
 

Nazwa przedmiotu  
Wstęp do językoznawstwa 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot  
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek  
filologia 

Stopień I  Tryb stacjonarny   Specjalność  
filologia angielska 

Specjalizacja 
  

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) prof. zw. dr hab. Roman Kalisz 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
wykład 

B. Sposób realizacji  
zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum‐
Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin 15h 

Liczba punktów ECTS 
4 
 

Cykl dydaktyczny rok akademicki 2013/14 

Status przedmiotu 
obowiązkowy 
 

Język wykładowy 
polski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub 
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  
egzamin  

B. Formy zaliczenia 
Egzamin pisemny 

Metody dydaktyczne 
wykład  /  wykład  problemowy  /  wykład 
konwersatoryjny  /  wykład  z  prezentacją 
multimedialną 
 

C. Podstawowe kryteria  
Praca pisemna  
  

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne; 
B. Wymagania wstępne 

Brak 

Cele kształcenia 
Celem  wykładów  jest  zapoznanie  studentów  z  historią  językoznawstwa,  warstwami  języka,  podstawowymi 
zagadnieniami współczesnych teorii językowych. 

Treści programowe  

Treści programowe: 

1. Zadania językoznawstwa ogólnego.  

2. Czym jest język? Przykładowe definicje z różnych szkół i teorii. Cechy definicyjne języka. 

3. Zróżnicowanie językowe świata. Języki najczęściej używane i zagrożone. Liczba języków świata. 

Moc języka. 

4. Hierarchiczna struktura języka (podsystem fonologiczny, morfologiczny, syntaktyczny, 

semantyczny). 

5. Słownictwo jako swoisty system (systematoid). 

6. Stosunki syntagmatyczne i paradygmatyczne w języku.  

7. Problemy analogii i anomalii. 



8. Funkcje języka i tekstu. 

9. Różne koncepcje znaku. Język jako system znaków. Język a inne systemy znaków. 

10. Typologie języków (geograficzne, genealogiczne, według podsystemów języka). 

11. Uniwersalia językowe. 

 

 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 

 
1. Fisiak, J. (1978). Wstęp do współczesnych teorii językoznawczych. Warszawa: L PWN.  
2. Fromkin, V. (2001). Introduction to language. New York,7‐th edition.   
3. Stalmaszczyk, P. (2009). Metodologie  językoznawstwa. Tom I i II . Łódź: Wyd. UŁ. 
4. Materiały własne wykładowcy  
B. Literatura uzupełniająca: wybrane zagadnienia z 

1. Polański, K. (1999). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław‐Warszawa‐Kraków. 
2. Słowiński, M. (1980). Język i społeczeństwo. Wybrał i wstępem opatrzył. Warszawa.  
3. Tabakowska, E. (2001). Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków. 
4. Lachur, Cz. (2004). Zarys językoznawstwa ogólnego. Opole.  
5. Łuczyński, E., Maćkiewicz, J. (2002). Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia. Gdańsk. 
 
 

Wiedza:  
 
 
‐ ma uporządkowaną wiedzę podstawową na  temat  językoznawstwa oraz  jego miejsca 
w systemie  nauk  humanistycznych‐  zna  podstawową  terminologię  nauk  filologicznych 
ukierunkowaną na określoną dziedzinę działalności związaną z wybraną specjalizacją 
‐  ma  podstawową  wiedzę  na  temat  natury  języka  oraz  złożoności  i  historycznej 
zmienności jego znaczeń 
‐  zna  elementarną  terminologię  językoznawczą  przydatną  w  dalszym  procesie 
kształcenia zawodowego oraz w zawodowym środowisku językowym 

Umiejętności  
 
 
‐ Potrafi rozróżnić współczesne teorie  językowe oraz zidentyfikować wybrane problemy 
ogólnojęzykoznawcze. 
‐ Posiada podstawową umiejętność posługiwania się elementarnymi pojęciami z zakresu 
językoznawstwa 
 

Efekty kształcenia 
 
 
K W0,1K W05, K W03 
 
K U01, K U02 
 
K K01, K K05 

Kompetencje społeczne:  
 
‐rozumie potrzebę uczenia się języka oraz o języku przez całe życie 
‐ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego  Europy 

Kontakt www.ateneum.edu.pl/konsultacje 

 
 
  



 

Nazwa przedmiotu    
Gramatyka historyczna  

Kod ECTS:  

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot    Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek: 
filologia 

Stopień:  1  Tryb:  stacjonarny  Specjalność 
Filologia angielska 

Specjalizacja 
  

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących):   
prof. dr hab. Kazimierz A. Sroka 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin 

A. Formy zajęć: wykład 

B. Sposób realizacji:  zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym 
Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin: 22 

Liczba punktów ECTS 
2 
 

Cykl dydaktyczny:  
rok III, semestr 6 

Status przedmiotu:  
obligatoryjny 

Język wykładowy:   
angielski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub 
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia:  uwzględnienie obecności na wykładach  
i aktywnego w nich uczestnictwa; wykonanie określonej pracy 
praktycznej – projektu indywidualnego i zespołowego 

Metody dydaktyczne:  
częściowo wykład informacyjny, częściowo 
wykład konwersatoryjny w połączeniu z 
analizą tekstów 
 

C. Podstawowe kryteria:  regularne uczestniczenie w zajęciach, 
     aktywność,  umiejętność analizy tekstów   

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi  
 Znajomość fonetyki i gramatyki języka angielskiego oraz języka polskiego.  
 

Cele kształcenia 
W odniesieniu do okresu staroangielskiego: umiejętność scharakteryzowania pisowni i wymowy, umiejętność 
czytania na głos tekstów, znajomość deklinacji mocnych i słabych rzeczownika i przymiotnika, znajomość 
deklinacji zaimków,  znajomość koniugacji słabych i mocnych czasownika, umiejętność analizy gramatycznej 
i tłumaczenia tekstów przy użyciu słownika. W odniesieniu do okresów średnioangielskiego i nowoangielskiego: 
znajomość zmian fonetycznych i morfologicznych w przejściu od okresu staroangielskiego do 
średnioangielskiego, zdolność przeczytania na głos, wykonania analizy gramatycznej i przetłumaczenia wybranej 
próbki tekstu średnioangielskiego (fragment ‘Canterbury Tales’ Chaucera) oraz umiejętność analizy 
gramatycznej i tłumaczenia innych tekstów przy użyciu słownika, znajomość wybranych zmian językowych 
w przejściu od okresu średnioangielskiego do nowoangielskiego, w tym zmian fonetycznych, m. in. ‘Great Vowel 
Shift’. 

Treści programowe:  
Okres staroangielski: pisownia i wymowa, deklinacje rzeczownika i przymiotnika, deklinacje zaimków, 
koniugacje. Zmiany w przejściu od okresu staroangielskiego do okresu średnioangielskiego. Charakterystyczne 
cechy okresu średnioangielskiego. Przejście od okresu średnioanbgielskiego do nowoangielskiego. ‘Great Vowel 
Shift’ i inne wybrane zmiany fonetyczne.  



Wykaz literatury  
A. Literatura podstawowa  

Blakeley, Leslie (1964 (1971)). Old English. London: The English Universities Press. (Teach Yourself Books.) 
Fisiak, Jacek (1968). A Short Grammar of Middle English. Part 1. Warszawa: PWN. 
Fisiak, Jacek (1995). An Outline History of English. Vol. 1. External History. Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW. 
Nagucka, Ruta (1977). A Late Middle English Reader. Warszawa: PWN. 
Reszkiewicz, Alfred (1998). Synchronic Essentials of Old English. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

B. Literatura uzupełniająca 
Lehnert, Martin (1955). Poetry and Prose of the Anglo‐Saxons. A Text Book. Berlin: VEB Deutsche Verlag der 

Wissenschaften. 
Lehnert, Martin (1956). Poetry and Prose of the Anglo‐Saxons. Dictionary. Berlin: VEB Deutsche Verlag der 

Wissenschaften. 
Moore, Samuel (1969). Historical Outlines of English Sounds and Inflections. Revised by Albert H. Marckwardt. 

Ann Arbor, Mich.: George Wahr Publishing Company. 
Reszkiewicz, Alfred (1973). An Old English Reader. Warszawa: PWN. 
Schlauch, Margaret (1959 (1965)). The English Language in Modern Times. Warszawa: PWN. 

Wiedza:  
Ma podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki historycznej języka angielskiego 
Zna podstawową terminologię językoznawczą 
Ma podstawową wiedzę na temat natury języka oraz złożoności i historycznej 
zmienności znaczeń 
 

Umiejętności:  
Potrafi dokonać prostej analizy tekstów w języku staroangielskim samodzielnie 
i w ramach pracy zespołowej 

Efekty kształcenia 
 
K W03, ,K W05 
 
K U05, K U04 
 
K K02, K K05 

Kompetencje społeczne (postawy):  
Ma zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego  wykonywania zadań oraz do 
pracy w zespołach 
Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Wielkiej 
Brytanii i Europy 

Kontakt  dziekanat@ateneum.edu.pl 

 
 
  



Nazwa przedmiotu  
Praktyczna nauka języka angielskiego: Fonologia 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot  Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek 
Filologia  

Stopień 
Studia pierwszego 
stopnia 

Tryb 
Studia stacjonarne 

Specjalność 
Filologia angielska 

specjalizacja 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)  
Dr Monika Rymaszewska 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
wykład 

B. Sposób realizacji 
zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum‐Szkoły 
Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin: 28 

Liczba punktów ECTS 
2 
 

Cykl dydaktyczny:  
Rok I sem.1 

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy 
język angielski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia  
zaliczenie  ustne/kolokwium,  wykonanie  określonej  pracy 
praktycznej: zadania otwarte. 

Metody dydaktyczne 
Wykład  informacyjno‐problemowy  z 
elementami  dyskusji  +  prezentacja 
multimedialna  
 
 

C. Podstawowe kryteria  
Zaliczenie kolokwium, zadań otwartych na min. 60% pkt, 
Obecność na zajęciach  

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne;  B. 
Wymagania wstępne Praktyczna nauka języka angielskiego, kompetencje na poziomie B1‐B2 

Cele kształcenia  
Celem  zajęć  jest  zapoznanie  studenta  z  podstawowymi  pojęciami  z  zakresu  fonologii  i  fonetyki  języka 
angielskiego, zapoznanie  z zasadami  transkrypcji  fonetycznej  i pogłębienie wiedzy studentów dotyczącej zasad 
produkcji i artykulacji dźwięków mowy. 

Treści programowe 
1. Organy mowy 
2. Artykulacja dźwięków języka angielskiego   
3. Pojęcie fonem i alofonu  
4. Klasyfikacja angielskich spółgłosek i samogłosek  
5. Typy transkrypcji fonetycznej (segmentalna i suprasegmentalna)   
6. Sylaba –  definicje i funkcje  
7. Struktura akcentowa wyrazu  
8. Struktura rytmiczna wyrazu 
9. Zjawiska prozodyczne w wypowiedzi  
10. Elizja i asymilacja 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 

Roach P. (2000). English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press. 
Sobkowiak W. (1995). English Phonetics for Poles. Poznań: Bene‐Nati. 

B. Literatura uzupełniająca 



Gimson A.C. (1994). Gimson’s Pronunciation of English. London: Edward Arnold. 
Ladefoged, P. (1993). A Course in Phonetics. Philadelphia: Harcourt Brace Yovanovich. 
Wells, J. C. (2000). Pronunciation Dictionary. London: Longman. 
Yule, G. (2004). The Study of Language. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. 

Wiedza:  
 
‐ Student zna podstawowe pojęcia dla fonologicznego opisu języka. 
‐ ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu fonologii języka angielskiego 
nastawioną na praktyczne zastosowanie w każdej sferze życia  
‐ Student rozumie mechanizmy produkcji mowy oraz  jej cechy artykulacyjne na 
poziomie segmentalnym i suprasegmentalnym. 

Umiejętności:  
‐  Student  potrafi  zdefiniować  i  opisać  zjawiska  fonetyczne  i  fonologiczne  języka 
angielskiego  oraz  właściwie  wykorzystać  wiedzę  teoretyczną  w  praktycznej  nauce 
języka. 
‐  potrafi  samodzielnie wyszukiwać,  analizować,  oceniać,  selekcjonować  i  użytkować 
informacje  na  temat  fonologii  języka  angielskiego    wykorzystując  różne  źródła 
i sposoby 
‐  potrafi  przygotować  projekt/  prezentację  samodzielnie  i  w  zespole  w  oparciu 
o zdobytą wiedzę fonetyczną i fonologiczną   

Efekty kształcenia 
 
 
K W03, K W05, K W10 
 
K U01, K U02, K U03,  
K U05 
 

K K01, K K02 
 

 

Kompetencje społeczne (postawy):  

‐ Student rozumie potrzebę  stałego doskonalenia umiejętności komunikowania się 
w języku angielskim na poziomie zbliżonym do modelu rdzennych użytkowników tego 
języka. 
‐‐ Student jest odpowiedzialny za samodzielne wykonywanie zadań i  potrafi 
współdziałać w grupie 
 

Kontakt rymaszewska.monika@gmail.com; Tel. 607‐174‐807 

  
 

mailto:rymaszewska.monika@gmail.com


 

Nazwa przedmiotu:  
Morfologia i syntaktyka 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek: 
Filologia  
 

Stopień:  
studia pierwszego 
stopnia 

Tryb:  
studia stacjonarne 

Specjalność: 
Filologia hiszpańska 

Specjalizacja:  

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): 
Dr Monika Rymaszewska / prof. zw. dr hab. Roman Kalisz 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć: wykład/ćwiczenia 

B.  Sposób  realizacji  zajęć:  zajęcia  w  pomieszczeniu 
dydaktycznym Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin: wykład  42, ćwiczenia 12 

Liczba punktów ECTS 
 
3 

Cykl dydaktyczny:  
Rok I 

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy:  
język angielski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A.  Sposób  zaliczenia:  ćwiczenia:  zaliczenie  z  oceną/  wykład: 
egzamin 

B. Formy  zaliczenia: egzamin pisemny  z pytaniami otwartymi; 
Zaliczenie  ćwiczeń:  prezentacje  ustne,  projekty  pisemne 
realizowane w zespole. 

Metody  dydaktyczne:  wykład  informacyjny, 
problemowy,  konwersatoryjny,  z  elementami 
dyskusji. Ćwiczenia z prezentacją multimedialną

C. Podstawowe kryteria: 

 Obecność na zajęciach. 

 Systematyczne  przyswajanie  wiedzy,  która  będzie 
sprawdzana w  formie ustnej z elementami dyskusji na 
każdych  zajęciach  oraz  na  podstawie  przygotowanych 
w grupach projektów pisemnych. 

 Na  ocenę  semestralną  wpływa  merytoryczna 
poprawność  pracy  pisemnej  (70%  punktów  za  każdą 
odpowiedź) oraz gramatyczna,  leksykalna  i stylistyczna 
poprawność  języka  angielskiego  (30  %  punktów  za 
każdą odpowiedź).  

 Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie sumy 
punktów  uzyskanych  z  testu  i  prac  cząstkowych 
pisemnych i ustnych przeliczanych na następujące progi 
procentowe: 
 

60% ‐ 69,9% ocena dostateczna 

70% ‐ 74,9% ocena dostateczna plus 

75% ‐ 84,9% ocena dobra 

85% ‐ 89,9% ocena dobra plus 

90% ‐ 100%  ocena bardzo dobra  
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi  
A. Wymagania formalne: zaliczenie praktycznej nauki języka angielskiego I semestru filologii angielskiej. 
B.  Wymagania  wstępne:  znajomość  języka  angielskiego  na  poziomie  B1  Europejskiego  Systemu  Opisu 
Kształcenia. 



Cele kształcenia  

 Zapoznanie studentów z morfologią języka obcego, czyli gramatyką opisu reguł struktury wyrazu: opis 
zasobu morfemów, ich klasyfikacja. 

 Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi z zakresu gramatyki języka angielskiego, które 
obejmują części mowy, części zdania i podstawowe jednostki językowe.  

 Zapoznanie z terminologią i metodologią służącą do opisywania elementów gramatycznych.  

 Rozwinięcie analityczno‐syntetycznego sposobu opisywania jednostek gramatycznych. 

 Przygotowanie do samodzielnej analizy wybranych tematów z gramatyki, obejmującej opis, klasyfikację 
i wykazywanie różnic pomiędzy poszczególnymi kryteriami lub klasyfikacjami. 

 Przygotowanie do samodzielnego korzystania z literatury językoznawczej. 

 Przygotowanie do przeprowadzania własnych badań z zakresu językoznawstwa.  

Treści programowe 
1. Definicja gramatyki i jej klasyfikacje (np.: gramatyka historyczna, opisowa, normatywna). 
2. Definicja dyscyplin wchodzących w skład gramatyki: morfologia, składnia, fonetyka i fonologia. 
3. Definicja dyscyplin wykorzystywanych w analizie elementów językowych: semantyka, pragmatyka, 
leksykologia. 
4. Podstawowe jednostki językowe: fonem, morfem, słowo, grupa składniowa, zdanie, wypowiedź, dyskurs. 
5. Części zdania i ich funkcje: podmiot, orzeczenie, dopełnienie bliższe i dalsze, okoliczniki. 
6. Części mowy, ich opis i klasyfikacje: rodzajnik, rzeczownik, zaimek, przymiotnik, przysłówek, czasownik, 
przyimek, spójnik, wykrzyknik. 
7. Procesy słowotwórcze w języku angielskim; pojęcia rdzenia, tematu, afiksu, leksemu; klasyfikacja morfemów 
wolnych i wiązanych; morfologiczna analiza zdań; hierarchiczna struktura słów; pojęcia morfu, allomorfu, 
morfemu; procesy morfologiczne; derywacja a fleksja 
 

Wy   kaz literatury
aliczenia zajęć (zdaniA. Literatura wymagana do ostatec a egzaminu) 

1. Chomsky	N.,	Aspects	of	the	theory	of	syntax,	Cambridge,	Massachusetts,	USA	1965.	
yd.	10.	San	Diego	‐	Nowy	Jork	‐	Chicago	‐	

znego z

2.	Hodges	J.C.	Whitten	M.,	Webb,	S.S.,	Harbrace	College	Handbook,	w

N	1998	
Austin,	Teksas	‐	Londyn	‐	Sydney	‐	Toronto	1986.	
	B.	Szymanek:	Introduction	to	Morphological	Analysis	PW
.	Materiały	własne	przygotowane	przez	prowadzącego.	
3
4
	

B.	Literatura	uzupełniają
1.	de	Saussure	F.,	Writings	in	G

ca	
eneral	Linguistics,	Oxford	2006.	

