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English for Information Management C1+
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie informacją

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WZZINS.230.623af08552915.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Kod USOS

Koordynator
przedmiotu

Katarzyna Ziembińska

Prowadzący zajęcia Katarzyna Ziembińska

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

ZIN_K2_W02 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2 rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku ZIN_K2_W01 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

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

ZIN_K2_W08 zaliczenie na ocenę

W4 elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku ZIN_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

ZIN_K2_U11 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

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

ZIN_K2_U11 zaliczenie na ocenę

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

ZIN_K2_U11 zaliczenie na ocenę

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

ZIN_K2_U11 zaliczenie na ocenę

U5 opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graficznej ZIN_K2_U11 zaliczenie na ocenę

U6 napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku ZIN_K2_U11 zaliczenie na ocenę,

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

ZIN_K2_U11 zaliczenie na ocenę

U8 prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim ZIN_K2_U11 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

U9 stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej ZIN_K2_U11 zaliczenie na ocenę

U10 samodzielnie rozwijać kompetencje językowe ZIN_K2_U11 zaliczenie na ocenę

U11 przygotować się do procesu rekrutacji ZIN_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

ZIN_K2_K01 zaliczenie na ocenę

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

ZIN_K2_K06 zaliczenie na ocenę

K3 kontynuowania samokształcenia językowego ZIN_K2_K03 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

ZIN_K2_K04 zaliczenie na ocenę

K5 wzięcia udziału w procesie rekrutacji ZIN_K2_K01, ZIN_K2_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

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 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie prac pisemnych 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

2. Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych. W1, W2, W4, U2

3.
Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:

 - a report, a research proposal, an abstract, a formal email. 
W1, W2, W4, U4, U6, K4

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

W1, W2, W4, U3, U5, U7,
K4

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

W3, U11, U8, U9, K1, K2,
K5

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.

- wybrane tematy i słownictwo z zakresu komunikacji społecznej i mediów 
-  analiza wybranych zagadnień/zjawisk związanych z przetwarzaniem informacji
w internecie, np. : deepfake,  filter bubbles 
- zagadniena związane z copyright, internet law, patent law 

W1, W2

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

Informacje rozszerzone

Semestr 1
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Metody nauczania:

konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

Każdy semestrr nauki na lektoracie języka obvego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru, z testów (np.
rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych, np. wygłoszenia prezentacji, udziału w dyskusji)
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 2

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Każdy semestrr nauki na lektoracie języka obvego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru, z
testów (np. rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych, np. wygłoszenia prezentacji,
udziału w dyskusji) Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W
semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i części ustnej.
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 60% pinktów
zarówno za część pisemną jak i ustną. Dp części ustnej egzaminu
mogą przystąpić studenci którzy zdali część pisemną/ Ocena
końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z całośći egzaminu.

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 C1w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

Literatura
Obowiązkowa

materiały własne stworzone przez prowadzącego1.

Dodatkowa

Ceramella, N., & Lee, E. (2008). Cambridge English for the media. Cambridge: Cambridge University Press.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZIN_K2_W02
Absolwent zna i rozumie terminologię, teorie i metodologię z zakresu nauk o komunikacji społecznej i
mediach oraz innych nauk pokrewnych w odniesieniu do zagadnień z obszaru szeroko rozumianego
zarządzania informacją (na poziomie pogłębionym)

ZIN_K2_W01 Absolwent zna i rozumie znaczenie i roli nauk społecznych w poznaniu zjawisk z zakresu zarządzania
informacją oraz potrafi w sposób twórczy stosować ją w działalności profesjonalnej

ZIN_K2_W08
Absolwent zna i rozumie współczesne dokonania i kierunki rozwoju, ośrodki i szkoły badawcze nauk o
komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin pokrewnych w zakresie istotnym dla badań podstawowych
i stosowanych w obszarze zarządzania informacją

ZIN_K2_U11 Absolwent potrafi komunikować się w języku nowożytnym obcym na poziomie zgodnym z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

ZIN_K2_K01
Absolwent jest gotów do rozumienia i akceptowania konieczności permanentnego rozwijania swojej wiedzy i
umiejętności w odpowiedzi na nowe osiągnięcia nauki, zmiany zachodzące w środowisku informacyjnym
oraz zmiany zachowań informacyjnych człowieka oraz potrafi inspirować i organizowania procesu uczenia
się innych osób

ZIN_K2_K06
Absolwent jest gotów do systematycznego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych realizowanych w
różnych formach i za pośrednictwem różnych mediów, związanych przede wszystkim z szeroko rozumianą
sferą kultury piśmienniczej, a także potrafi zainteresować innych użytkowników, przekazując w atrakcyjny
sposób informacje o nich

ZIN_K2_K03
Absolwent jest gotów do świadomego planowania działań, wskazując odpowiednie priorytety ich
powodzenia, przyjmując przy tym odpowiedzialność za ich właściwe wykonanie, konsekwencje i za
wizerunek wykonywanego przez siebie zawodu

ZIN_K2_K04
Absolwent jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania napotykanych problemów
naukowych i profesjonalnych w zakresie zarządzania informacją, odwołując się do dorobku nauki,
najlepszych praktyk profesjonalnych oraz zasad postępowania przyjętych w profesjach informacyjnych

ZIN_K2_K05
Absolwent jest gotów do świadomego przyjęcia znaczenia szeroko rozumianego zarządzania informacją, w
tym działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej, dla zachowania
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy oraz aktywnie uczestniczy w różnorodnych akcjach
podejmowanych w tym obszarze


