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Karta przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-JOx 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Język obcy przed B2 

w j. angielskim Foreign Language before B2 

Kierownik przedmiotu Lektorzy zatrudnieni w SJO PW 

Jednostka prowadząca SJO PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil i poziom kształcenia 
ogólnoakademicki 

studia I 
stacjonarne 

Semestr studiów 2-4 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

60 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

4 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
Tygodniowo - 4 - - 

łącznie w semestrze - 60 - - 

 
 

I. Wymagania wstępne i dodatkowe 

I.1. 

Studenci zostają zakwalifikowani do grup o danym stopniu zaawansowania na podstawie testu diagnostycznego. Nie mniej niż 
Poziom A2 Student rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów, związanych z życiem codziennym. 
Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy 
znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy 
związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego 

I.2. 

Wskazany Poziom B1 lub wyżej Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych 
wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń, typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Potrafi radzić sobie 
w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, w którym mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć 
proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne, na tematy, które są mu znane bądź go interesują. Potrafi opisywać zdarzenia, 
nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. 

 
 

II. Cele przedmiotu 

II.1 
Osiągnięcie poziomu B2 zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego, z elementami 
języka specjalistycznego potrzebnego absolwentom uczelni technicznej, zróżnicowanego w zależności od kierunku studiów. 

 
 

III. Treści programowe przedmiotu (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

III.2. Ćwiczenia audytoryjne 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. 
Uzależnione od realizowanego modułu i wybranego języka. Karty przedmiotu dla wszystkich 30 godzinnych 
jednostek lekcyjnych na www.sjo.pw.edu.pl 

60 

 
  

http://www.sjo.pw.edu.pl/
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IV. Wykaz efektów uczenia się dla przedmiotu 

Rodzaj 
efektu 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Efekt uczenia się 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektu 
uczenia 

się* 

WIEDZA 

W1 
K1_W08 
K1_W12 

I.P6S_WK 
I.P6S_WG.o 
III.PS6_WG 

P6U_W 

Ma uporządkowaną znajomość struktur gramatycznych i słownictwa 

dotyczących rozumienia i tworzenia różnych rodzajów tekstów pisanych 

i mówionych, formalnych i nieformalnych, zarówno ogólnych jak ze swojej 

dziedziny. 

SP, SU, R, 
PDM, K, 
EP/EU  

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 

K1_U01 
K1_U02 
K1_U03 
K1_U09 
K1_U21 

I.P6S_UK 
I.P6S_UU 

I.P6S_UW.o 
III.P6S_UW.o 

P6U_U 

Potrafi tworzyć różne rodzajów tekstów – teksty na użytek prywatny, zawodowy 

(np. list motywacyjny, życiorys, sprawozdanie, notatka, wypracowanie) oraz 

stosować formy stylistyczne i gramatyczne, wymagane w tekstach na poziomie 

B2 – prywatnych i zawodowych Potrafi przeczytać i zrozumieć teksty ogólne i 

specjalistyczne dotyczące swojej dziedziny, pozyskać z nich informacje, a także 

dokonać ich interpretacji. Potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę na 

tematy ogólne i związane ze swoją dziedziną, jasno, spontanicznie i płynnie tak, 

że można bez trudu zrozumieć sens jego wypowiedzi, z zastosowaniem form 

stylistycznych i gramatycznych na poziomie B2 oraz potrafi przygotować 

prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego 

kierunku studiów. 

SP, SU, 
PDM, R, K, 

EP/EU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KS1 
K1_K01 
K1_K02 

I.P6S_KK 
I.P6S_KR 
P6U_K 

Potrafi pracować samodzielnie i w grupie, jest przygotowany do uczenia się 
przez całe życie 

D 

* - Metody weryfikacji: np. egzamin pisemny/ustny (EP/EU), sprawdzian pisemny/ustny (SP/SU), kolokwium (K), wykonanie projektu (WP), 
sprawozdanie (SP), referat (R), test (T), praca domowa (PDM), dyskusja (D), seminarium (SEM). 

 

V. Literatura zalecana i dodatkowa 

1. Podręczniki do nauki języków obcych. 
2. Materiały własne lektora. 

 

VI. Nakład pracy studenta niezbędny do osiągniecia efektów uczenia się 

Lp. Treść 
Liczba 
godz. 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów max. 180 

2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. - 

3. 
Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, 
prezentacji, raportów, prac domowych etc. 

max. 120 

4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 60 

Sumaryczny nakład pracy studenta max. 360 

Liczba punktów ECTS max. 12 
 