2.	Thomson	A.J.,	Martinet	A.V.	A	Practical	English	Grammar.	Oxford:	1990.		
.	Longman	English	Grammar.	London	1988.	e‐książka	dostępna	w	Internecie	pod	adresem:	
ttp://www.ebook3000.com/Longman‐English‐Grammar_8119.html
3
h 	
	
	
	
 
 

Efekty kształcenia 
K W03, K W05 

 
K U02, K U05 

 
K K01, K K05, K K06, 
 K K02 

Wiedza studenta:  
 

 zna odpowiednią terminologię z zakresu gramatyki; 

 rozpoznaje i definiuje części mowy, części zdania i podstawowe jednostki 
językowe; 

 zna i rozumie podstawowe pojęcia morfologii: rozpoznaje i opisuje różne typy 
morfemów.  

 Poznaje szczegółowe zagadnienia składni zdania pojedynczego i złożonego 
w języku angielskim 

 identyfikuje klasyfikacje elementów gramatycznych według różnych kryteriów;

 wyjaśnia różnice między klasyfikacjami i jednostkami gramatycznymi 
wchodzącymi w ich skład. 

 



Umiejętności studenta:  
 

 potrafi rozpoznać, opisać i klasyfikować elementy gramatyczne według 
wybranego przez siebie kryterium ( składniowego, morfologicznego); 

 wdrażać zdobytą wiedzę w praktyce używając poprawnych form 
gramatycznych (fleksyjnych, słowotwórczych) 

 potrafi dostrzec  i analizować różnice między klasyfikacjami; 

 potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę w praktyce poprawnie posługując się 
językiem angielskim  w wypowiedzi pisemnej i ustnej; 

 potrafi przeprowadzić analizę wybranych zjawisk gramatycznych przy pomocy 
odpowiedniej terminologii i metodologii. 

Kompetencje społeczne studenta:  
 

 dba o poprawność używanego języka; 

 zachowuje krytycyzm w wyrażaniu własnej opinii i tolerancję wobec postaw 
innych ludzi; 

 potrafi pracować zarówno samodzielnie jak i współpracować w grupie 
pomagając innym w osiągnięciu wspólnego celu; 

 jest odpowiedzialny za podjęte zobowiązania i przestrzega ich w uczciwy 
sposób; 

 nieustannie dba o swój rozwój naukowy; 

 potrafi przekazywać swoją wiedzę w sposób kompetentny propagując naukę 
języków obcych. 

Kontakt www.ateneum.edu.pl/konsultacje 

 



 

Nazwa przedmiotu:  
Semantyka i pragmatyka 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek: 
Filologia  
 

Stopień:  
studia pierwszego 
stopnia 

Tryb:  
studia stacjonarne 

Specjalność: 
Filologia hiszpańska 

Specjalizacja:  

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): 
Dr Monika Rymaszewska 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć: wykład/ćwiczenia 

B.  Sposób  realizacji  zajęć:  zajęcia  w  pomieszczeniu 
dydaktycznym Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin:  wykład 30, ćwiczenia 12 

Liczba punktów ECTS 
 
3 

Cykl dydaktyczny:  
Rok II 

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy:  
język angielski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

B.  Formy  zaliczenia:  praca  pisemna  z  pytaniami  otwartymi 
przeprowadzona w sesji egzaminacyjnej. Praca obejmuje treści 
programowe zrealizowane w semestrze zimowym. 

Metody  dydaktyczne:  wykład  informacyjny, 
problemowy,  konwersatoryjny,  z  elementami 
dyskusji. Ćwiczenia z prezentacją multimedialną

C. Podstawowe kryteria: 

 Obecność na zajęciach. 

 Systematyczne  przyswajanie  wiedzy,  która  będzie 
sprawdzana w  formie ustnej z elementami dyskusji na 
każdych  zajęciach  oraz  na  podstawie  przygotowanych 
w grupach projektów pisemnych. 

 Na  ocenę  semestralną  wpływa  merytoryczna 
poprawność  pracy  pisemnej  (70%  punktów  za  każdą 
odpowiedź) oraz gramatyczna,  leksykalna  i stylistyczna 
poprawność  języka  angielskiego  (30  %  punktów  za 
każdą odpowiedź).  

 Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie sumy 
punktów  uzyskanych  z  testu  i  prac  cząstkowych 
pisemnych i ustnych przeliczanych na następujące progi 
procentowe: 
 

60% ‐ 69,9% ocena dostateczna 

70% ‐ 74,9% ocena dostateczna plus 

75% ‐ 84,9% ocena dobra 

85% ‐ 89,9% ocena dobra plus 

90% ‐ 100%  ocena bardzo dobra  
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi  
A. Wymagania formalne: zaliczenie Praktycznej nauki języka angielskiego I i II semestr Filologii angielskiej. 
B.  Wymagania  wstępne:  znajomość  języka  angielskiego  na  poziomie  B1/B2  Europejskiego  Systemu  Opisu 
Kształcenia. 



Cele kształcenia  

 zagadnienia składni zdania złożonego w języku angielskim  oraz większych struktur językowych   

 Uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki opisowej o zagadnienia z zakresu pragmatyki, semantyki,   

 Zapoznanie z terminologią i metodologią służącą do opisywania elementów gramatycznych.  

 Rozwinięcie analityczno‐syntetycznego sposobu opisywania jednostek gramatycznych. 

 Przygotowanie do samodzielnej analizy wybranych tematów z gramatyki, obejmującej opis, klasyfikację 
i wykazywanie różnic pomiędzy poszczególnymi kryteriami lub klasyfikacjami. 

 Przygotowanie do samodzielnego korzystania z literatury językoznawczej. 

 Przygotowanie do przeprowadzania własnych badań z zakresu językoznawstwa.  

Treści programowe 
1 Definicja dyscyplin wykorzystywanych w analizie elementów językowych: semantyka, pragmatyka, 
ekolingwistyka,leksykologia. 
2.Rozwijanie kompetencji gramatycznej w zakresie składni zdania złożonego 
3. Utrwalanie i poszerzanie kompetencji zdobytych w ramach kursu praktycznej nauki języka obcego oraz zajęć 
z morfologii i syntaktyki 
4. Typy tekstów i ich właściwości gramatyczne 
5. Właściwości semantyczne i pragmatyczne leksyki i wypowiedzi w języku angielskim; relacje znaczeniowe; 
konotacja a denotacja; kategorie i prototypy; metafora i metonimia; prymitywy semantyczne; rozszerzenia 
pojęciowe. 
 
 
 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 

1. V. Fromkin, R. Rodman: An Introduction t‐o Language 5th ed. Harcourt Brace Jovanovich 1993 
2. Jaszczolt, K.M., (2002) Semantics and Pragmatics, London: Longman. 
3. Yule G. Pragmatics, Oxford University Press, 1996 
4. Materiały własne przygotowane przez prowadzącego. 
 

B. Literatura uzupełniająca 
1 Levinson, S. Pragmatics, Cambridge University Press, 1983. 
2. Goddard, C. Semantic Analysis. A Practical Introduction. Oxford University Press, 1998 
 
 

Wiedza studenta:  
 

 zna i rozumie składnię zdania złożonego. 

 zna i rozumie pojęcia i sposoby analizy większych struktur językowych 
w języku pisanym i mówionym 

 wykazuje znajomość przedmiotową gramatyki opisowej języka angielskiego 
w zakresie semantyki i pragmatyki 

 rozpoznaje i definiuje części mowy, części zdania i podstawowe jednostki 
językowe; 

 identyfikuje klasyfikacje elementów gramatycznych według różnych kryteriów;

 wyjaśnia różnice między klasyfikacjami i jednostkami gramatycznymi 
wchodzącymi w ich skład. 

Efekty kształcenia 
K W03, K W05 
 
K U02, K U05 
 
K K01, K K05, K K06, 
K K02 
 

Umiejętności studenta:  
 

 potrafi rozpoznać, opisać i klasyfikować elementy gramatyczne zgodnie z 
określonymi kryteriami semantycznymi, składniowymi, morfologicznymi. 

 potrafi dostrzec i analizować różnice między klasyfikacjami 

 potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę w praktyce poprawnie posługując się 
językiem angielskim  w wypowiedzi pisemnej i ustnej 

 potrafi przeprowadzić analizę wybranych zjawisk gramatycznych przy pomocy 
odpowiedniej terminologii i metodologii. 



Kompetencje społeczne studenta:  
 

 dba o poprawność używanego języka; 

 zachowuje krytycyzm w wyrażaniu własnej opinii i tolerancję wobec postaw 
innych ludzi; 

 potrafi pracować zarówno samodzielnie jak i współpracować w grupie 
pomagając innym w osiągnięciu wspólnego celu; 

 nieustannie dba o swój rozwój naukowy; 

 potrafi przekazywać swoją wiedzę w sposób kompetentny propagując naukę 
języków obcych oraz kulturę studiowanego obszaru językowego a także całej 
Europy  

Kontakt www.ateneum.edu.pl/konsultacje 

 



 

Nazwa przedmiotu Psychologia społeczna  Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot  
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

kierunek 
Filologia 

Stopień pierwszy  Tryb stacjonarny  Specjalność 
Filologia Angielska 

specjalizacja 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)  
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Krawczyński 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć wykład  

B. Sposób realizacji  
zajęcia w sali dydaktycznej Uczelni 

C. Liczba godzin  
15  

Liczba punktów ECTS 
3 
 

Cykl dydaktyczny  
Rok II sem. 4 

Status przedmiotu  
fakultatywny 

Język wykładowy  
polski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub 
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia zaliczenie pisemne, projekt praktyczny  

Metody dydaktyczne 
Wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia 
z elementami zajęć warsztatowych 
 

C. Podstawowe kryteria: uzyskanie wymaganej liczby punktów: 
51‐60% dostateczny, 61‐70% dostateczny plus, 71‐80% dobry, 
81‐90% dobry plus, 91 – 100% bardzo dobry 

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne; 
B. Wymagania wstępne 
Brak/brak 

Cele kształcenia 
Zapoznać studentów z podstawami wiedzy z zakresu psychologii społecznej. 
Uwrażliwić  słuchaczy  na  psychologiczne  aspekty  życia  codziennego  ze  szczególnym  podkreśleniem  znaczenia 
psychologii w kontekście społecznego funkcjonowania jednostek i społeczeństw. 

Treści programowe 
Wykłady: 
Psychologia społeczna jako nauka. Definicja i zakres psychologii społecznej; „wielkie” eksperymenty w 
psychologii społecznej; podstawowe typy metod badawczych; główne reguły i przykłady zastosowań. 
Postawy społeczne. Definicje, komponenty i cechy postaw; postawy a charakter; kształtowanie i zmiana postaw. 
Stereotypy i uprzedzenia. Geneza stereotypów i uprzędzeń; teorie; wpływ na spostrzeganie ludzi; poznawcze, 
emocjonalne i społeczne funkcje stereotypów. 
Spostrzeganie ludzi i ich zachowań. Wyznaczniki interpretacji zachowań człowieka; podstawowa idea teorii 
atrybucji; różnice aktor ‐ obserwator i jej wyjaśnienia; ukryte teorie osobowości. 
Mechanizmy wpływu społecznego i główne techniki manipulacji społecznej. Zaangażowanie w działanie; reguła 
wzajemności, reguła niedostępności, reguła społecznego dowodu słuszności, autorytet; lubienie; atrakcyjność. 
Atrakcyjność interpersonalna. Teorie atrakcyjności interpersonalnej; wyznaczniki atrakcyjności: wygląd 
(wrodzone i kulturowe wyznaczniki atrakcyjności fizycznej), zalety, podobieństwo, przysługi, komplementy, 
kooperacja; mechanizmy oddziaływania atrakcyjności. 
Agresja. Definicje; teoria agresji jako instynkty i jej ograniczenia; hipoteza frustracji ‐ agresji jej ograniczenia 
i ewolucja; teoria społecznego uczenia sie agresji i modelowanie; empiryczna trafność teorii agresji w świetle 
współczesnych badan; podstawowe wyznaczniki zachowań agresywnych. 
Grupy społeczne. Definicje; struktura grupy; cele i normy grupowe; interakcje i komunikacja w grupie; zadaniowe 



funkcjonowanie grupy; syndrom grupowego myślenia. 
Przywództwo. Definicje; cechy przywódców; rodzaje przywództwa; teorie wyłaniania się przywódców (teorie 
„Ducha czas”, jednostki wybitnej, teorie interakcyjne, teorie instytucjonalne); charyzmatyczni przywódcy. 
Ćwiczenia: 
Spostrzeganie ludzi i ich zachowań. 
Komunikacja niewerbalna. 
Komunikacja werbalna. 
Trening asertywności. 
Autoprezentacja. 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 

Aronson E. (po 2001). Człowiek – istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Cialdini R.B. (2004). Wywieranie wpływu na ludzi.Teoria i praktyka.  Gdańsk: GWP. 
Cialdini R.B., Kenrick, T., Neuberg, L.S. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP. 
Wojciszke B. (202). Zarys psychologii społecznej. Warszawa: wydawnictwo Naukowe Scholar. 
 

B. Literatura uzupełniająca 
Eysenck H. J., Eysenck M. (1996). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego  ludzie zachowują się tak  jak się zachowują? 
Gdańsk: GWP. 
Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2011). Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Wiedza  
Student ma wiedzę o psychologii społecznej jako nauce; zna specyfikę dziedziny, formy 
i kierunki jej rozwoju oraz wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki 
pozyskiwania danych, analizowania zjawisk społecznych oraz rządzących nimi 
prawidłowości; ma rozszerzona wiedze o człowieku jako jednostce działającej 
w strukturach społecznych i organizacyjnych; zna ogólne i szczegółowe mechanizmy 
wywierające wpływ na zachowania społeczne. 

Umiejętności  
Student posługując się specjalistyczna terminologia psychologiczna potrafi 
obserwować, interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne; posiada umiejętność 
samodzielnego rozpoznawania i interpretacji zachowań człowieka, formułowania 
własnych opinii na ten temat, stawiania hipotez badawczych i ich weryfikowania. 

Efekty kształcenia 
K W01 
K W12, K W14 
K W15 
 
 
 
K U20, K U19 
 
 
 
K K01, K K06 

Kompetencje społeczne (postawy)  
Student potrafi doskonalić nabyta wiedze i umiejętności społeczne; potrafi inspirować 
i organizować proces uczenia sie innych osób; jest otwarty na nowe pomysły; wchodzi 
w interakcje z innymi uczestnikami procesu uczenia sie; podejmuje wyzwanie 
kreatywnego myślenia. 

Kontakt dziekanat@ateneum.edu.pl 

 
 
  



 

Nazwa przedmiotu 
Socjologia 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek 
Filologia 

Stopień 
I 

Tryb 
stacjonarne 

Specjalność 
Filologia angielska 
 

Specjalizacja 
 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących):  
Dr Jakub Godziniec 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
Wykład 

B. Sposób realizacji zajęć 
zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum‐Szkoły 
Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin  
15 godzin 

Liczba punktów ECTS 
2 
 

Cykl dydaktyczny:  
Rok I sem. 1 

Status przedmiotu 
fakultatywny 

Język wykładowy 
polski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
Egzamin 

B. Formy zaliczenia:  
egzamin:  pisemny:  testowy  /  z  pytaniami  (zadaniami) 
otwartymi,  ćwiczenia:  dłuższa  wypowiedź  pisemna 
(rozwiązywanie problemu) 

Metody dydaktyczne 
wykład z prezentacją multimedialną 
ćwiczenia: gry symulacyjne / praca w grupach / 
analiza  zdarzeń  krytycznych  /analiza 
przypadków / dyskusja / rozwiązywanie zadań 
 

C. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 
Egzamin obejmuje treści podane w punkcie 15. Zaliczenie testu 
następuje od 60% zdobytych punktów. Każde pytanie testowe 
z kafeterią  jest  punktowane  ‐1p,  natomiast  pytania 
rozszerzone, wymagające rozwinięcia ‐3p. 

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne; 
B. Wymagania wstępne 
Świadomość istnienia zbiorowości ludzkich, wpływu i znaczenia ideologii na życie ludzkie oraz zmysł obserwacji i 
ciekawość świata społecznego 

Cele kształcenia 
Zapoznanie  z  rozwojem  myśli  socjologicznej  w  perspektywie  rozwoju  socjologii  jako  nauki.  Przybliżenie 
najważniejszych  pól  zainteresowań  socjologii  wraz  z  charakterystyką  wybranych  obszarów  teoretycznych. 
Przedstawienie  najważniejszych  teorii  i  przykłady  zastosowań w  badaniach  społecznych  oraz  przedstawienie 
podstawowych terminów socjologicznych. 

Treści programowe 
1. Wyodrębnienie socjologii jako nauki 
2. Język socjologii oraz definicja podstawowych pojęć 
3. Przedstawienie myśli:  Emil  Durkheim, Max Weber,  Karol Marks,  Vilfredo  Pareto,  Robert  K. Merton, 

August Comte, Herbert Spencer, Anthony Giddens, Jurgen Habermas,  
4. Teoria wymiany społecznej, teoria jaźni, znacznie faktów społecznych,  
5. Globalizacja: koncepcje, wyznaczniki, krytyka, znaczenie, przemiany, konsekwencje,  
6. Socjobiologia i teorie rasowe 
7. Rozwój struktur społecznych małych i dużych 



8. Wybrane  elementy  przejawów  życia  grup: moda,  religia,  polityka,  zmiana  społeczna, miasto,  rodzina, 
kultura, komunikacja 

9. Liberalizm i nowoczesność 
10. Filogenetyczna historia człowieczeństwa 
11. Polska tradycja socjologiczna: Ossowski S., Znaniecki F., Gumplowicz L, Czarnowski S.,  
12. Najnowsze badania i trendy socjologiczne 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 

Giddens A. (2007). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo PWN. 
Szacka B. (2008). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa. 
Szacki J. (2007). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Sztompka P. (2006). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak. 
Szczepański J. (1970) Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Wydawnictwo PWN. 
C. Literatura uzupełniająca 
Bauman Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. 
Benedict R. (2002). Wzory kultury. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA S.A. 
Berger P. (2007). Zaproszenie do socjologii. Warszawa: Wydawnictwo PWN. 
Durkheim E. (1999). O podziale pracy społecznej. Warszawa: Wydawnictwo PWN. 
Elias N. (2008). Społeczeństwo jednostek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Foucault M. (2000). Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik. 
Goffman E. (2008). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia. 
Habermas J. (2004). Działanie komunikacyjne detranscendentalizacja rozumu. Warszawa: Oficyna Naukowa. 
Kaczmarczyk M. (2006). Wstęp do socjologicznej teorii własności. Warszawa: Oficyna Naukowa. 
Malinowski B. (2005). Argonauci zachodniego Pacyfiku. Warszawa: Wydawnictwo PWN. 
Mead M. (1978). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: Wydawnictwo PWN. 
Shapiro I. (2006). Stan teorii demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe  PWN. 
Weber M. (1994). Etyka protestancka i duch kapitalizmu. Lublin: Wydawnictwo TEST. 

