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1.  nazwa kierunku Informatyka stosowana 
2.  poziom kształcenia pierwszy 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki  
4.  forma prowadzenia 

studiów 
stacjonarne  

MODUŁ KSZTAŁCENIA:   Lektorat języka angielskiego cz.4   Kod modułu: 03-IS-14-ANG4 

1. Liczba punktów ECTS: 2 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 

kod efektu 
kształcenia 

modułu opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 

kierunku 

stopień 
realizacji 
(skala 1-

5) 

ANG4_1 
Rozumie znaczenie przekazu ustnego i  zawartego w tekstach o różnej złożoności, łącznie z rozumieniem dyskusji, na tematy 
ogólne i specjalistyczne z dziedziny przedmiotu 

K_U20 
5 

ANG4_2 
Formułuje jasne i przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne posługując się regułami organizacji wypowiedzi i odpowiednim 
rejestrem 

K_U20, 
K_U18 

5 

ANG4_3 
Porozumiewa się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie różnych dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych właściwych dla danego kierunku studiów 

K_U20, 
K_U18 

5 

ANG4_4 Wyszukuje, wybiera, analizuje, ocenia, klasyfikuje informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów 
K_U20, 
K_U18 

5 

ANG4_5 
Rozumie potrzebę dalszego kształcenia, dokonuje samooceny, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności ; 
potrafi pracować w zespole 

K_U19, 
K_K01, 
K_K02 

2 

 

 

 

3. Opis modułu 

Opis Moduł ma na celu rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych w zakresie działań językowych (czytanie, słuchanie, mówienie, 
pisanie, interakcja) z uwzględnieniem niezbędnych strategii językowych. Moduł zawiera elementy kształcenia w zakresie języka 
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specjalistycznego z dziedziny przedmiotu. Moduł rozwija umiejętność samodzielnego uczenia się, zdobywania wiedzy oraz pracy w 
zespole i skutecznego porozumiewania się z otoczeniem. 

Wymagania wstępne modułu Zalecana znajomość języka obcego  zdobyta na dotychczasowych etapach kształcenia, zaliczenie modułu „Lektorat języka angielskiego 
cz.3” 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

ANG4_w_1 Egzamin Całościowe pisemne i(lub) ustne sprawdzanie kompetencji językowych 
nabytych w trakcie zajęć i w ramach pracy własnej. 

ANG4_1, ANG4_2, ANG4_3, ANG4_4, 
ANG4_5 

 

5.a Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie stacjonarnej) 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

ANG4_fs_1 Ćwicze-
nia 

Ćwiczenia przedmiotowe przy 
zastosowaniu komunikacyjnej metody 
nauczania, z elementami dyskusji, z 
pisemną lub ustną informacja zwrotną, z 
udziałem pracy własnej studenta. 
Ćwiczenia prowadzone są z 
wykorzystaniem metody aktywizującej (w 
tym np. projektowej, webquest, case 
study) oraz metod i technik kształcenia na 
odległość   i zastosowaniem TIK 

30 -
sem. 4 

Praca z podręcznikiem, słownikiem, 
ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, 
źródłami internetowymi. Przyswajanie i 
utrwalanie kompetencji językowych 
nabytych w trakcie zajęć. 
Przygotowywanie form ustnych i 
pisemnych (na przykład projekt, 
prezentacja, dialog, esej, list ). Praca na 
platformie elearningowej. 

30 ANG4_w_1  

suma godzin: 30 suma godzin: 30 suma punktów: 2 

 


