KARTA PRZEDMIOTU
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku

12.6-3STDOK-A-JA

polskim
angielskim

Lektorat języka obcego
Foreign Language Course

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
1.1. Kierunek studiów

Studia doktoranckie

1.2. Forma studiów

Stacjonarne / niestacjonarne

1.3. Poziom studiów

Studia trzeciego stopnia

1.4. Profil studiów*

Ogólnoakademicki

1.5. Specjalność*

-

1.6. Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Nauk o Zdrowiu

1.7. Osoba/zespół przygotowująca/y kartę
przedmiotu
1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot
1.9. Kontakt

dr Jacek Szajewski
Osoba wyznaczona przez SJO

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
ogólnoakademicki
2.1. Przynależność do modułu
2.2. Język wykładowy

polski

2.3. Semestry, na których realizowany jest
przedmiot
2.4. Wymagania wstępne*

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3-6
Wymagana znajomość języka angielskiego co najmniej na
poziomie B1, wg Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego

3. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Konwersatorium
Forma zajęć
Zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK
Miejsce realizacji zajęć
Zaliczenie z oceną; egzamin
Forma zaliczenia zajęć
Dyskusja, zadania do rozwiązania
Metody dydaktyczne
Wykaz
podstawowa
McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use, Cambridge
literatury
Publikacje z zakresu języka specjalistycznego i akademickiego, materiały
uzupełniająca
autorskie
McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use Advanced,
Cambridge

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
4.1. Cele przedmiotu (z uwzględnieniem formy zajęć)
C1 – Zaznajomienie studentów z charakterystyką pisanego i mówionego akademickiego języka angielskiego
C2 – Wyrobienie umiejętności posługiwania się leksyką, frazeologią i składnią charakterystyczną dla języka akademickiego
C3 – Wyrobienie umiejętności funkcjonalnego posługiwania się akademicką odmianą języka akademickiego, dzięki czemu
doktorant będzie w stanie przedstawić założenia badawcze swojej pracy i streścić takową

4.2. Treści programowe (z uwzględnieniem formy zajęć)
Specyfika języka akademickiego
Kluczowe rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki
Czasowniki złożone (frazowe)
Kluczowe wyrażenia ilościowe
Wyrazy wieloznaczne
Metafory i idiomy
Kolokacje rzeczownikowe, przymiotnikowe i czasownikowe
Frazy przyimkowe
Wyrażenia o charakterze formulicznym
Język funkcjonalny i sposoby mówienia o:
źródłach
danych, w tym danych liczbowych

statystykach
wykresach i tabelach
zjawiskach przyczynowo skutkowych
cytowaniu innych
Język prezentacji
Opis procesów, procedur i zmian
Język porównań
Język podsumowania i konkluzji

Efekt

4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia

Student, który zaliczył przedmiot

w zakresie WIEDZY:
ma zaawansowaną i rozbudowaną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej z
W01 zakresu angielskiego języka akademickiego, którą jest w stanie rozwijać i twórczo
stosować w działalności badawczej
zna na poziomie zaawansowanym terminologię z zakresu słownictwa specjalistycznego
W02
studiowanego kierunku
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:
potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze
specjalistami w dziedzinie studiowanego kierunku oraz specjalistami innych dziedzin, w
U01
akademickim języku angielskim, zachowując przy tym odpowiednią gatunkowość i
styl/rejestr wypowiedzi ustnych i pisemnych
posiada rozwinięte umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania
U02 własnych kompetencji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do
rozwoju intelektualnego i kierowania własnym rozwojem naukowym
potrafi przy użyciu odpowiednich metod przekazywać wiedzę i kształtować umiejętności
U03
różnych grup odbiorców poprzez komunikację w języku angielskim
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
wykazuje kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów badań i kierowaniu ich
K01
przebiegiem oraz aktywnie uczestniczy w komunikacji naukowej w języku obcym
ma świadomość przynależności do międzynarodowej wspólnoty naukowej, konieczności
K02 kierowania się wyznaczonymi przez nią zasadami etycznymi oraz odpowiedzialności za jej
rozwój i znaczenie dla kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa wiedzy
4.4. Sposoby weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia
Sposób weryfikacji (+/-)
Efekty
przedmiotowe
(symbol)

W01
W02
W01
U01
U02
U03
K01
K02

Egzamin
ustny/pisemny*

Kolokwium*

Aktywność
na zajęciach*

Projekt*

Praca
własna*

K_U08

K_U08

K_U08

K_K02
K_K05

Praca
w grupie*

Inne
(jakie?)*

Forma zajęć

Forma zajęć

Forma zajęć

Forma zajęć

Forma zajęć

Forma zajęć

Forma zajęć

W

W

W

W

W

W

+
+
+
+
+
+
+
+

C

...

C

...

C

...

+
+
+
+
+
+
+
+

4.5. Kryteria oceny stopnia osiągnięcia efektów kształcenia
Forma
Ocena Kryterium oceny
zajęć
Zaliczenie
3

C

...

C
+
+
+
+
+
+
+
+

51% – 60%
wyniku prac
i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania

Lektorat

K_W09

W

*niepotrzebne usunąć

3,5

K_W09

Egzamin
51%-60%
punktów możliwych do uzyskania
Zaliczenie
61% – 70%

...

C

...

C

...

wyniku prac
i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania

4

Egzamin
61%-70%
punktów możliwych do uzyskania
Zaliczenie
71% – 80%
wyniku prac
i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania

4,5

Egzamin
71%-80%
punktów możliwych do uzyskania
Zaliczenie
81%– 90%
wyniku prac
i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania

5

Egzamin
81%-90%
punktów możliwych do uzyskania
Zaliczenie
91% – 100%
wyniku prac
i kolokwiów weryfikujących wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania
Egzamin
91%-100%
punktów możliwych do uzyskania

5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA
Kategoria
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE NAUCZYCIELA
/GODZINY KONTAKTOWE/
Udział w wykładach*
Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach*

Obciążenie studenta
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
60
60

60

60

40

40

40

40

Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym*
Inne (jakie?)*
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/
Przygotowanie do wykładu*
Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium*
Przygotowanie do egzaminu/kolokwium*
Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa*
Opracowanie prezentacji multimedialnej*
Inne (jakie?)*

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN

PUNKTY ECTS za przedmiot
*niepotrzebne usunąć

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot w danym roku akademickim)
............................................................................................................................

1