Wiedza:  
Ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii 
Ma  podstawową  wiedzę  o  człowieku  jako  podmiocie  tworzącym  więzi  i  struktury 
społeczne 

Umiejętności:  
Potrafi posługiwać się terminologią z zakresu socjologii 
Potrafi analizować i łączyć ze sobą różne fakty, problemy i procesy socjologiczne 
Przewiduje  skutki  swoich  działań  w  prawnym  i  etycznym  aspekcie  wykonywania 
zawodu 

Efekty kształcenia 
K W01 
K W12, K W13 
K W15, K U20 
K U19, K K04 
K K06 

Kompetencje społeczne (postawy):  
Potrafi rozstrzygać dylematy zawodowe zgodnie z normami etyki zawodowej 
Szanuje zasady etyki zawodowej i normy współżycia społecznego 

Kontakt www.ateneum.edu.pl/konsultacje 

 
 



 

Nazwa przedmiotu   
Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot  
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek  
Filologia 

Stopień I  Tryb stacjonarne  specjalność  
Filologia angielska 

specjalizacja 
Translatoryka   

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Wioleta Karwacka 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
wykład 

B.  Sposób  realizacji  ‐  zajęcia w  pomieszczeniu  dydaktycznym 
Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin  24 

Liczba punktów ECTS 
1 
 
 

Cykl dydaktyczny  
rok II, semestr 3 

Status przedmiotu 
fakultatywny 

Język wykładowy 
polski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
Zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia   
Test pisemny otwarty 

Metody dydaktyczne: 
Wykład multimedialny  
 

C. Podstawowe kryteria  
Egzamin ze znajomości zagadnień związanych ze strategiami 
przekładowymi  

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne; 
B. Wymagania wstępne 

A. Wymagania formalne : zaliczenie przedmiotów z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego 
zgodnie z wymogami wynikającymi z programu studiów 

Cele kształcenia 
wszechstronne przygotowanie do pracy związanej z tłumaczeniem: opanowanie strategii  i technik tłumaczenia, 
umiejętność dobierania właściwej strategii w zależności od  tłumaczonego  tekstu, umiejętność  identyfikowania 
i rozwiązywania problemów przekładowych, znajomość norm i konwencji związanych z przekładem, zrozumienie 
istotnych pojęć  z  zakresu  translatoryki,  zrozumienie  znaczenia odpowiedzialności  tłumacza; podstawowe dane 
związane z zawodowym środowiskiem tłumaczeń, procedur, prawa, instytucji, odbiorców usług. 

Treści programowe  
Podstawowe pojęcia z zakresu translatoryki. Znaczenie. Problem przekładowy. Ekwiwalencja na poziomie słów, 
idiomów,  wyrażeń,  związków  frazeologicznych,  zdań,  tekstów.  Ekwiwalencja  formalna,  dynamiczna/ 
funkcjonalna.  Skopos  –  cel  tłumaczenia.  Normy  przekładowe.  Strategie:  semantyczne,  syntaktyczne, 
pragmatyczne. 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 
Mona Baker In Other Words 
Andrew Chesterman Memes of Translation 
B. Literatura uzupełniająca 
Routledge Encyclopaedia of Translation Studies 

Efekty kształcenia 
 K W05, K W01, K W06, 
 K W07 K W08, K W09 

Wiedza  
Student:  
‐ zna elementarną terminologię nauk humanistycznych 



‐ ma uporządkowana wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię 
z zakresu strategii przekładowych 
‐ zna i rozumie podstawową terminologię fachową z dziedziny badań nad przekładem  
‐ ma uporządkowana wiedzę ogólną o głównych kierunkach rozwoju w dziedzinie 
przekładoznawstwa 
‐ ma podstawową wiedzę na temat działalności biur tłumaczeń, świadczenia usług 
translatorycznych, środowiska zawodowego z nim związanego 
‐ posiada wiedzę związaną z oceną potrzeb odbiorców usług tłumaczeniowych 

Umiejętności:  
 
Student: 
‐ potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi 
dla przekładoznawstwa 
‐ potrafi rozwiązywać problemy przekładowe stosując odpowiednie strategie  
‐ posługuje się w podstawowym zakresie przepisami prawnymi dotyczącymi rynku 
translatorycznego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
K U01,  K U08, K U14 
 
 
 
 
 
 
 
 
K K01, K K04 

Kompetencje społeczne (postawy):  
Student: 
‐ rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; jest otwarty na nowe idee i gotów do 
przeformułowania swojego stanowiska 
‐  jest gotowy do podejmowania wyzwań związanych z zawodem  tłumacza; wykazuje 
aktywność,  podejmuje  trud  i  odznacza  się wytrwałością w  realizacji  indywidualnych 
i zespołowych działań związanych z przekładem 
 

Kontakt w.karwacka@gmail.com 

 
 
  



(1) Nazwa przedmiotu   PODSTAWY NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE  (2) Kod ECTS 

(3) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot   WYDZIAŁ NEOFILOLOGICZNY 

(4 )Studia 

kierunek 

FILOLOGIA  

Stopień                     

STUDIA  PIERWSZEGO 

STOPNIA 

Tryb‐ STUDIA  

STACJONARNE 

specjalność 

FILOLOGIA 

ANGIELSKA  

specjalizacja 

ANGLISTYCZNO‐

BIZNESOWA 

 
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)  MGR  PIOTR NOWAK 

(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć, ĆWICZENIA AUDYTORYJNE 

B.  Sposób  realizacji  ZAJĘCIA  W  POMIESZCZENIU  DYDAKTYCZNYM 

ATENEUM‐SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU 

C. Liczba godzin 42 

(7) Liczba punktów ECTS 

2 

 

 (8) Cykl dydaktyczny ROK AKADEMICKI 2013/14 

(9) Status przedmiotu FAKULTATYWNY 

 

(10) Język wykładowy ANGIELSKI 

 

(12)  Forma  i  sposób  zaliczenia oraz podstawowe  kryteria oceny  lub 

wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia: ZALICZENIE Z OCENĄ 

B. Formy zaliczenia TEST PISEMNY 

USTALENIE  OCENY  ZALICZENIOWEJ  NA  PODSTAWIE  OCEN 

CZĄSTKOWYCH OTRZYMYWANYCH W TRAKCIE TRWANIA SEMESTRU 

OCENY  CZĄSTKOWE  ZA:  WYKONANIE  PRACY  ZALICZENIOWEJ  ‐ 

PREZENTACJI,  ODPOWIEDZI  USTNE,  TEST  PISEMNY/KOLOKWIUM  – 

PYTANIA OTWARTE 

(11) Metody dydaktyczne 

 WYKŁAD KONWERSATORYJNY 

 ANALIZA TEKSTÓW Z DYSKUSJĄ 

 PRACA W GRUPACH 

 ANALIZA PRZYPADKÓW 

C. Podstawowe kryteria  
‐ POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA 50% 
‐ WIEDZA MERYTORYCZNA Z ZAKRESU NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE 50% 

(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi  

A. Wymagania formalne ‐ BRAK;  

B. Wymagania wstępne  –  ZALECANA PODSTAWOWA WIEDZA  Z  ZAKRESU PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA POZIOMIE 

LICEUM ORAZ ZNAJOMOŚĆ J. ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B2 

(14) Cele kształcenia  

‐ POZNANIE PODSTAWOWYCH TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PRZEDSIĘBIORSTW  

‐ ZROZUMIENIE MECHANIZMÓW FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ 

‐  UMIEJĘTNOŚĆ  WYKORZYSTANIA  ZDOBYTEJ  WIEDZY  W  PRAKTYCE  (ZROZUMIENIE  INFORMACJI  GOSPODARCZYCH 

DOSTĘPNYCH  W  MEDIACH,  MOŻLIWOŚĆ  PROWADZENIA  DYSKUSJI  NA  TEMATY  ZWIĄZANE  Z  FUNKCJONOWANIEM 



PRZEDSIĘBIORSTW, WYKORZYSTANIE WIEDZY W CELU ZDOBYCIA FUNDUSZY NA PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI) 

(15) Treści programowe 

PODSTAWOWE  PRAWA  I  MECHANIZMY  RYNKOWE,  UCZESTNICY  PROCESÓW  GOSPODARCZYCH,  FORMY  PRAWNE 

FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ‐ PRZEDSIĘBIORSTWO NA 

RYNKU FINANSOWYM, PODATKI, PODSTAWOWE TERMINY Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PRZYDATNE NA RYNKU JĘZYKÓW 

OBCYCH 

(16) Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 

Peter F. Drucker, The Essential Drucker, HarperCollins 2001 

Kathleen Allen, Entrepreneurship For Dummies, Wiley Publishers 2005 

Lord Young of Graffham,  A Guide to Starting and Developing a New Business, The National Archives, Kew, London2012 

Domański Zakrzewski Palinka,Code of Commercial Companies, Zamykacze 2002 

Edited by Alan Ken Thomas, The Business Wisdom of Steve Jobs, Skyhorse Publishing 2011 

B. Literatura uzupełniająca 

Tim Harford, The Undercover Economist, Abacus 2007 

Robert H Frank,The Economic Naturalist, Virgin Books 2008 

Leszek Berezowski, Jak czytac i rozumieć angielskie umowy?, C.H. Beck 2009 

Alison Poohl, Professional English Accounting, Penguin 2002 

Nick Brieger, Professional English Law, Penguin 2002 

(17) Efekty kształcenia 

K W05, K W06, K W07,  

K W08, K W09, K W13,  

K W15 

 

 

 

 

 

 

 

 

K U02, K U05, K U03,  

(17 A) Wiedza  

Znajomość anglojęzycznej terminologii z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Zrozumienie mechanizmów obowiązujących w gospodarce rynkowej. 

‐  ma  podstawową  wiedzę  o  celach,  organizacji  i  funkcjonowaniu  instytucji  związanych 

z biznesem  

‐ ma  podstawową  wiedzę  o  prawnych  i  ekonomicznych  uwarunkowaniach  funkcjonowania 

instytucji związanych z przedsiębiorczością 

‐ ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania  zadań, normach, procedurach  i dobrych 

praktykach  

‐ ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych, politycznych, 

prawnych, ekonomicznych i  w przedsiębiorstwach 

Ma  wiedzę  o  normach  i  regułach  organizujących  wybrane  struktury  i  instytucje  związane 

z przedsiębiorczością 

  

 

 

http://www.amazon.com/Entrepreneurship-For-Dummies-ebook/dp/B004XCRBQM/ref=sr_1_6?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1345979270&sr=1-6&keywords=entrepreneurship
http://www.amazon.com/Guide-Starting-Developing-Business-ebook/dp/B00866873W/ref=sr_1_8?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1345979270&sr=1-8&keywords=entrepreneurship


(17 B) Umiejętności:   

 

‐ ma umiejętność prowadzenia dyskusji na  temat działalności gospodarczej dzięki  rozumieniu 

informacji gospodarczych prezentowanych w mediach.  

‐ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,  selekcjonować  i użytkować  informacje gospodarki 

rynkowej wykorzystując różne media  

‐  umie  samodzielnie  zdobywać  wiedzę  i  rozwijać  umiejętności    językowe  w  zakresie 

specjalistycznego prawno‐ekonomicznego języka angielskiego  

‐ opracowuje projekty pisemne i przygotowuje wypowiedzi ustne w języku angielskim stosując 

żargon biznesowy oraz zdobytą wiedzę o przedsiębiorstwach  

‐ potrafi ubiegać się o dofinansowanie dla własnej działalności gospodarczej  

‐  potrafi  ocenić  przydatność  różnorodnych  metod,  procedur,  dobrych  praktyk  do  realizacji 

zadań i rozwiązywania problemów np. w małej działalności gospodarczej 

‐ potrafi posługiwać się podstawami prawnymi dotyczącymi rynku języków obcych  

‐  Potrafi  prawidłowo  interpretować  zjawiska  społeczne  np.  prawne,  ekonomiczne 

obserwowane w mediach  

K U08, K U09, K U19, 

K U13, K U20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K K03, K K04, K K06 

(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)  

‐  Pobudzenie  zainteresowania  przedsiębiorczością.  Prawidłowo  identyfikuje  i  rozstrzyga 

dylematy  związane  z  działalnością  gospodarczą:  przejawia  zrozumienie  dla  ryzyka  i  korzyści 

związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. 

‐  Potrafi  określić  priorytety  związane  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  na  rynku 

języków obcych 

‐  Ma  świadomość  konieczności  ciągłego  uzupełniania  zmieniającej  się  wiedzy  w  zakresie 

przedsiębiorczości, podstaw prawnego  jej  funkcjonowania a  także  zmieniającego  się  żargonu 

ekonomicznego. 

(18) Kontakt 

 



 

Nazwa przedmiotu  
Historia literatury amerykańskiej 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek 
Filologia  

Stopień 
I 

Tryb 
stacjonarny 

Specjalność 
Filologia angielska 

specjalizacja  
  

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) 
Dr Hadrian Lankiewicz 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
wykład  i ćwiczenia 

B. Sposób realizacji  
Zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum  –  Szkoły 
Wyższej 

C. Liczba godzin  
 
Wykład: 46 
Ćwiczenia: 24 

Liczba punktów ECTS 
 
4 

Cykl dydaktyczny  
Rok III sem. 5, 6 

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy 
angielski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  
Zaliczenie z ćwiczeń z oceną po 5 i 6 semestrze 
Egzamin z wykładu na koniec semestru 5 i 6 

B. Formy zaliczenia 
Na  koniec  semestru  5  obowiązuje  kolokwium    sprawdzające 
wiedzę  studentów  z  zakresu  materiału  prezentowanego 
podczas wykładów i w ramach pracy własnej (lektura). Semestr 
5  kończy  się  kolokwium  sprawdzającym  materiał  omawiany 
w ramach ćwiczeń i pracy własnej z ćwiczeń oraz egzamin ustny 
z zakresu tematyki wykładów. 

Metody dydaktyczne 
wykład problemowy 
wykład z prezentacją multimedialną  
ćwiczenia audytoryjne 
analiza tekstów z dyskusją 
prezentacje multimedialne 

C. Podstawowe kryteria  
Student otrzymuje osobne wpisy z ćwiczeń  i wykładów. Ocena 
z kolokwium obejmuje materiał omówiony podczas zajęć i oraz 
znajomość  lektur  dla  danego  semestru  w  ramach  pracy 
własnej. 
Ocena semestralna dla ćwiczeń wygląda następująco: 
40% materiał tematyczny, kolokwium 
20% lektura, praca własna, kolokwium 
40% aktywny udział,  i przygotowanie do  ćwiczeń: prezentacja 
ustna  lub  pisemna;  realizacja  samodzielnego  projektu 
interpretacyjnego oraz zadań zespołowych  
 
Ocena z wykładów: 
50% znajomość tematyki wykładów, kolokwium 
30% znajomość lektur, kolokwium 
20% udział w zajęciach. 
Kolokwium  lub egzamin uważa  się  za  zdany po wykazaniu  się 
znajomością materiału w 51%. 
 



Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne; 
B. Wymagania wstępne – znajomość j. angielskiego na poziomie B2 
 

Cele kształcenia 
Zaznajomienie z głównymi nurtami procesu historyczno‐literackiego na obszarze USA. 
Zapoznanie z przedstawicielami literatury i ich dziełami. 
Wyksztalcenie umiejętności interpretacji i analizy literackiej w oparciu o konkretne działa. 
Wyrobienie umiejętności postrzegania zjawisk społecznych w kategoriach artystycznych i zrozumienia znaczenia 
literatury dla postawy zaangażowanego obywatela.   
Promowanie postawy wrażliwości estetycznej. 

Treści programowe 
Początki amerykańskiego głosu literackiego. 
Narodziny narodu i jego obraz literacki. 
Początki literatury narodowej. 
Amerykański Renesans. 
Transcendentalizm. 
Literatura okresu wojny secesyjnej. 
Realizm i naturalizm. 
Nowy realizm – punkt zwrotny w literaturze amerykańskiej. 
Pisarze straconego pokolenia. 
Literatura etniczna – pisarze afroamerykańscy 20 wieku. 
Od pisarzy proletariatu to Nowej krytyki. 
Literatura okresu „beatu”. 
Etniczna literatura żydowska i jej osiągniecia. 
Poezja okresu modernizmu. 
Dramat amerykański. 
Literacki portret Sylwii Plath. 
Kierunek postmodernistyczny w literaturze amerykańskiej. 
Amerykańska literatura popularna. 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 
High, P., B. 1996. An Outline of American Literature. Longman 
Irving, W. “The legend of Sleepy Hollow” 
Hawthorne, N. 2001. The Scarlet Letter. Penguin Books. 
London, J. “To build a fire”. 
Poe, E. A.” The Raven”, “The Fall of House of Usher”, “The Pit and Pendulum”. 
Welty, E. A. “Worn Path” 
Vonnegut, K. 2000. Slaughterhouse‐Five. Dell Publishing.  
Fitzgerald, F. S. 2001 The Great Gatsby. Penguin Books. 
 
B. Literatura uzupełniająca  
Salska, A. 2003. Historia Literatury Amerykańskiej XX wieku. Universitas. 
Salinger, J.D. 2004. Catcher in the Rye. Penguin Books. 
Twain, M. 2008. The adventures of Huckleberry Finn. Penguin Books. 

