K05,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

SOC_K2_K02,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4 wzięcia udziału w procesie rekrutacji
SOC_K2_K03,
SOC_K2_K04,
SOC_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

lektorat 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 10

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

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

lektorat 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

przygotowanie do zajęć 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

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, W4, U1, U3, U4,
K3

2. Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych. W1, W2, W4, U1, U3, U4,
K4

3. Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
bilingual summary, discursive essay, abstract

W1, W2, W4, U10, U3,
U5, K3, K4

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

W1, W2, W4, U10, U3,
U5, U7, U8, U9, K1, K2

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

W1, W2, W3, W4, U11,
U3, U8, K4

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku,
wybierane wspólnie ze studentmi. zależnie od specyfiki danej grupy, np:

Selected issues related to the sociological aspects of cultural universals, mainly
religion 
Selected sociological issues viewed from various sociological perspectives 
Profiles of selected sociologists and their achievement 

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, U6, U7, U8, K1,
K2, K3, K4

7. Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami. W1, U10, K3
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Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, 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:

metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, 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, 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. 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

Peter Shaeffer "Sociology"1.

Dodatkowa

Encyclopedia Britannica1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

SOC_K2_W01 Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony zagadnienia z zakresu nauk społecznych i humanistycznych
oraz posiada pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk i jej relacjach z innymi dyscyplinami

SOC_K2_W09
Absolwent zna i rozumie w sposób pogłębiony współczesne spory teoretyczne i metodologiczne
prowadzone w socjologii na temat struktur i instytucji oraz rodzajów więzi społecznych i ich historycznej
ewolucji

SOC_K2_U01 Absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne (polityczne, kulturowe,
gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych w sposób metodologicznie poprawny

SOC_K2_U11
Absolwent potrafi ma 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

SOC_K2_U06 Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną
analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

SOC_K2_U03 Absolwent potrafi właściwie przeprowadzić analizy przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych
oraz stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować

SOC_K2_U10 Absolwent potrafi przygotować wystąpienia ustne, w języku polskim i języku obcym z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru nauk społecznych i humanistycznych

SOC_K2_U09
Absolwent potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku polskim i języku obcym, dotyczące
zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł z
obszaru nauk społecznych i humanistycznych

SOC_K2_K02 Absolwent jest gotów do pracy w zespole przyjmując różne role, skutecznie komunikować się z otoczeniem,
cechuje go wrażliwość etyczna, poczucie odpowiedzialności

SOC_K2_K03 Absolwent jest gotów właściwego określania priorytetów służących realizacji podejmowanych działań

SOC_K2_K06 Absolwent jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności rozszerzonych o
wymiar interdyscyplinarny

SOC_K2_K05 Absolwent jest gotów do angażuje się w przygotowanie i realizacje projektów społecznych i potrafi
przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności

SOC_K2_K07 Absolwent jest gotów do myśli i działania w sposób przedsiębiorczy

SOC_K2_K04 Absolwent jest gotów do dostrzegania i prawidłowego rozstrzygania dylematów związanych z
wykonywaniem zawodu