Wiedza: :   
  
Student:  
‐Definiuje główne nurty literackie i zna ich przedstawicieli 
‐Rozumie wpływ procesu historycznego na rozwój zjawisk literackich 
‐Identyfikuje osiągniecia literatury amerykańskiej 
‐Zna podstawową terminologię literaturoznawczą 
‐ Ma podstawową wiedzę na  temat  interpretacji  tekstów oraz metod  ich  krytycznej 
analizy,  zorientowaną  na  zastosowanie  praktyczne  w  tłumaczeniach  literackich, 
w nauczaniu języka i związanej z nim literatury 

Efekty kształcenia 
  
 
K W02, K W11, K W05, 
 
K U01, K U02, K U04,  
K U05, K U13 
 
 
K K05, K K06 

Umiejętności:  
Student: 



Posiada  umiejętność  syntezy  poszczególnych  osiągnieć  literackich  na  tle  procesu 
historyczno‐literackiego 
Potrafi  interpretować  i  analizować  dzieła  literackie  posługując  się  terminologią 
literaturoznawczą 
Potrafi argumentować swoje poglądy w oparciu o pojęcia literackie  
Potrafi przygotować wystąpienie ustne na tematy literackie 

Kompetencje społeczne (postawy):  
Student: 
Zachowuje otwartość na dokonania kulturowe innego narodu 
Wykazuje ostrożny krytycyzm i kreatywność w analizie zjawisk historyczno‐literackich 
Dopuszcza inne poglądy podczas dyskusji 

Kontakt Hadrianlank@interia.pl 

 

mailto:Hadrianlank@interia.pl


 

Nazwa przedmiotu  
Historia literatury brytyjskiej 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek 
Filologia  

Stopień 
I 

Tryb 
stacjonarny 

Specjalność 
Filologia angielska 

specjalizacja  
  

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) 
Dr Małgorzata Godlewska 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
wykład  i ćwiczenia 

B. Sposób realizacji  
Zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum  –  Szkoły 
Wyższej 

C. Liczba godzin  
Wykład: 50 
Ćwiczenia: 24 

Liczba punktów ECTS 5 
 
 

Cykl dydaktyczny  
Rok I, semestr 1,2 

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy 
angielski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  
Zaliczenie z oceną po 1 semestrze 
Egzamin na koniec semestru 2 

B. Formy zaliczenia 
Na  koniec  semestru  1  obowiązuje  kolokwium    sprawdzające 
wiedzę  studentów  z  zakresu  materiału  prezentowanego 
podczas wykładów i w ramach pracy własnej (lektura). Semestr 
2  kończy  się  kolokwium  sprawdzającym  materiał  omawiany 
w ramach ćwiczeń i pracy własnej z ćwiczeń oraz egzamin ustny 
z zakresu tematyki wykładów.  

Metody dydaktyczne 
wykład problemowy 
wykład z prezentacją multimedialną  
ćwiczenia audytoryjne 
analiza tekstów z dyskusją 

C. Podstawowe kryteria  
Student otrzymuje osobne wpisy z ćwiczeń  i wykładów. Ocena 
z kolokwium obejmuje materiał omówiony podczas zajęć i oraz 
znajomość  lektur  dla  danego  semestru  w  ramach  pracy 
własnej. 
Ocena semestralna dla ćwiczeń wygląda następująco: 
50% materiał tematyczny, kolokwium 
20% lektura, praca własna, kolokwium 
30% aktywny udział,  i przygotowanie do  ćwiczeń: prezentacja 
ustna  lub  pisemna;  realizacja  samodzielnego  projektu 
interpretacyjnego oraz zadań zespołowych  
Ocena z wykładów: 
50% znajomość tematyki wykładów, kolokwium 
30% znajomość lektur, kolokwium 
20% aktywny udział w dyskusji podczas zajęć. 
Kolokwium  lub egzamin uważa  się  za  zdany po wykazaniu  się 
znajomością materiału w 51%. 
 



Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne; 
B. Wymagania wstępne – znajomość j. angielskiego na poziomie B2 
 

Cele kształcenia 
Zaznajomienie z głównymi nurtami procesu historyczno‐literackiego na obszarze Wielkiej Brytanii. 
Zapoznanie z przedstawicielami literatury i ich dziełami. 
Wyksztalcenie umiejętności interpretacji i analizy literackiej w oparciu o konkretne działa. 
Wyrobienie  umiejętności  postrzegania  zjawisk  społecznych w  kategoriach  artystycznych  i  zrozumienia  znaczenia 
literatury dla postawy zaangażowanego obywatela.   
Promowanie postawy wrażliwości estetycznej. 

Treści programowe 

Celem wykładów w pierwszym semestrze studiów jest przekazanie wiedzy historyczno-literackiej o 
etapach rozwoju literatury angielskiej od najstarszego jej okresu anglo-saksońskiego po schyłek wieku XIX
a w semestrze drugim literatury i jej kontekstu do początków XXI wieku. Istotnym założeniem przedmiotu 
jest ukazanie współzależności między zjawiskami polityczno-ekonomicznymi a prądami filozoficznymi 
i estetycznymi kształtującymi życie literackie na przestrzeni okresu staroangielskiego, wieków średnich, 
renesansu, w tym doby elżbietańskiej, epoki dynastii Stuartów do Romantyzmu, okresu Wiktoriańskiego,
Edwardiańskiego, Modernizmu, okresu powojennego, aż do współczesności. Wykłady ukazują 
chronologiczny rozwój różnorodnych form literackich, wprowadzając informacje o rozwoju gatunków 
literackich i ich zanikaniu na przykładach utworów literackich uznanych autorów brytyjskich. 

 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu pisemnego) 

 

Sanders, Andrew. „The Short Oxford History of English Literature”, third edition, Oxford University Press, 
Oxford, 1994 (wybrane rozdziały) 

Abrams, M. H. and Greenblatt, S. (eds.) (2000), The Norton Anthology of English Literature, W.W. Norton 
and Company, 7th edition (wybrane rozdziały) 

Thornley, G. C, Robert, Gwyneth, “An Outline of English Literature”, Longman Group Ltd., 1984. 

Lektury obowiązkowe do zaliczenia wykładów i ćwiczeń: 

Geoffrey Chaucer. The Canterbury Tales (wybrane dwie opowieści)  

Thomas Kyd The Spanish Tragedy 

William Shakespeare. Macbeth. Hamlet. King Lear, wybrane sonety  

John Milton. Paradise Lost. (fragment części 1)  

William Blake. Songs of Innocence. Songs of Experience. 

 Jane Austen, Pride and Prejudice 

Emily Brontee Wuthering Heights 

Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray 

Virginia Woolf Mrs Dalloway 

T.S. Eliot The Waste Land 

Angela Carter The Bloody Chamber 

 



 
B. Literatura uzupełniająca  
 

William Shakespeare. The Tempest, King Lear 
Virginia Woolf Orlando 
James Joyce, The Dubliners, “The Dead” 
Doris Lessing The Golden Notebook 
 

Wiedza  
Student:  
‐Definiuje główne nurty literackie i zna ich przedstawicieli 
‐Rozumie wpływ procesu historycznego na rozwój zjawisk literackich 
‐Identyfikuje osiągniecia literatury brytyjskiej 
‐Zna podstawową terminologię literaturoznawczą 
‐ Ma podstawową wiedzę na  temat  interpretacji  tekstów oraz metod  ich  krytycznej 
analizy,  zorientowaną  na  zastosowanie  praktyczne  w  tłumaczeniach  literackich, 
w nauczaniu języka i związanej z nim literatury 

Umiejętności:  
Student: 
Posiada  umiejętność  syntezy  poszczególnych  osiągnieć  literackich  na  tle  procesu 
historyczno‐literackiego 
Potrafi  interpretować  i  analizować  dzieła  literackie  posługując  się  terminologią 
literaturoznawczą 
Potrafi argumentować swoje poglądy w oparciu o pojęcia literackie  
Potrafi  przygotować wystąpienie ustne  lub  prezentację w  zespole  i  samodzielnie  na 
tematy literackie 

Efekty kształcenia 
 K W02, K W11, K W05 

 

 

 

 

K U01, K U02, K U04,  

K U05, K U13 

 

 

K K05, K K06 
 

 

 

Kompetencje społeczne (postawy):  
Student: 
Zachowuje otwartość na dokonania kulturowe innego narodu 
Wykazuje ostrożny krytycyzm i kreatywność w analizie zjawisk historyczno‐literackich 
Dopuszcza inne poglądy podczas dyskusji 

Kontakt: m.godlewska@ateneum.edu.pl 

 



 

Nazwa przedmiotu 
Wstęp do literaturoznawstwa 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek 
Filologia 

Stopień 
I 

Tryb 
Stacjonarne 
 

Specjalność 
Filologia angielska 

specjalizacja 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Małgorzata Borkowska 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
wykład 

B. Sposób realizacji  
zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum‐Szkoły 
Wyższej w Gdańsku 

       C. Liczba godzin 26 

Liczba punktów ECTS 
3 
 
 

Cykl dydaktyczny  
Rok I sem. 2 

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy‐ polski 
 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub 
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
Egzamin 

B. Formy zaliczenia 
Egzamin  pisemny:  testowy  oraz  przygotowanie  projektu  ‐ 
ustnej analizy wybranego tekstu literackiego 

Metody dydaktyczne 
wykład z prezentacją multimedialną 
analiza tekstów z dyskusją 

C. Podstawowe kryteria : 
Znajomość  treści wykładu  i  literatury przedmiotu  (pole:  treści 
programowe) 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi  
A. Wymagania formalne; B. Wymagania wstępne 

Cele kształcenia  
Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą teoretyczno‐literacką. 
Zapoznanie  studenta  z  praktycznym wymiarem wiedzy  teoretyczno‐literackiej:  student  zna  pojęcia  z  zakresu 
teorii  literatury,  rozumie  zasady podziału na  gatunki  i  rodzaje  literackie, opanował wiedzę na  temat budowy 
dzieła literackiego. 
Przygotowanie  studenta  do  analizy  i  interpretacji  utworu  literackiego:  student  posługuje  się  sprawnie 
terminologią  teoretyczną,  potrafi  ją  zastosować  przy  analizie  i  interpretacji  utworu.  Wykorzystuje  wiedzę 
zdobytą na wykładzie na zajęciach z historii literatury, historii kultury, filozofii, estetyki. 
Zachęcenie  studenta  do  samodzielnego  studiowania,  uczestniczenia  w  życiu  literackim,  artystycznym 
i kulturalnym: student posługuje się zdobytą terminologią do opisu swoich doświadczeń codziennych. 

Treści programowe 
I. Przedmiot  i  zadania  teorii  literatury.  Teoria  literatury  a  pozostałe  dyscypliny  literaturoznawstwa. 

Działy poetyki. 
II. Wyznaczniki literackości. Funkcje dzieła literackiego. Schemat aktu komunikacji wg. R. Jakobsona. 
III. Problematyka mimesis. Mimesis językowa. Koncepcja M. Bachtina. Akty mowy J. Austina. 
IV. Semantyka form lirycznych. 
V. Semantyka form narracyjnych. Wprowadzenie do dramatu. 
VI. W stronę intersemiotyki i komparatystyki. Dzieło literackie na tle koncepcji komparatystycznych. 
VII. Sakralna teoria dzieła literackiego. Literatura jako locus teologicus. 



VIII. Przełom pozytywistyczny. Przełom poststrukturalistyczny. Koniec teorii. 
IX. Kategorie estetyczne: piękno, tragizm, ironia, groteska. 

Wykaz literatury  
1. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 
2.  Wellek R., Warren A. (1976). Teoria literatury, Warszawa, PWN. 
3. Kulawik A. (1997). Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków, Antykwa. 
4. Głowiński M., Okopień‐Sławińska A. (1991). Zarys teorii literatury, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne 

i Pedagogiczne. 
5.  Głowiński  M.  Kostkiewiczowa  T.,  Okopień_Sławińska  A.,  Sławiński,(2005).  J.  Słownik  terminów 

literackich,  Wrocław,  Ossolineum.  (hasła:  dzieło  literackie,  liryka,  epika,  dramat,  fenomenologia, 
nouveau roman, mimesis). 

6. Problemy teorii literatury(1987‐1998). seria I‐IV, Wrocław, Ossolineum (wybrane 3 artykuły). 
 
Literatura uzupełniająca 

7. Burzyńska A., Markowski M.P. (2006). Teorie literatury XX wieku,. Podręcznik, Kraków, Znak.(Wstęp, 
wybrane rozdziały).  

8. Borkowska M.(2003), Modlitwa, słowo i sztuka w poezji ks. J.Pasierba, Lublin, TN KUL, s. 15‐35. 
9. Borkowska M.  (2006). Perypetia agonii powieści historycznej  (casus: T. Parnicki), Zeszyty Naukowe 

KUL, 3, 97‐121.  
 
 
 

Wiedza:  
 
Student zna podstawowe pojęcia z zakresu  teorii  literatury,  rozumie zasady podziału 
na gatunki i rodzaje literackie, opanował wiedzę na temat budowy dzieła literackiego, 
posiada  wiedzę  o  koncepcjach  mimetyczności  literatury  i  nowszych  pomysłach 
antyreferencjalnych.  Posiada  świadomość  intersemiotyczności  literatury.  Posiada 
wiedzę dotyczącą interpretacji tekstów naukowych i literackich oraz metod ich analizy.

Umiejętności:  
 
Student posługuje się sprawnie terminologią teoretyczna, potrafi ją właściwie wybrać 
i zastosować  przy  analizie  i  interpretacji  utworu,  określić  wyznaczniki  literackości, 
stosować  w  praktyce  kategorie  teoretycznoliterackie  do  analizy  i  interpretacji 
utworów. 

Efekty kształcenia 

K W01, K W02, K W05,  
K W11 
K U01, K U02, K U04 
 
K K05, K K06 
 
 
 

Kompetencje społeczne (postawy):  
Namysł  nad  teoriami  komparatystycznymi  wpływa  na  postawy  otwarcia  na  inne 
kultury. Student zostaje zachęcony do zaangażowanego  i pogubionego  intelektualnie 
uczestnictwa  w  kulturze  współczesnej,  dzielenia  się  swoimi  przeżyciami 
intelektualnymi i estetycznymi. 

Kontakt mal.bor@gazeta.pl 

 
 
  



 

Nazwa przedmiotu 
Technologia informacyjna 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Neofilologiczny 

Studia  
I stopień  

kierunek 
Filologia 

Stopień 
I 

Tryb 
Stacjonarny 

specjalność  
Filologia angielska 

specjalizacja 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) 
Dr Tadeusz Wojewódzki 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
Wykład 
Ćwiczenia 

B. Sposób realizacji zajęć 
Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym Ateneum 

C. Liczba  godzin  
Wykład 15 
Ćwiczenia 15 

Liczba punktów ECTS 
2 
 

Cykl dydaktyczny  
Rok I sem. 2 

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy 
polski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 
Aktywna obecność na zajęciach potwierdzona Zaliczenie kursu 
on ‐line  

A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem studiów Ateneum‐
Szkoły Wyższej w Gdańsku 

B. Formy zaliczenia 
Wykład Zaliczenie z oceną 
Ćwiczenia Zaliczenie z oceną 

Metody dydaktyczne 
Wykład  interaktywny  z  wykorzystanie 
prezentacji  ppt  oraz  aplikacji:  IVONA  reader, 
MindMapper12, Blimind, Xmind, GIMP oraz   e‐
learning z wykorzystaniem platformy Moodle 

C. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 
60%  zadań  na  platformie  edukacyjnej Moodle;  aktywność  na 
wewnętrznych formach tematycznych; obecność na wykładach 
potwierdzona  znajomością  poruszanych  tematów  – 
potwierdzona  prawidłowych  rozwiązaniem  zadań  na 
platformie edukacyjnej 

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne‐brak; 
B. Wymagania wstępne‐brak 

Cele kształcenia 
Przygotowanie  studentów  do  kompetentnego,  świadomego  funkcjonowania w  dynamicznie  rozwijającym  się 
globalnym  społeczeństwie  informacyjnym,  świadomego  i  konsekwentnego  kreowania własnej  ścieżki  kariery 
zawodowej z uwzględnieniem modułów kompetencji informatycznych oraz informacyjnych.  

Treści programowe 

 Podstawy posługiwania się terminologią, sprzętem, oprogramowaniem i metodami technologii  
informacyjnej. 

 Posługiwanie się oprogramowaniem użytkowym, przygotowywanie materiałów i prezentacji  
multimedialnych. 



 Wykorzystywanie technologii informacyjnej do wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji  
oraz do komunikowania się. 

 Poszerzanie i doskonalenie umiejętności zawodowych z użyciem technologii informacyjnej, w tym w  
zakresie kształcenia na odległość. 

 Znajomość przykładów dobrej praktyki zawodowej wykorzystania technologii informacyjnej. 

 Organizowanie działań zawodowych wspomaganych i wzbogacanych technologią informacyjną, a także  
realizacja projektów interdyscyplinarnych wspomaganych technologią informacyjną.  

 Znajomość aspektów humanistycznych, etyczno‐prawnych i społecznych związanych z dostępem i  
korzystaniem  z  technologii  informacyjnej,  jak  również  wpływu  swobodnego  dostępu  do  informacji  oraz 
nieskrępowanej komunikacji na zachowania, działania i funkcjonowania organizacji  
W blokach tematycznych: 

 Charakterystyka technologii informacyjnej (Menedżera Procesów Informacyjnych) ‐ jako modułu ścieżki  
kariery zawodowej 

 Organizacja ‐ jako miejsce wykorzystywania technologii informacyjnej  

 Bariery mentalne ‐uwarunkowania obecności i skuteczności technologii informacyjnej we współczesnej 
organizacji 

 Współczesny ład informacyjny w skali mikro i makro  

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 

Buzan T. (2007). Rusz głową. Łódź  
Kisielnicki J. Sroka H.(2005). Systemy informacyjne biznesu. Warszawa.  
Oleński J.(2006). Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Warszawa. 
Państwo 2. Nowy start dla e – administracji. Warszawa 2012 
Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Warszawa 2008 
Wojewódzki T. (2007). Zarządzanie treścią jako wyznacznik kultury projektowej nowoczesnej organizacji /w:/ 
Zacher L., Zarządzanie problemami w nowoczesnej organizacji. Warszawa.  

 B. Literatura uzupełniająca 
Bugajski M. (2006). Język w komunikowaniu. Warszawa. 
Dorek‐ Ostrowska B., Wiszniowski R. (2007). Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wrocław.  
Goban‐Klas, T. (1999). Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. 
Warszawa.  
Kopertowska M. (2006). Arkusze kalkulacyjne. Warszawa: PWN. 
Kopertowska M. (2006). Bazy danych. Warszawa: PWN. 
Kopertowska M. (2006). Grafika menedżerska i prezentacyjna. Warszawa: PWN. 
Kopertowska M. (2006). Przetwarzanie tekstów. Warszawa: PWN.  
Nowakowski Z. (2006). Użytkowanie komputerów. Warszawa: PWN.  
Pfeffer J, Sutton R. (2002). Wiedza a działanie. Kraków.  
Sikorski W. (2006). Podstawy technik informatycznych. Warszawa: PWN. 
Stefanowicz B. (2004). Informacja. Warszawa.  
Wojciechowski A. (2006). Usługi w sieciach informatycznych. Warszawa: PWN. 

Wiedza  
Wiedza  z  zakresu  terminologii,  sprzętu,  oprogramowania  i  metod  technologii 
informacyjnej ukierunkowana wymaganiami ECDL  
Wiedza  na  temat  kierunków  informatyzacji  w  Polsce  oraz  ich  uwarunkowań 
realizacyjnych 
Wiedza  o  procesach  informacyjnych  w  swoim  środowisku  pracy  oraz  ich 
uwarunkowaniach informatycznych i organizacyjnych  

Efekty kształcenia 
K W14, K W08, K W09 
 
K U02, K U05, K U19,  
K U20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umiejętności  
 
‐  Umiejętność  samodzielnego  posługiwania  się  terminologią,  sprzętem, 
oprogramowaniem i metodami technologii informacyjnej na poziomie dostosowanym 
do wymogów studiów i pracy 
‐ Umiejętność identyfikacji informacyjnych uwarunkowań efektywności działania 
‐  Umiejętność  praktycznego  stosowania  nielinearnych  technik  komunikacji 
w procesach edukacyjnych oraz informacyjnych 
‐ Umiejętność  infobrokerskiego wsparcia  procesów  identyfikacji  oraz  rozwiązywania 



problemów ze szczególnym uwzględnieniem relewancji treści  
‐  Umiejętność  identyfikacji  uwarunkowań  oraz  praktycznego  stosowania  procesów 
znamiennych dla pertynentnej wiedzy  

 
 
 
K K06, K K01,  Kompetencje społeczne (postawy)  

Gotowość  do  zmian  i  do  stałego  uaktualniania  zdobytej  wiedzy  i  umiejętności 
w zakresie  technologii  informacyjnych wykorzystywanych w  językowym  środowisku 
zawodowym. 
Atencja – jako wyznacznik relacji międzyludzkich 
Ciekawość intelektualna 
Otwartość i wrażliwość komunikacyjna 

Kontakt www.ateneum.edu.pl/konsultacje 

 
 
  



Nazwa przedmiotu 
Seminarium dyplomowe: literaturoznawcze 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek 
Filologia 

Stopień 
I 

Tryb 
Stacjonarny 

Specjalność 
Filologia angielska 

specjalizacja 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Małgorzata Godlewska / dr Hadrian Lankiewicz 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć  
Ćwiczenia 

B. Sposób realizacji 
zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum‐Szkoły 
Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin  
30h 

Liczba punktów ECTS 
10 
 

Cykl dydaktyczny  
Rok III, sem. 5,6 

Status przedmiotu 
fakultatywny 

Język wykładowy 
 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia,  
Zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia 
dłuższa wypowiedź pisemna (rozwiązywanie problemu) 

Metody dydaktyczne 
Wykład  multimedialny;  analiza  tekstów  w 
grupie  i  samodzielnie;  projekty  pisemne; 
dyskusja 

C. Podstawowe kryteria  
Systematyczna  praca  indywidualna  zwieńczona  powstaniem 
pracy dyplomowa 

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi.  Wymagania  wstępne‐  znajomość 
języka  angielskiego  na  poziomie  B2.  Pozytywna  ocena  za  moduły  związane  z  wybraną  dziedziną: 
literaturoznawstwo 

Cele kształcenia 
Zapoznanie studentów z metodologią pisania krótkiej rozprawy naukowej w zakresie literaturoznawstwa. 

Treści programowe 

 Zapoznanie ze specyfiką prac naukowych literaturoznawczych i zdobycie uszczegółowionej wiedzy 
związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej.   

 Przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań.  

 Zapoznanie z podstawami metodologii i warsztatu badań, w tym metod wnioskowania, uzasadniania 
i weryfikacji.  

 Kształcenie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, m.in. zbierania i selekcji materiałów, 
porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu. 

 Kształcenie umiejętności pozyskiwania informacji literaturoznawczych z różnych źródeł  

 Rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi.  

Wykaz literatury 
Literatura obowiązkowa: 
Pilch T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa. 
Maćkiewicz J. (2001).  Jak pisać teksty naukowe. Gdańsk. 
Macpherson, Robin, „English for Writers and Translators”, PWN, 2000. 
Burzyńska, Anna, Markowski, Michał, “Teorie Literatury XX wieku”, podręcznik I antologia, Wydawnictwo Znak, 
2006 (wybrane rozdziały) 
Literatura uzupełniająca: 



Materiały gromadzone przez studenta 
Head Dominic, „The Cambridge Introduction to Modern British Fiction, 1950‐2000”, Cambridge University Press, 
2002. 
Baym, N (ed.)The Norton Anthology of American Literature (Seventh edition). 
Bazy danych dostępne w uczelni, np. JStore 
 
 

Wiedza:  

 ma  podstawową wiedzę z zakresu literatury brytyjskiej lub amerykańskiej 

 ma wiedzę z zakresu interpretacji tekstów literackich i naukowych 
literaturoznawczych 

 zna terminologię na podstawowym poziomie w zakresie literaturoznawstwa 

 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego 

 zna różne metody pozyskiwania informacji dotyczących literaturoznawstwa  

Umiejętności:   
Student: 

 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje na potrzeby 
pisanej pracy seminaryjnej wykorzystując różne kanały komunikacyjne i źródła 
wiedzy, np. biblioteki, internetowe bazy danych, etc.  

 umie samodzielnie zdobywać i wykorzystywać wiedzę, posiada umiejętność 
samodzielnego planowania i realizowania projektów w formie krótkich rozpraw 
naukowych z dziedziny literaturoznawstwa. 

 analizuje utwory literackie oraz naukowe i wyraża własne opinie dotyczące ich 
interpretacji wykorzystując poglądy innych autorów  

 posiada umiejętność przygotowania  pracy pisemnej w języku angielskim, 
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i terminologii 
literaturoznawczej. 

 umie konstruować wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące literaturoznawstwa 
poprawne i wzorcowe pod względem gramatycznym, stylistycznym i 
merytorycznym. 

Efekty kształcenia 
KW 02, K W05, K W09,  
K W11, K W14 
 
K U01, K U02, K U03,  
K U04, K U05, KU10, 
 K U11, K U13 
 
K K05 , K K01 
 

Kompetencje społeczne (postawy)  
 
Student 

 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, szczególnie w zakresie 
literatury brytyjskiej lub amerykańskiej, i ma świadomość potrzeby stałego ich 
wzbogacania oraz pogłębiania własnej wrażliwości poprzez kontakt z kulturą, 
w szczególności z literaturą w różnych jej formach 

 szanuje dziedzictwo kulturowe własnego kraju, a także całej Europy i chętnie 
korzysta z różnych form życia kulturalnego 5 

Kontakt www.ateneum.edu.pl/konsultacje 

 
 
 

  



Nazwa przedmiotu 
Seminarium dyplomowe: translatoryka 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek 
Filologia 

Stopień 
I 

Tryb 
Stacjonarny 

Specjalność 
Filologia angielska 

Specjalizacja 
translatoryka  

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Wioleta Karwacka 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć  
Ćwiczenia 

B. Sposób realizacji 
zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum‐Szkoły 
Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin  
30h 

Liczba punktów ECTS 
10 
 

Cykl dydaktyczny  
Rok III, sem. 5,6 

Status przedmiotu 
fakultatywny 

Język wykładowy 
 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia,  
Zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia 
dłuższa wypowiedź pisemna (rozwiązywanie problemu) 

Metody dydaktyczne 
Wykład  multimedialny;  analiza  tekstów  w 
grupie  i  samodzielnie;  projekty  pisemne; 
dyskusja 

C. Podstawowe kryteria  
Systematyczna  praca  indywidualna  zwieńczona  powstaniem 
pracy dyplomowa 

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi.  Wymagania  wstępne‐  znajomość 
języka angielskiego na poziomie B2. Pozytywna ocena za moduły związane z wybraną dziedziną: translatoryka 

Cele kształcenia 
Zapoznanie studentów z metodologią pisania krótkiej rozprawy naukowej w zakresie tłumaczeń pisemnych 

Treści programowe 

 Zapoznanie ze specyfiką prac naukowych dotyczących translatoryki i zdobycie uszczegółowionej wiedzy 
związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej.   

 Przygotowanie do prowadzenia bardziej złożonych i samodzielnych badań.  

 Zapoznanie z podstawami metodologii i warsztatu badań, w tym metod wnioskowania, uzasadniania 
i weryfikacji.  

 Kształcenie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, m.in. zbierania i selekcji materiałów, 
porządkowania opracowywanego tematu, redakcji tekstu. 

 Kształcenie umiejętności pozyskiwania informacji literaturoznawczych z różnych źródeł  

 Rozwijanie umiejętności publicznej prezentacji własnych tez i dyskusji nad nimi.  

Wykaz literatury 
Literatura obowiązkowa: 
Pilch T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa. 
Maćkiewicz J. (2001).  Jak pisać teksty naukowe. Gdańsk. 
Macpherson, Robin, „English for Writers and Translators”, PWN, 2000. 
Routledge Encyclopaedia of Translation Studies 
 
 



Literatura uzupełniająca: 
Mona Baker In Other Words 
Andrew Chesterman Memes of Translation 
 
Materiały gromadzone przez studenta 
Bazy danych dostępne w uczelni, np. JStore 
 
 

Wiedza:  
Student: 

 ma  podstawową wiedzę z zakresu tłumaczeń tekstów pisemnych i ustnych 

 ma wiedzę z zakresu interpretacji tekstów literackich i naukowych, w tym tekstów 
poddanych tłumaczeniom 

 zna terminologię translatoryczną 

 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego 

 zna różne metody pozyskiwania informacji dotyczących tłumaczeń 

Umiejętności:   
Student: 

 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje na potrzeby 
pisanej pracy seminaryjnej wykorzystując różne kanały komunikacyjne i źródła 
wiedzy, np. biblioteki, internetowe bazy danych, etc.  

 umie samodzielnie zdobywać i wykorzystywać wiedzę, posiada umiejętność 
samodzielnego planowania i realizowania projektów w formie krótkich rozpraw 
naukowych z dziedziny translatoryki 

 analizuje utwory literackie, naukowe i popularno‐naukowe a także użytkowe 
poddane tłumaczeniom  i wyraża własne opinie dotyczące ich interpretacji 
wykorzystując poglądy innych autorów  

 posiada umiejętność przygotowania  pracy pisemnej w języku angielskim, 
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i terminologii translatorycznej

 umie konstruować wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tłumaczeń poprawne 
i wzorcowe pod względem gramatycznym, stylistycznym i merytorycznym. 

Efekty kształcenia 
KW 02, K W05, K W09,  
K W11, K W14 
 
 
K U01, K U02, K U03,  
K U04, K U05, KU10,  
K U11, K U13 
 
 
K K05 , K K01 
 

Kompetencje społeczne (postawy)  
 
Student 

 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, szczególnie w zakresie 
tłumaczeń tekstów, i ma świadomość potrzeby stałego ich wzbogacania oraz 
pogłębiania własnej wrażliwości poprzez kontakt z kulturą anglojęzyczną   
w różnych jej formach 

 szanuje dziedzictwo kulturowe własnego kraju, a także całej Europy i chętnie 
korzysta z różnych form życia kulturalnego  

Kontakt www.ateneum.edu.pl/konsultacje 

 
 
 

  

http://www.ateneum.edu.pl/konsultacje


 

Nazwa przedmiotu  PNJA: Język pisany  Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek  
Filologia 

Stopień I  Tryb stacjonarny  specjalność  
Filologia angielska 

specjalizacja 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)  
dr Ross Aldridge / dr Daria Łęska‐Osiak 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
ćwiczenia 

B.  Sposób  realizacji  ‐  zajęcia w  pomieszczeniu  dydaktycznym 
Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin  90h 

Liczba punktów ECTS 
8 
 
 

Cykl dydaktyczny  
Rok II, III, sem. 4,5,6 

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy ‐ angielski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
Zaliczenie z oceną/egzamin 

B.  Formy  zaliczenia  prace  pisemne  przygotowywane  na 
zajęciach  

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia  audytoryjne:  analiza  zagadnień  z 
dyskusją,  metoda  projektów,  rozwiązywanie 
zadań praktycznych 
 

C. Podstawowe kryteria  

 Ocena z pracy pisemnej 

 Ocena z egzaminu – esej 
 

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne; 
B. Wymagania wstępne 

A. Wymagania formalne : brak 
B. Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B2 

Cele kształcenia 
rozwijanie sprawności pisania w języku angielskim. Ćwiczenie zasad w praktyce poprzez tworzenie 
wypowiedzi pisemnych. Wprowadzenie do poprawnego wykorzystania materiałów źródłowych 

Treści programowe:  
Wykaz typów tekstów: 
∙ Listy formalne i nieformalne: tzw. transactional letters – w oparciu o podane informacje, skargi, podania 
o pracę, zaproszenia, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń, podziękowania, prośby o informacje, udzielanie 
informacji, porady, opis drogi, do przyjaciół i rodziny, opisy miejsc, przedmiotów i wydarzeń 
∙ Formy narracyjne – opowiadania zawierające opisy postaci, miejsc, przedmiotów, świąt, wydarzeń, 
reportaże oparte na faktach 
∙ Opisy przedmiotów, osób i miejsc 
∙ Rozprawka – przedstawianie argumentów za i przeciw, związków przyczynowo‐skutkowych 
∙ Zasady pisania pracy naukowej: bibliografia, interpunkcja, styl, gromadzenie danych 
‐ Terminologia z zakresu zasad konstrukcji tekstu (spójność logiczna i treściowa, rejestry i style językowe) 
‐Projekty pisemne w oparciu o zgromadzone dane związane z wybraną specjalizacją lub planowaną ścieżką 
zawodową filologa 
 
  



Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 
Słownik angielsko‐angielski:  Longman Dictionary of Contemporary English/ Cambridge Advanced  Learner’s 
Dictionary (trzecia edycja). 
Macpherson, R. English for Writers and Translators. PWN, 2012. 
Macpherson, R. English for Academic Purposes, PWN, 2013. 
 
B. Literatura uzupełniająca 

       Evans, V.  Upstream Advanced, Express Publishing.  
       Vince, M. CAE Practice Tests, Heinemann.  
       Artykuły z aktualnych czasopism anglojęzycznych. 

 

Wiedza  
Student: 
‐ ma świadomość specyfiki różnych rejestrów w obrębie języka angielskiego 
I złożoności znaczeń 
 ‐ zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym  
odniesieniu do języka angielskiego używanego w dyskursie akademickim 
‐ zna terminologię z zakresu zasad konstrukcji tekstu (spójność logiczna i treściowa, 
rejestry i style językowe) 
 

Umiejętności  
Student: 
‐ potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje pochodzące z różnych źródeł, 
np. internetowych baz danych, literatury i prasy anglojęzycznej, środowisk 
zewnętrznych związanych z wybraną specjalizacją, np. nauczycielską, translatoryczną, 
biznesową 
‐ umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności  językowe w zakresie  
struktur wypowiedzi pisemnej. 
‐ ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego, zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  
‐ potrafi rozpoznawać i analizować różne typowe formy wypowiedzi pisemnej 
‐ posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów 
innych autorów oraz formułować wnioski 
‐ potrafi stosować język angielski w komunikacji zgodnie ze współczesnymi 
konwencjami  
‐ samodzielnie oraz w zespole planuje i realizuje projekty w języku angielskim 
przygotowując prace pisemne, prezentacje, wystąpienia multimedialne stosując 
właściwą formę pisemną oraz odpowiedni styl wypowiedzi  
‐posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku angielskim 
o tematyce codziennej oraz naukowej, z wykorzystaniem poznanych ujęć 
teoretycznych, a także różnych źródeł informacji, takich jak bazy danych, media itp.  

Efekty kształcenia 
K W10, K W05 
 
K U02, K U03, K U17,  
K U05, K U11, 
 
K K01, K K02, K K06  
 

Kompetencje społeczne:  
Student: 
 
‐ ma świadomość konieczności wzbogacania wiedzy i umiejętności językowych oraz 
zawodowych przez całe życie;  zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności
‐ potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas przygotowywania grupowych 
prezentacji, przyjmując w niej różne role 
‐ umie nawiązać kontakt z interesariuszami zewnętrznymi w celu zgromadzenia 
potrzebnych danych 

Kontakt w.karwacka@gmail.com 

 
 

  

mailto:w.karwacka@gmail.com


Nazwa przedmiotu  
PNJA: Gramatyka  

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot   
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek 
Filologia 

Stopień 
Studia  pierwszego 
stopnia 

Tryb 
Studia stacjonarne 

specjalność  
Filologia angielska 

Specjalizacja 
 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)   
dr Daria Łęska‐Osiak 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
ćwiczenia audytoryjne 

B. Sposób realizacji 
zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum‐Szkoły 
Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin  
Semestr 1, 2 44h z 252h 

Liczba punktów ECTS 
 
6 ECTS z 17 

Cykl dydaktyczny    
Rok  I  

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy 
angielski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny 
lub wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
zaliczenie z oceną/ egzamin 

B.  Formy  zaliczenia:  test  z  zadaniami  różnego  typu, 
transformacjami  struktur,  zadaniami  otwartymi  oraz 
wielokrotnego wyboru. 

Metody dydaktyczne 
Analiza  tekstów  z  dyskusją,  praca  w  grupach, 
dyskusja,  rozwiązywanie  zadań  praktycznych, 
testowych, prezentacje 

C. Podstawowe kryteria  
ocena  zaliczeniowa  następuje  na  podstawie  ocen 
cząstkowych  z  testów  pisemnych  przeprowadzonych  w 
ciągu semestru, student uzyskuje oceną pozytywną z testu 
cząstkowego po zdobyciu 60%  możliwych punktów  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi  
A. Wymagania formalne – brak 
B. Wymagania wstępne    znajomość języka angielskiego na poziomie B1 

Cele kształcenia 
Celem przedmiotu jest wzbogacenie przez studentów wiedzy z języka angielskiego na poziomie B1/B2 w zakresie:
Struktur zdaniowych; poszerzenie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień gramatyki języka angielskiego; radzenia 
sobie z wszelkimi zadaniami typu Use of English  
 

Treści programowe 
 Omówienie oraz przeprowadzenie odpowiednich ćwiczeń w celu nauczenia następujących zagadnień: 
1. Czasy gramatyczne‐ formy teraźniejsze, przeszłe, przyszłe 
3. Okresy warunkowe, w tym zdania pozornie warunkowe  
4 Czasowniki modalne 
6. Rzeczowniki policzalne/niepoliczalne; przedimki angielskie  
7. Zaimki osobowe; liczebniki, określniki/rodzajniki  



8. Przymiotniki, przysłówki, stopniowanie 
9. Strona bierna 
10. Mowa zależna 
10. Tworzenie pytań  
11. Poszerzenie zakresu słownictwa  
12. Poprawne rozróżnianie i stosowanie nowych konstrukcji gramatycznych na poziomie B1‐B2 
 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 
Dooley J., Evans V. (2006). Grammarway 4. Newbury: Express Publishing. 
B. Literatura uzupełniająca 
Misztal M. (1994). Tests in English – Thematic Vocabulary. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Matasek M. (2003). Gramatyka angielska dla zaawansowanych. Poznań: Wydawnictwo HANDYBOOKS. 
Vince M. (2003). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan Education. 

Wiedza  
Po ukończeniu kursu student potrafi: 
 1. opisać poznane struktury oraz zwroty 
2. nazywać i definiować poznane struktury i zwroty 
3. scharakteryzować oraz rozróżnić poznane struktury i zwroty 

Umiejętności Po ukończeniu kursu student: 
1. konstruuje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym i bogate 
w poznane zwroty i kolokacje 
2 analizuje poznane struktury pod względem gramatycznym oraz wykrywa błędy 
w przykładach wypowiedzi  
3. umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności językowe oraz 
umiejętności wynikające z wybranej specjalizacji 
4. samodzielnie planuje i realizuje projekty w języku angielskim 
5. osiąga znajomość języka angielskiego na poziomie B2 wg Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Efekty kształcenia 
K W05, K W10 
 
K U01, K U02, K U03,  
K U04, K U05, K U17 
 
 
K K01, K K02 

Kompetencje społeczne (postawy)  
Po ukończeniu kursu student: 
1. dyskutuje na wybrane tematy przy użyciu poznanych struktur oraz zwrotów 
2.  pracuje  samodzielnie  z  tekstami  i  wypowiedziami  zawierającymi  poznane 
struktury i zwroty 
3. rozumie potrzebę uczenia się języka obcego przez całe życie 
4. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

Kontakt  dleska@tlen.pl 

 
 

mailto:dleska@tlen.pl


Nazwa przedmiotu  
PNJA: Gramatyka  

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot   
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek 
Filologia 

Stopień 
Studia  pierwszego 
stopnia 

Tryb 
Studia stacjonarne 

specjalność  
Filologia angielska 

Specjalizacja 
 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)   
dr Daria Łęska‐Osiak 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
ćwiczenia audytoryjne 

B. Sposób realizacji 
zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum‐Szkoły 
Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin  
Semestry 2, 3‐ 84 h z 252 h 

Liczba punktów ECTS 
 
6 ECTS z 17 ECTS 

Cykl dydaktyczny    
Rok  II: semestr 3,4  

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy 
angielski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny 
lub wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
zaliczenie z oceną/ egzamin 

B.  Formy  zaliczenia:  test  z  zadaniami  różnego  typu, 
transformacjami  struktur,  zadaniami  otwartymi  oraz 
wielokrotnego wyboru. 

Metody dydaktyczne 
Analiza  tekstów  z  dyskusją,  praca  w  grupach, 
dyskusja,  rozwiązywanie  zadań  praktycznych, 
testowych, prezentacje 

C. Podstawowe kryteria  
ocena  zaliczeniowa  następuje  na  podstawie  ocen 
cząstkowych  z  testów  pisemnych  przeprowadzonych 
w ciągu  semestru,  student  uzyskuje  oceną  pozytywną 
z testu cząstkowego po zdobyciu 60%  możliwych punktów 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi  
A. Wymagania formalne – zaliczenie przedmiotu gramatyka praktyczna na 1 roku studiów 
 

Cele kształcenia 
Celem przedmiotu jest wzbogacenie przez studentów wiedzy z języka angielskiego na poziomie B2 w zakresie: 
Złożonych struktur zdaniowych; poszerzenie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień gramatyki języka 
angielskiego; radzenia sobie z wszelkimi zadaniami typu Use of English  
 

Treści programowe 
 Omówienie oraz przeprowadzenie odpowiednich ćwiczeń w celu nauczenia następujących zagadnień: 
1. Czasy gramatyczne: poszerzenie 
2. Okresy warunkowe: poszerzenie i powtórzenie  
3. Strona bierna: poszerzenie  
4.Czasowniki frazalne  
 



5. Poszerzenie zakresu słownictwa  
6. Mowa zależna – poszerzenie 
7. Inwersja, zdania emfatyczne 
8. Zdania warunkowe 
9. Formy ‘subjunctive’ 
10. Związki frazeologiczne 
Poprawne rozróżnianie i stosowanie nowych konstrukcji gramatycznych na poziomie B2 i częściowo C1  
 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 
Swan, M.  Practical English Usage: wybrane rozdziały. 
Thomson, J. A,  Martinet, A. V.  A Practical English Grammar‐ Exercises 1  
 
B. Literatura uzupełniająca 
Misztal M. (1994). Tests in English – Thematic Vocabulary. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Matasek M. (2003). Gramatyka angielska dla zaawansowanych. Poznań: Wydawnictwo HANDYBOOKS. 
Vince M. (2003). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan Education. 

Wiedza   
 
Po ukończeniu kursu student potrafi: 
 1. opisać poznane struktury oraz zwroty 
2. nazywać i definiować poznane struktury i zwroty 
3. scharakteryzować oraz rozróżnić poznane struktury i zwroty 

Umiejętności  
 
Po ukończeniu kursu student: 
1. konstruuje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym i bogate w 
poznane zwroty i kolokacje 
2 analizuje poznane struktury pod względem gramatycznym oraz wykrywa błędy 
w przykładach wypowiedzi  
3. umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności  językowe oraz 
umiejętności wynikające z wybranej specjalizacji 
4. samodzielnie planuje i realizuje projekty w języku angielskim 
5. osiąga znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zaawansowanym wg 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Efekty kształcenia 
K W05, K W10 
K U01, K U02, K U03,  
K U04, K U05, K U17 
K K01, K K02 

Kompetencje społeczne (postawy)  
Po ukończeniu kursu student: 
1. dyskutuje na wybrane tematy przy użyciu poznanych struktur oraz zwrotów 
2.  pracuje  samodzielnie  z  tekstami  i  wypowiedziami  zawierającymi  poznane 
struktury i zwroty 
3. rozumie potrzebę uczenia się języka obcego przez całe życie 
4. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

Kontakt  dleska@tlen.pl, 601307832 
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Nazwa przedmiotu  
PNJA: Gramatyka  

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot   
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek 
Filologia 

Stopień 
Studia  pierwszego 
stopnia 

Tryb 
Studia stacjonarne 

specjalność  
Filologia angielska 

Specjalizacja 
 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)   
dr Daria Łęska‐Osiak 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
ćwiczenia audytoryjne 

B. Sposób realizacji 
zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum‐Szkoły 
Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin  
84h z  252h 

Liczba punktów ECTS 
 
5 z 17ECTS 

Cykl dydaktyczny    
Rok  III, sem.,5,6  

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy 
angielski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny 
lub wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
zaliczenie z oceną/ egzamin 

B.  Formy  zaliczenia:  test  z  zadaniami  różnego  typu, 
transformacjami  struktur,  zadaniami  otwartymi  oraz 
wielokrotnego wyboru. 

Metody dydaktyczne 
Analiza  tekstów  z  dyskusją,  praca  w  grupach, 
dyskusja,  rozwiązywanie  zadań  praktycznych, 
testowych, prezentacje 

C. Podstawowe kryteria  
ocena  zaliczeniowa  następuje  na  podstawie  ocen 
cząstkowych  z  testów  pisemnych  przeprowadzonych 
w ciągu  semestru,  student  uzyskuje  oceną  pozytywną 
z testu cząstkowego po zdobyciu 60%  możliwych punktów 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi  
A. Wymagania formalne – brak 
B. Wymagania wstępne    znajomość języka angielskiego na poziomie B2 

Cele kształcenia 
 Powtórzenie najważniejszych zagadnień gramatyki angielskiej przydatnych do celów pisania akademickiego. 

Treści programowe 
 Omówienie  środków  budowania  spójności  tekstu,  elipsy,  substytucji  oraz  nacechowanych  struktur 
składniowych. 
Wykorzystanie pojęć  i metod współczesnego  językoznawstwa do analizy  tekstów  i dyskursu;  interpretacji 
gramatycznej dowolnego tekstu; stosowania zasad i reguł gramatycznych współczesnego języka; rozumienia 
i  analizy  tekstów  pochodzących  z  wcześniejszych  etapów  rozwoju  języka;  opisu  i  analizy  zróżnicowania 
fonetycznego,  fonologicznego,  morfologicznego  i  składniowego  porównywanych  języków  oraz  struktury 
tworzonych w nich tekstów. 
 
 



 Poszerzenie zakresu słownictwa  
Poprawne rozróżnianie i stosowanie utrwalanych konstrukcji gramatycznych.  
 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 
B. D. Graver – Advanced English Practice. 
R. Quirk, S. Greenbaum, G.Leech, J. Svartvik – A Comprehensive Grammar of the English Language. 
M. Swan – Practical English Usage. 
A. J. Thomson, A. V. Martinet – A Practical English Grammar.  
 
B. Literatura uzupełniająca 
F. V. Bywater – A Proficiency Course in English. 
H. Gethin – Grammar in Context. Proficiency Level English. 
 

Wiedza  
Po ukończeniu kursu student potrafi: 
 1. opisać poznane struktury oraz zwroty 
2. nazywać i definiować poznane struktury i zwroty 
3. scharakteryzować oraz rozróżnić poznane struktury i zwroty 

Umiejętności:  
Po ukończeniu kursu student: 
1.stosuje zasady i reguły gramatyczne współczesnego języka angielskiego 
konstruuje  wypowiedzi  poprawne  pod  względem  gramatycznym  i  bogate 
w poznane zwroty i kolokacje 
3 analizuje poznane struktury pod względem gramatycznym oraz wykrywa błędy 
w przykładach wypowiedzi  
4. Opisuje  i analizuje zróżnicowanie fonetyczne, fonologiczne, morfologiczne 
i składniowe języka angielskiego  oraz struktury tworzonych w nich tekstów. 
5. umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności  językowe oraz 
umiejętności wynikające z wybranej specjalizacji  
6. samodzielnie planuje i realizuje projekty w języku angielskim  
8. osiąga znajomość języka angielskiego na poziomie C1 wg Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego  
9. wykorzystuje pojęcia i metody współczesnego językoznawstwa do analizy 
tekstów i dyskursu  

Efekty kształcenia 
 
K W05, K W10 
 
K U01, K U02, K U03,  
K U04, K U05, K U17 
 
K K01, K K02 
 
 

Kompetencje społeczne (postawy)  
Po ukończeniu kursu student: 
3. rozumie potrzebę uczenia się języka obcego przez całe życie1 
4. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role2 

Kontakt  dleska@tlen.pl, 601307832 
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Nazwa przedmiotu    
PNJA: Leksyka  

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Neofilologiczny 

Studia  

kierunek 
Filologia  

Stopień        
studia  pierwszego 
stopnia 

Tryb       
stacjonarny 

specjalność  
Filologia Angielska 

specjalizacja 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)  
Mgr Arkadiusz Janczyło/ Alan Charlish M.A. 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć           
ćwiczenia  

B. Sposób realizacji zajęć           
zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum‐Szkoły 
Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin    
76h z 276h 

Liczba punktów ECTS 
7 ECTS /20 
 

Cykl dydaktyczny      
Rok I,  sem. 1,2 

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy   
język angielski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia             
zaliczenie z oceną/egzamin po 2 semestrze 

B. Formy zaliczenia      
na podstawie ocen cząstkowych z testów, testu semestralnego, 
prezentacji 

Metody dydaktyczne 
ćwiczenia  audytoryjne  i  warsztatowe:  analiza 
tekstów  z  dyskusją,  praca  w  grupach,  analiza 
przypadków,  dyskusja,  rozwiązywanie  zadań, 
wyszukiwanie  właściwych  wyrażeń  w  tekście, 
dopasowywanie,  porównywanie;  praca  w 
środowisku  zewnętrznym  u  interesariuszy 
zewnętrznych 
 

C. Podstawowe kryteria   
Na ocenę semestralną składają się dwa elementy: 
1. Test semestralny – 70%.  
W  celu  zaliczenia  testu  student  powinien  wykazać  się 
znajomością  języka  na  poziomie  B2  w  zakresie  tematyki 
omawianej na zajęciach. 
Test  składa  się  z 2 elementów  (łącznie 100 pkt.), każdy  z nich 
dotyczy słownictwa omawianego na zajęciach: 
Czytanie (50 pkt.) 
Słuchanie (50 pkt.) 
Zaliczenie  pracy  następuje  po  uzyskaniu  przynajmniej  60% 
(60 pkt.):  
0‐59% ‐ niedostateczny 
60‐74% ‐ dostateczny 
75‐89% ‐ dobry 
90‐100% ‐ bardzo dobry 
2. Oceny cząstkowe z testów – łącznie 30%.  
Testy  sprawdzają  zrozumienie  i  użycie  języka  poznanego  na 
zajęciach. 
Zaliczenie testu od 60%: 
0‐59% ‐ niedostateczny 
60‐74% ‐ dostateczny 
75‐89% ‐ dobry 
90‐100% ‐ bardzo dobry 
Testy niezaliczone można poprawić w  ciągu  jednego miesiąca 
od ogłoszenia wyników. 



W  przypadku  nieobecności  na  teście  należy  do  niego  podejść 
w ciągu jednego miesiąca. 
3.  Prezentacja  pracy  zespołowej  w  formie  dowolnej,  np. 
prezentacja  zgromadzonych  danych  i  omówienie  ustne, 
prezentacja  wywiadu,  prezentacja  reportażu,  przedstawienia, 
zorganizowanego wydarzenia: ocena przygotowanego projektu 
multimedialnego  w  zakresie  wybranej  tematyki 
specjalizacyjnej;  ocena  pod  kątem  poprawności  językowej, 
trafności wybranego  słownictwa,  stylu,  formy,  różnorodności 
źródeł,  nawiązanych  kontaktów  z  interesariuszami 
zewnętrznymi; ocena  inicjatywy, umiejętności organizacyjnych 
oraz  współpracy  zespołowej  na  podstawie  obserwacji  oraz 
wyniku  pracy  (ocena  nie ma wpływu  na  ocenę  semestralną, 
daje jednak pogląd na rozwój badawczy studenta) 

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne; 
B. Wymagania wstępne 
A. Zgodnie z programem studiów, przedmiot dla studentów pierwszego roku. 
B.  Studenci  powinni  znać  język  ogólny  na  poziomie  B1.  Potrzebna  jest  również  chęć  oraz  inicjatywa 
w zdobywaniu  wiedzy,  jak  i  otwartość  oraz  wrażliwość  na  różnice  kultorowe.  Istotna  jest  też  umiejętność 
klarownego i logicznego wyjaśniania zagadnień oraz wyrażania opinii. 

Cele kształcenia 
Wykształcenie i ugruntowanie użycia słownictwa w języku angielskim  na poziomie B2. 

Treści programowe 
Tematy będą pokrywały słownictwo oraz jego dobór i zastosowanie w praktyce na poziomie B2 w następujących 
aspektach  życia  ludzkiego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  realiów  kulturowo‐społecznych  krajów 
anglojęzycznych  :  style  życia,  hobby,  sport,  rozrywka,  praca  i  obowiązki,  relacje  międzyludzkie,  pieniądze, 
środowisko naturalne, medycyna, literatura, architektura, sztuka; związki frazeologiczne, idiomy, przysłowia 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 

Cotton, D., Falvey, D. Language Leader. Upper Intermediate. Pearson Longman, 2008.  
Norris, Roy (2008). Ready for FCE. Oxford: Macmillan. 
McCarthy,  M.,  O’Dell,  F.  English  Vocabulary  in  Use  ‐  Upper  Intermediate.  Cambridge  University 
Press.2002. 

 
B. Literatura uzupełniająca 

Murphy, Raymond (2005). English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity  (1997). English Vocabulary  in Use – Pre‐intermediate and  intermediate. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
 

Wiedza  
Student: 
‐ ma wiedzę w zakresie słownictwa języka angielskiego na poziomie B2 
‐ ma wiedzę w  zakresie  realiów krajów anglojęzycznych,  jego aspektów  społecznych 
i kulturowych  
  

Efekty kształcenia 
K W10, K W04 
 
K U02, K U03, K U04,  
K U05, K U12, K U16,  
 K U19, K U20 
 
K K01, K K02, K K06,  
K K05, K K06 

Umiejętności  
 
Student: 
‐  potrafi  zastosować  poznane  słownictwo  tematyczne  w  sytuacjach  życiowych 
w dyskursie mówionym i pisanym 
‐  samodzielnie  wyszukuje,  selekcjonuje,  gromadzi,  pogłębia  i  użytkuje  słownictwo 
w języku  angielskim  związane  z  określoną  tematyką  zajęć  oraz  z  wybranymi  przez 
studenta zagadnieniami wyznaczonymi przez jego specjalizację 
‐  wzbogaca  swoją  wiedzę  językową  w  zakresie  leksyki  języka  angielskiego 
wykorzystując  różne  metody  oraz  źródła  wiedzy,  np.  czasopisma  anglojęzyczne 
popularno‐naukowe oraz specjalistyczne, telewizję, internetowe bazy danych, kontakt 



z interesariuszami zewnętrznymi 
‐ analizuje  teksty mówione, pisane  i audio‐wizualne w  języku angielskim  i  formułuje 
własne wnioski stosując poznaną terminologię i język specjalistyczny  
‐  samodzielnie  i  w  zespołach  planuje  i  realizuje  różne  typy  projektów  pisemnych, 
ustnych,  interaktywnych,  multimedialnych  w  języku  angielskim  wykorzystując 
poznane słownictwo oraz stosując różne techniki przekazu wiedzy 
 
 

Kompetencje społeczne (postawy)  
Student: 
‐ ma świadomość konieczności stałego i systematycznego pogłębiania zdobytej wiedzy 
w zakresie języka angielskiego oraz jego kontekstu kulturowo‐społecznego. 
‐  potrafi  współpracować  w  zespole  wielojęzycznym  i  wielokulturowym 
z poszanowaniem  dla  innych  narodowości  oraz  odmiennych    opinii,  tym  samym 
wykształcając  u  siebie  wrażliwość  i  empatię  przydatną  w  relacjach  społecznych 
w każdej dziedzinie życia zawodowego i osobistego 
 
 

Kontakt               arek.janczylo.aj@gmail.com 

 



Nazwa przedmiotu    
PNJA: leksyka 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Neofilologiczny 

Studia  

kierunek 
Filologia  

Stopień        
studia  pierwszego 
stopnia 

Tryb       
stacjonarny 

specjalność  
Filologia Angielska 

specjalizacja 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)  
  Jeremy Pearman, M. A./ dr Małgorzata Godlewska 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć           
ćwiczenia  

B. Sposób realizacji zajęć           
zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum‐Szkoły 
Wyższej  w  Gdańsku  oraz  w  środowisku  zawodowym 
interesariuszy zewnętrznych 

C. Liczba godzin    
76h z 276h 

Liczba punktów ECTS 
8 ECTS /20 
 

Cykl dydaktyczny      
Rok  II, sem. 3,4 

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy   
język angielski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia             
zaliczenie z oceną/egzamin po 4 semestrze 

B. Formy zaliczenia      
na podstawie ocen cząstkowych z testów, testu semestralnego, 
prezentacji 

Metody dydaktyczne 
ćwiczenia  audytoryjne  i  warsztatowe:  analiza 
tekstów  z  dyskusją,  praca  w  grupach,  analiza 
przypadków,  dyskusja,  rozwiązywanie  zadań, 
wyszukiwanie  właściwych  wyrażeń  w  tekście, 
dopasowywanie,  porównywanie,  praca 
w środowisku zewnętrznym – zbieranie danych 
  C. Podstawowe kryteria   

Na ocenę semestralną składają się dwa elementy: 
1. Test semestralny – 70%.  
W  celu  zaliczenia  testu  student  powinien  wykazać  się 
znajomością  języka  na  poziomie  B2/  C1 w  zakresie  tematyki 
omawianej na zajęciach. 
Test  składa  się  z 2 elementów  (łącznie 100 pkt.), każdy  z nich 
dotyczy słownictwa omawianego na zajęciach: 
Czytanie (50 pkt.) 
Słuchanie (50 pkt.) 
Zaliczenie  pracy  następuje  po  uzyskaniu  przynajmniej  60% 
(60 pkt.):  
0‐59% ‐ niedostateczny 
60‐74% ‐ dostateczny 
75‐89% ‐ dobry 
90‐100% ‐ bardzo dobry 
2. Oceny cząstkowe z testów – łącznie 30%.  
Testy  sprawdzają  zrozumienie  i  użycie  języka  poznanego  na 
zajęciach. 
Zaliczenie testu od 60%: 
0‐59% ‐ niedostateczny 
60‐74% ‐ dostateczny 
75‐89% ‐ dobry 
90‐100% ‐ bardzo dobry 
Testy niezaliczone można poprawić w  ciągu  jednego miesiąca 



od ogłoszenia wyników. 
W  przypadku  nieobecności  na  teście  należy  do  niego  podejść 
w ciągu jednego miesiąca. 
3.  Prezentacja  pracy  zespołowej  w  formie  dowolnej,  np. 
prezentacja  zgromadzonych  danych  i  omówienie  ustne, 
prezentacja  wywiadu,  prezentacja  reportażu,  przedstawienia, 
zorganizowanego wydarzenia: ocena przygotowanego projektu 
multimedialnego  w  zakresie  wybranej  tematyki 
specjalizacyjnej;  ocena  pod  kątem  poprawności  językowej, 
trafności wybranego  słownictwa,  stylu,  formy,  różnorodności 
źródeł,  nawiązanych  kontaktów  z  interesariuszami 
zewnętrznymi; ocena  inicjatywy, umiejętności organizacyjnych 
oraz  współpracy  zespołowej  na  podstawie  obserwacji  oraz 
wyniku  pracy  (ocena  nie ma wpływu  na  ocenę  semestralną, 
daje jednak pogląd na rozwój badawczy studenta) 

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne  –  ocena 
pozytywna uzyskana z przedmiotu leksyka na 2 semestrze studiów; B. Wymagania wstępne 
A. Zgodnie z programem studiów, przedmiot dla studentów 2 roku. 
B. Studenci powinni  znać  język ogólny na poziomie B2  średniozaawansowanym  . Potrzebna  jest  również  chęć 
oraz  inicjatywa w  zdobywaniu wiedzy  jak  i  otwartość  oraz wrażliwość  na  różnice  kultorowe.  Istotna  jest  też 
umiejętność klarownego i logicznego wyjaśniania zagadnień oraz wyrażania opinii. 

Cele kształcenia 
Wykształcenie  i  ugruntowanie  użycia  słownictwa  w  języku  angielskim    na  poziomie  zaawansowanym  B2 
i początkowym C1  

Treści programowe 
Tematy  będą  pokrywały  słownictwo  oraz  jego  dobór  i  zastosowanie  w  praktyce  na  poziomie  B2/  C1 
w następujących  aspektach  życia  ludzkiego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  realiów  kulturowo‐społecznych 
krajów  anglojęzycznych:  psychologia,  kultura,  technologia,  edukacja,  zatrudnienie,  turystyka,  stosunki 
międzynarodowe, zdrowie i opieka zdrowotna, moda i konsumpcyjny styl życia;  związki frazeologiczne, idiomy, 
przysłowia 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 

Cotton, D., Falvey, D. Language Leader. Advanced. Pearson Longman, 2010.  
McCarthy,  Michael  and  O’Dell,  Felicity  (1997).  English  Vocabulary  in  Use  –  Advanced.  Cambridge: 
Cambridge University Press. 

B. Literatura uzupełniająca 
McCarthy,  Michael  and  O’Dell,  Felicity  (1997).  English  Vocabulary  in  Use  –  Upper  Intermediate. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity  (1997). English  Idioms  in Use. Cambridge: Cambridge University 
Press. 
Czasopisma anglojęzyczne i internetowe bazy danych. 

Wiedza  
Student: 
‐ ma wiedzę w zakresie słownictwa języka angielskiego na poziomie B2 i początkowym 
C1 
‐ ma wiedzę w  zakresie  realiów krajów anglojęzycznych,  jego aspektów  społecznych 
i kulturowych  
  

Efekty kształcenia 
K W10, K W04 
 
K U02, K U03, K U04,  
K U05, K U12, K U16,  
 K U19, K U20 
 
K K01, K K02, K K06,  
K K05, K K06 
 

Umiejętności  
 
Student: 
‐  potrafi  zastosować  poznane  słownictwo  tematyczne  w  sytuacjach  życiowych 
w dyskursie mówionym i pisanym 
‐  samodzielnie  wyszukuje,  selekcjonuje,  gromadzi,  pogłębia  i  użytkuje  słownictwo 
w języku  angielskim  związane  z  określoną  tematyką  zajęć  oraz  z  wybranymi  przez 
studenta zagadnieniami wyznaczonymi przez jego specjalizację 



‐  wzbogaca  swoją  wiedzę  językową  w  zakresie  leksyki  języka  angielskiego 
wykorzystując  różne  metody  oraz  źródła  wiedzy,  np.  czasopisma  anglojęzyczne 
popularno‐naukowe oraz specjalistyczne, telewizję, internetowe bazy danych, kontakt 
z interesariuszami zewnętrznymi 
‐ analizuje  teksty mówione, pisane  i audio‐wizualne w  języku angielskim  i  formułuje 
własne wnioski stosując poznaną terminologię i język specjalistyczny  
‐  samodzielnie  i  w  zespołach  planuje  i  realizuje  różne  typy  projektów  pisemnych, 
ustnych,  interaktywnych,  multimedialnych  w  języku  angielskim  wykorzystując 
poznane słownictwo oraz stosując różne techniki przekazu wiedzy 
 
 

Kompetencje społeczne (postawy)  
Student: 
‐ ma świadomość konieczności stałego i systematycznego pogłębiania zdobytej wiedzy 
w zakresie języka angielskiego oraz jego kontekstu kulturowo‐społecznego. 
‐  potrafi  współpracować  w  zespole  wielojęzycznym  i  wielokulturowym 
z poszanowaniem  dla  innych  narodowości  oraz  odmiennych  opinii,  tym  samym 
wykształcając  u  siebie  wrażliwość  i  empatię  przydatną  w  relacjach  społecznych 
w każdej dziedzinie życia zawodowego i osobistego 
 
 

Kontakt               dziekanat Ateneum‐Szkoły Wyższej 

 



Nazwa przedmiotu    
PNJA: Leksyka 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Neofilologiczny 

Studia  

kierunek 
Filologia  

Stopień        
studia  pierwszego 
stopnia 

Tryb       
stacjonarny 

specjalność  
Filologia Angielska 

specjalizacja 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)  
  Jeremy Pearman, M. A./ Alan Charlish, M.A. 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć           
ćwiczenia  

B. Sposób realizacji zajęć           
zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum‐Szkoły 
Wyższej  w  Gdańsku  oraz  w  środowisku  zawodowym 
interesariuszy zewnętrznych 

C. Liczba godzin    
84h z 276h 

Liczba punktów ECTS 
5 ECTS /20 
 

Cykl dydaktyczny      
Rok  III, sem. 5,6 

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy   
język angielski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia             
zaliczenie z oceną/egzamin po 6 semestrze 

B. Formy zaliczenia      
na podstawie ocen cząstkowych z testów, testu semestralnego, 
prezentacji 

Metody dydaktyczne 
ćwiczenia  audytoryjne  i  warsztatowe:  analiza 
tekstów  z  dyskusją,  praca  w  grupach,  analiza 
przypadków,  dyskusja,  rozwiązywanie  zadań, 
wyszukiwanie  właściwych  wyrażeń  w  tekście, 
dopasowywanie,  porównywanie,  praca 
w środowisku zewnętrznym – zbieranie danych 
  C. Podstawowe kryteria   

Na ocenę semestralną składają się dwa elementy: 
1. Test semestralny – 70%.  
W  celu  zaliczenia  testu  student  powinien  wykazać  się 
znajomością  języka  na  poziomie  C1  w  zakresie  tematyki 
omawianej na zajęciach. 
Test  składa  się  z 2 elementów  (łącznie 100 pkt.), każdy  z nich 
dotyczy słownictwa omawianego na zajęciach: 
Czytanie (50 pkt.) 
Słuchanie (50 pkt.) 
Zaliczenie  pracy  następuje  po  uzyskaniu  przynajmniej  60% 
(60 pkt.):  
0‐59% ‐ niedostateczny 
60‐74% ‐ dostateczny 
75‐89% ‐ dobry 
90‐100% ‐ bardzo dobry 
2. Oceny cząstkowe z testów – łącznie 30%.  
Testy  sprawdzają  zrozumienie  i  użycie  języka  poznanego  na 
zajęciach. 
Zaliczenie testu od 60%: 
0‐59% ‐ niedostateczny 
60‐74% ‐ dostateczny 
75‐89% ‐ dobry 
90‐100% ‐ bardzo dobry 
Testy niezaliczone można poprawić w  ciągu  jednego miesiąca 



od ogłoszenia wyników. 
W  przypadku  nieobecności  na  teście  należy  do  niego  podejść 
w ciągu jednego miesiąca. 
3.  Prezentacja  pracy  zespołowej  w  formie  dowolnej,  np. 
prezentacja  zgromadzonych  danych  i  omówienie  ustne, 
prezentacja  wywiadu,  prezentacja  reportażu,  przedstawienia, 
zorganizowanego wydarzenia: ocena przygotowanego projektu 
multimedialnego  w  zakresie  wybranej  tematyki 
specjalizacyjnej;  ocena  pod  kątem  poprawności  językowej, 
trafności wybranego  słownictwa,  stylu,  formy,  różnorodności 
źródeł,  nawiązanych  kontaktów  z  interesariuszami 
zewnętrznymi; ocena  inicjatywy, umiejętności organizacyjnych 
oraz  współpracy  zespołowej  na  podstawie  obserwacji  oraz 
wyniku  pracy  (ocena  nie ma wpływu  na  ocenę  semestralną, 
daje jednak pogląd na rozwój badawczy studenta) 

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne  –  ocena 
pozytywna uzyskana z przedmiotu leksyka na 2 semestrze studiów; B. Wymagania wstępne 
A. Zgodnie z programem studiów, przedmiot dla studentów 2 roku. 
B.  Studenci  powinni  znać  język  ogólny  na  poziomie  B2  zaawansowanym.  Potrzebna  jest  również  chęć  oraz 
inicjatywa  w  zdobywaniu  wiedzy  jak  i  otwartość  oraz  wrażliwość  na  różnice  kultorowe.  Istotna  jest  też 
umiejętność klarownego i logicznego wyjaśniania zagadnień oraz wyrażania opinii. 

Cele kształcenia 
Wykształcenie i ugruntowanie użycia słownictwa w języku angielskim na poziomie C1  

Treści programowe 
Tematy będą pokrywały słownictwo oraz jego dobór i zastosowanie w praktyce na poziomie C1 w następujących 
aspektach  życia  ludzkiego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  realiów  kulturowo‐społecznych  krajów 
anglojęzycznych:  dziennikarstwo, media,  prawo,  rozrywka,  sztuka,  ekonomia  i  biznes,  nauka  i  świat  natury, 
związki frazeologiczne, idiomy, przysłowia 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 

Cotton, D., Falvey, D. Language Leader. Advanced. Pearson Longman, 2010.  
McCarthy,  Michael  and  O’Dell,  Felicity  (1997).  English  Vocabulary  in  Use  –  Advanced.  Cambridge: 
Cambridge University Press. 

B. Literatura uzupełniająca 
McCarthy, Michael  and O’Dell,  Felicity  (1997).  English  Idioms  in Use.  Cambridge:  Cambridge University 
Press. 
McCarthy,  Michael  and  O’Dell,  Felicity  (1997).  English  Phrasal  Verbs  in  Use.  Cambridge:  Cambridge 
University Press. 

 
Czasopisma anglojęzyczne i internetowe bazy danych. 

Wiedza  
Student: 
‐ ma wiedzę w zakresie słownictwa języka angielskiego na poziomie C1 
‐ ma wiedzę w  zakresie  realiów krajów anglojęzycznych,  jego aspektów  społecznych 
i kulturowych  
 

Efekty kształcenia 
K W10, K W04 
 
K U02, K U03, K U04,  
K U05, K U12, K U16,  
  
K U19, K U20 
 
K K01, K K02, K K06,  
K K05, K K06 

Umiejętności  
 
Student: 
‐  potrafi  zastosować  poznane  słownictwo  tematyczne  w  sytuacjach  życiowych 
w dyskursie mówionym i pisanym 
‐  samodzielnie  wyszukuje,  selekcjonuje,  gromadzi,  pogłębia  i  użytkuje  słownictwo 
w języku  angielskim  związane  z  określoną  tematyką  zajęć  oraz  z  wybranymi  przez 
studenta zagadnieniami wyznaczonymi przez jego specjalizację 
‐  wzbogaca  swoją  wiedzę  językową  w  zakresie  leksyki  języka  angielskiego 
wykorzystując  różne  metody  oraz  źródła  wiedzy,  np.  czasopisma  anglojęzyczne 



popularno‐naukowe oraz specjalistyczne, telewizję, internetowe bazy danych, kontakt 
z interesariuszami zewnętrznymi 
‐ analizuje  teksty mówione, pisane  i audio‐wizualne w  języku angielskim  i  formułuje 
własne wnioski stosując poznaną terminologię i język specjalistyczny  
‐  samodzielnie  i  w  zespołach  planuje  i  realizuje  różne  typy  projektów  pisemnych, 
ustnych,  interaktywnych,  multimedialnych  w  języku  angielskim  wykorzystując 
poznane słownictwo oraz stosując różne techniki przekazu wiedzy 
 
 

Kompetencje społeczne (postawy)  
Student: 
‐ ma świadomość konieczności stałego i systematycznego pogłębiania zdobytej wiedzy 
w zakresie języka angielskiego oraz jego kontekstu kulturowo‐społecznego. 
‐  potrafi  współpracować  w  zespole  wielojęzycznym  i  wielokulturowym 
z poszanowaniem  dla  innych  narodowości  oraz  odmiennych  opinii,  tym  samym 
wykształcając  u  siebie  wrażliwość  i  empatię  przydatną  w  relacjach  społecznych 
w każdej dziedzinie życia zawodowego i osobistego 
 
 

Kontakt               dziekanat Ateneum‐Szkoły Wyższej 

 



 

Nazwa przedmiotu 
PNJA: Konwersacje 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek 
Filologia  

Stopień  
I 

Tryb 
Stacjonarne 

Specjalność 
Filologia angielska 

specjalizacja 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących):  dr Hadrian Lankiewicz, mgr Jeremy Pearman, mgr Alan Charlish 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
ćwiczenia  

B. Sposób realizacji 
zajęcia w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum‐Szkoły Wyższej w 
Gdańsku 

C. Liczba godzin 48h /144h 
 

Liczba punktów ECTS 
 
7 /17ECTS  

Cykl dydaktyczny 
Rok I sem. 1,2 

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy  
angielski 

Forma  i  sposób  zaliczenia  oraz  podstawowe  kryteria  oceny  lub 
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia   
zaliczenie ustne 

Metody dydaktyczne   
ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją / 
praca  w  grupach  /  dyskusja  /  prezentacje 
indywidualne oraz projekty zespołowe  
 

C. Podstawowe kryteria  
25% obecność na zajęciach i aktywne uczestnictwo w języku 
angielskim 
65%  ocena  wypowiedzi  ustnej  na  temat  wybrany  przez 
prowadzącego;  ocena  przygotowanej  ustnej  prezentacji  i  projektu 
zespołowego 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi  
A. Wymagania formalne – nie ma 
B. Wymagania wstępne – aktywne uczestnictwo w zajęciach i komunikowanie się tylko w języku angielskim 

Cele kształcenia  
Celem nauczania jest zdobycie przez studentów umiejętności płynnej konwersacji oraz lepsze poznanie kultury i spraw życia 
codziennego krajów anglojęzycznych. Realizacja przedmiotu umożliwi Studentowi rozwój i udoskonalenie umiejętności 
w zakresie komunikowania się w języku angielskim na poziomie B1‐B2.  

Treści programowe 
1. Dyskusje powiązane  z wprowadzeniem  słownictwa oraz przeczytaną  literaturą w  języku  angielskim  lub wysłuchanymi 
nagraniami na tematy: 
1. Life changes – Życiowe zmiany 
2. Expectations – Oczekiwania 
3. Rituals – Zwyczaje w anglojęzycznych krajach 
4. Consumerism – Materializm 
5. Individualism – Osobowe cechy wspólne i indywidualne 
6. Save our planet – Problemy współczesnego świata 
7. The unexplained – Sytuacje paranormalne 
8. The future – Przyszłość 
9. The British vs. The Polish – Różnice kulturowe i narodowościowe 
10. Happiness – Indywidualny wymiar szczęścia    
 
2.  Prezentacje  indywidualnych  multimedialnych  prezentacji  na  tematy  dotyczące  realiów  krajów  anglojęzycznych; 
prezentacje  projektów  zespołowych w  oparciu  o  zgromadzone materiały  związane  z wybraną  specjalizacją;  prezentacje 
obejmują dyskusję oraz analizę wystąpień pod kątem poprawności językowej , fonetycznej oraz merytorycznej.  
 



Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu).  

Evans V. (1998). Listening and Speaking Skills. Newbury: Wydawnictwo Express Publishing. 
B. Literatura uzupełniająca 

Paul D. (2003). Communication Strategies. Singapore: Wydawnictwo Thomson. 
Paul D. (2004). Further Communication Strategies. Singapore: Wydawnictwo Thomson. 

 

 
Wiedza  
Student: 
‐ ma wiedzę w zakresie znajomości słownictwa języka angielskiego oraz konstrukcji zdaniowych 
na poziomie B2 
‐  ma  wiedzę  w  zakresie  realiów  krajów  anglojęzycznych,  jego  aspektów  społecznych 
i kulturowych  
‐ ma wiedzę z zakresu zasad budowania wypowiedzi ustnych w języku angielskim  
 
  

Umiejętności  
 
Student: 
‐  potrafi  zastosować  poznane  słownictwo  tematyczne  w  sytuacjach  życiowych  w  dyskursie 
mówionym 
‐  samodzielnie wyszukuje,  selekcjonuje,  gromadzi,  pogłębia  i  użytkuje  słownictwo w  języku 
angielskim  związane  z  określoną  tematyką  zajęć  oraz  z  wybranymi  przez  studenta 
zagadnieniami  wyznaczonymi  przez  jego  specjalizację  i  potrafi  je  zastosować  w  dyskusji 
w określonych sytuacjach  
‐  wzbogaca  swoją  wiedzę  językową  w  zakresie  wypowiedzi  ustnych  w  języku  angielskim 
wykorzystując  różne metody  oraz  źródła  wiedzy,  np.  czasopisma  anglojęzyczne  popularno‐
naukowe  oraz  specjalistyczne,  telewizję,  nagrania  radiowo‐telewizyjne,  filmy  anglojęzyczne, 
piosenki anglojęzyczne, internetowe bazy danych, kontakt z interesariuszami zewnętrznymi 
‐  analizuje  teksty mówione,  pisane  i  audio‐wizualne w  języku  angielskim  i  buduje w  formie 
wypowiedzi ustnych własne wnioski stosując poznaną terminologię i język specjalistyczny  
‐  samodzielnie  i  w  zespołach  planuje  i  realizuje  różne  typy  projektów  ustnych,  ćwiczeń 
interaktywnych,  prezentacji  multimedialnych  w  języku  angielskim  wykorzystując  poznane 
słownictwo oraz stosując różne techniki przekazu wiedzy 
‐ student potrafi komunikować się językiem mówionym w sposób płynny poprawny adekwatny 
do docelowego poziomu kursu ‐ B2. 
 
 

Efekty kształcenia 
K W10, K W04 
K U02, K U03, K U04,  
K U05, K U12, K U16,   
K U19, K U20 
 
K K01, K K02, K K06, K K05, 
K K06 
 

 
Kompetencje społeczne (postawy) Student: 
‐  ma  świadomość  konieczności  stałego  i  systematycznego  pogłębiania  zdobytej  wiedzy 
w zakresie języka angielskiego oraz jego kontekstu kulturowo‐społecznego. 
‐ potrafi współpracować w  zespole wielojęzycznym  i wielokulturowym  z poszanowaniem dla 
innych narodowości oraz odmiennych   opinii,  tym  samym wykształcając u  siebie wrażliwość 
i empatię  przydatną  w  relacjach  społecznych  w  każdej  dziedzinie  życia  zawodowego 
i osobistego 
 
  

Kontakt: dziekanat@ateneum.edu.pl 

 
 
  



 

Nazwa przedmiotu 
PNJA: Konwersacje 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek 
Filologia  

Stopień  
I 

Tryb 
Stacjonarne 
 

Specjalność 
Filologia angielska 

specjalizacja 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących):  dr Hadrian Lankiewicz, mgr Jeremy Pearman, mgr Alan Charlish 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
ćwiczenia  

B. Sposób realizacji 
zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum‐Szkoły  Wyższej 
w Gdańsku 

C. Liczba godzin 48h /144h 
 

Liczba punktów ECTS 
 
6 /17ECTS  

Cykl dydaktyczny 
Rok II, sem. 3, 4 

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy  
angielski 

Forma  i  sposób  zaliczenia  oraz  podstawowe  kryteria  oceny  lub 
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia   
zaliczenie ustne 

Metody dydaktyczne   
ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją / 
praca  w  grupach  /  dyskusja  /  prezentacje 
indywidualne oraz projekty zespołowe  
 

C. Podstawowe kryteria  
25% obecność na zajęciach i aktywne uczestnictwo w języku 
angielskim 
65%  ocena  wypowiedzi  ustnej  na  temat  wybrany  przez 
prowadzącego;  ocena  przygotowanej  ustnej  prezentacji  i  projektu 
zespołowego 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi  
A. Wymagania formalne – nie ma 
B. Wymagania wstępne – aktywne uczestnictwo w zajęciach i komunikowanie się tylko w języku angielskim 

Cele kształcenia  
Celem nauczania jest zdobycie przez studentów umiejętności płynnej konwersacji oraz lepsze poznanie kultury i spraw życia 
codziennego krajów anglojęzycznych. Realizacja przedmiotu umożliwi Studentowi rozwój i udoskonalenie umiejętności 
w zakresie komunikowania się w języku angielskim na poziomie B2‐ początkowy etap C1 

Treści programowe 
1. Dyskusje  powiązane  z wprowadzeniem  nowego  słownictwa  oraz  przeczytaną  literaturą w  języku  angielskim  lub 

wysłuchanymi nagraniami na tematy: 
Sztuka,  architektura,  psychologia,  nauki  humanistyczne  i  ścisłe,  kultura,  technologia,  edukacja,  zatrudnienie, 
zdrowie, etc. 

 
2.  Przygotowanie  prezentacji  indywidualnych,  multimedialnych  na  tematy  dotyczące  realiów  krajów  anglojęzycznych; 
prezentacje  projektów  zespołowych w  oparciu  o  zgromadzone materiały  związane  z wybraną  specjalizacją;  prezentacje 
obejmują dyskusję oraz analizę wystąpień pod kątem poprawności językowej , fonetycznej oraz merytorycznej.  
 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu)  

Klipper, F. Keep Talking. Cambridge University Press, 1985. 
William, E. Presentations in English. Macmillan Education, 2008. Książka I DVD. 
Grussendorf, M. Express Series. English for Presentations. Oxford University Press. 

B. Literatura uzupełniająca 
Paul D. (2003). Communication Strategies. Singapore: Wydawnictwo Thomson. 



Paul D. (2004). Further Communication Strategies. Singapore: Wydawnictwo Thomson. 
Czasopisma anglojęzyczne, zebrane materiały leksykalne przez studentów. 

 

 
Wiedza  
Student: 
‐ ma wiedzę w zakresie znajomości słownictwa języka angielskiego oraz konstrukcji zdaniowych 
na poziomie B2‐ początkowy etap C1 
‐  ma  wiedzę  w  zakresie  realiów  krajów  anglojęzycznych,  jego  aspektów  społecznych  i 
kulturowych  
‐ ma wiedzę z zakresu zasad budowania wypowiedzi ustnych w języku angielskim  
 
  

Umiejętności  
 
Student: 
‐  potrafi  zastosować  poznane  słownictwo  tematyczne  w  sytuacjach  życiowych  w  dyskursie 
mówionym 
‐  samodzielnie wyszukuje,  selekcjonuje,  gromadzi,  pogłębia  i  użytkuje  słownictwo w  języku 
angielskim  związane  z  określoną  tematyką  zajęć  oraz  z  wybranymi  przez  studenta 
zagadnieniami  wyznaczonymi  przez  jego  specjalizację  i  potrafi  je  zastosować  w  dyskusji 
w określonych sytuacjach  
‐  wzbogaca  swoją  wiedzę  językową  w  zakresie  wypowiedzi  ustnych  w  języku  angielskim 
wykorzystując  różne metody  oraz  źródła  wiedzy,  np.  czasopisma  anglojęzyczne  popularno‐
naukowe  oraz  specjalistyczne,  telewizję,  nagrania  radiowo‐telewizyjne,  filmy  anglojęzyczne, 
piosenki anglojęzyczne, internetowe bazy danych, kontakt z interesariuszami zewnętrznymi 
‐  analizuje  teksty mówione,  pisane  i  audio‐wizualne w  języku  angielskim  i  buduje w  formie 
wypowiedzi ustnych własne wnioski stosując poznaną terminologię i język specjalistyczny  
‐  samodzielnie  i  w  zespołach  planuje  i  realizuje  różne  typy  projektów  ustnych,  ćwiczeń 
interaktywnych,  prezentacji  multimedialnych  w  języku  angielskim  wykorzystując  poznane 
słownictwo oraz stosując różne techniki przekazu wiedzy 
‐ student potrafi komunikować się językiem mówionym w sposób płynny poprawny adekwatny 
do docelowego poziomu kursu ‐ B2. 
 
 

Efekty kształcenia 
K W10, K W04 
 
K U02, K U03, K U04,  
K U05, K U12, K U16,   
K U19, K U20 
 
K K01, K K02, K K06, K K05, 
K K06 

 
Kompetencje społeczne (postawy)  
Student: 
‐  ma  świadomość  konieczności  stałego  i  systematycznego  pogłębiania  zdobytej  wiedzy 
w zakresie języka angielskiego oraz jego kontekstu kulturowo‐społecznego. 
‐ potrafi współpracować w  zespole wielojęzycznym  i wielokulturowym  z poszanowaniem dla 
innych narodowości oraz odmiennych   opinii,  tym  samym wykształcając u  siebie wrażliwość 
i empatię  przydatną  w  relacjach  społecznych  w  każdej  dziedzinie  życia  zawodowego 
i osobistego 
 
  

Kontakt: dziekanat@ateneum.edu.pl 

 
 
  



 

Nazwa przedmiotu 
PNJA: Konwersacje 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek 
Filologia  

Stopień  
I 

Tryb 
Stacjonarne 
 

Specjalność 
Filologia angielska 

specjalizacja 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących):  dr Ross Aldridge/ mgr Jeremy Pearman, mgr Alan Charlish 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
ćwiczenia  

B. Sposób realizacji 
zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum‐Szkoły  Wyższej 
w Gdańsku 

C. Liczba godzin 48h /144h 
 

Liczba punktów ECTS 
 
4 /17ECTS  

Cykl dydaktyczny 
Rok III, sem. 5, 6 

Status przedmiotu 
obligatoryjny 

Język wykładowy  
angielski 

Forma  i  sposób  zaliczenia  oraz  podstawowe  kryteria  oceny  lub 
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia   
zaliczenie ustne 

Metody dydaktyczne   
ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją / 
praca  w  grupach  /  dyskusja  /  prezentacje 
indywidualne oraz projekty zespołowe  
 

C. Podstawowe kryteria  
25% obecność na zajęciach i aktywne uczestnictwo w języku 
angielskim 
65%  ocena  wypowiedzi  ustnej  na  temat  wybrany  przez 
prowadzącego;  ocena  przygotowanej  ustnej  prezentacji  i  projektu 
zespołowego 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi  
A. Wymagania formalne – nie ma 
B. Wymagania wstępne – aktywne uczestnictwo w zajęciach i komunikowanie się tylko w języku angielskim 

Cele kształcenia  
Celem nauczania jest zdobycie przez studentów umiejętności płynnej konwersacji oraz lepsze poznanie kultury i spraw życia 
codziennego krajów anglojęzycznych. Realizacja przedmiotu umożliwi Studentowi rozwój i udoskonalenie umiejętności w 
zakresie komunikowania się w języku angielskim na poziomie C1 

Treści programowe 
1. Dyskusje  powiązane  z  nowym  słownictwem  oraz  przeczytaną  literaturą w  języku  angielskim  lub wysłuchanymi 

nagraniami  na  tematy:  prawo,  biznes,  dziennikarstwo,  nauka,  rozrywka,  społeczeństwo,  realia  krajów 
anglojęzycznych.  Dyskusje  w  parach  lub/i  w  grupach  z  podziałem  na  role  nastawione  na  określone  zadanie 
praktyczne związane ze środowiskiem zawodowym. 

2.   Przygotowanie  prezentacji  indywidualnych, multimedialnych  na  tematy  dotyczące  realiów  polskich  oraz  krajów 
anglojęzycznych,  ze  szczególnym  naciskiem  na  środowisko  zawodowe.  Prezentacje  projektów  zespołowych 
w oparciu o zgromadzone materiały związane z wybraną specjalizacją; prezentacje obejmują dyskusję oraz analizę 
wystąpień pod kątem poprawności językowej , fonetycznej oraz merytorycznej.  

 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu)  
Klipper, F. Keep Talking. Cambridge University Press, 1985. 
William, E. Presentations in English. Macmillan Education, 2008. Książka I DVD. 
Grussendorf, M. Express Series. English for Presentations. Oxford University Press. 
Birgit Welch, Charles Lafond and Sheila Vine, English for Negotiating. Oxford University Press. DVD, kurs interaktywny. 
Kenneth Thomson English for Meetings. Oxford University Press. DVD, kurs interaktywny. 



Czasopisma anglojęzyczne oraz materiały leksykalne zebrane przez studentów. 
 
B. Literatura uzupełniająca 

Paul D. (2003). Communication Strategies. Singapore: Wydawnictwo Thomson. 
Paul D. (2004). Further Communication Strategies. Singapore: Wydawnictwo Thomson. 
McCarthy, M. (2005) Test Your English Vocabulary. Advanced. Cambridge University Press. 

 

 
Wiedza  
Student: 
‐ ma wiedzę w zakresie znajomości słownictwa języka angielskiego oraz konstrukcji zdaniowych 
na poziomie B2‐ początkowy etap C1 
‐  ma  wiedzę  w  zakresie  realiów  krajów  anglojęzycznych,  jego  aspektów  społecznych 
i kulturowych  
‐ ma wiedzę z zakresu zasad budowania wypowiedzi ustnych w języku angielskim  
 
  

Umiejętności  
 
Student: 
‐  potrafi  zastosować  poznane  słownictwo  tematyczne  w  sytuacjach  życiowych  w  dyskursie 
mówionym 
‐  samodzielnie wyszukuje,  selekcjonuje,  gromadzi,  pogłębia  i  użytkuje  słownictwo w  języku 
angielskim  związane  z  określoną  tematyką  zajęć  oraz  z  wybranymi  przez  studenta 
zagadnieniami  wyznaczonymi  przez  jego  specjalizację  i  potrafi  je  zastosować  w  dyskusji 
w określonych sytuacjach  
‐  wzbogaca  swoją  wiedzę  językową  w  zakresie  wypowiedzi  ustnych  w  języku  angielskim 
wykorzystując  różne metody  oraz  źródła  wiedzy,  np.  czasopisma  anglojęzyczne  popularno‐
naukowe  oraz  specjalistyczne,  telewizję,  nagrania  radiowo‐telewizyjne,  filmy  anglojęzyczne, 
piosenki anglojęzyczne, internetowe bazy danych, kontakt z interesariuszami zewnętrznymi 
‐  analizuje  teksty mówione,  pisane  i  audio‐wizualne w  języku  angielskim  i  buduje w  formie 
wypowiedzi ustnych własne wnioski stosując poznaną terminologię i język specjalistyczny  
‐  samodzielnie  i  w  zespołach  planuje  i  realizuje  różne  typy  projektów  ustnych,  ćwiczeń 
interaktywnych,  prezentacji  multimedialnych  w  języku  angielskim  wykorzystując  poznane 
słownictwo oraz stosując różne techniki przekazu wiedzy 
‐ student potrafi komunikować się językiem mówionym w sposób płynny poprawny adekwatny 
do docelowego poziomu kursu ‐ B2. 
 
 

Efekty kształcenia 
K W10, K W04 
K U02, K U03, K U04, 
 K U05, K U12, K U17,   
K U19, K U20 
K K01, K K02, K K06, K K05, 
K K06 

 
Kompetencje społeczne (postawy)  
Student: 
‐  ma  świadomość  konieczności  stałego  i  systematycznego  pogłębiania  zdobytej  wiedzy 
w zakresie języka angielskiego oraz jego kontekstu kulturowo‐społecznego. 
‐ potrafi współpracować w  zespole wielojęzycznym  i wielokulturowym  z poszanowaniem dla 
innych narodowości oraz odmiennych   opinii,  tym  samym wykształcając u  siebie wrażliwość 
i empatię  przydatną  w  relacjach  społecznych  w  każdej  dziedzinie  życia  zawodowego 
i osobistego 
 
  

Kontakt: dziekanat@ateneum.edu.pl 

 
 
  



Nazwa  przedmiotu:  Praktyczna  Nauka  Języka  Angielskiego 
Fonetyka 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek: 
Filologia 

Stopień 
I  

Tryb 
Stacjonarne 

Specjalność 
Filologia angielska 

specjalizacja  

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących):  mgr Jeremy Pearman 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć: ćwiczenia:  

B.  Sposób  realizacji:  zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym 
Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin:   48/ 96 godzin 

Liczba punktów ECTS 
6 
 

Cykl dydaktyczny:   
Rok I, sem. 1, 2 

Status przedmiotu:    
obligatoryjny 

Język wykładowy:    
angielski 

Forma  i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny  lub 
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia:   zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia: zaliczenie pisemne  

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia  audytoryjne:  analiza  tekstów  z 
dyskusją  /  praca  w  grupach  /  analiza 
przypadków / dyskusja / rozwiązywanie zadań 
 

C. Podstawowe kryteria:  
‐  aktywne  uczestnictwo  na  zajęciach,  prezentacje  ustne 
wypowiedzi 
‐ uzyskanie co najmniej 60 % z testu zaliczeniowego 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi  
A. Wymagania wstępne‐ znajomość języka angielskiego na poziomie B1 

Cele kształcenia  
Przedmiot należy do grupy przedmiotów kierunkowych  i ma na celu poznanie  i stosowanie zasad fonetycznych 
języka angielskiego w celu doskonalenia płynności wypowiedzi ustnych, intonacji oraz wymowy. 

Treści programowe: 
1.  System  dźwięków  języka  angielskiego  (Phonemic  Chart  –  model  wymowy  RP)  –  powtórzenie 
i usystematyzowanie wiedzy 
2. Transkrypcja fonetyczna – odczytywanie wymowy ze słownika i zapisywanie słowa w postaci fonetycznej 
3. Para minimalna 
4. Formy słabe w języku mówionym 
5. Wymowa „‐s” lub „‐ed” na końcu słowa 
6. Użycie dźwięku „schwa” 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć  
Underhill, A. (1994). Sound Foundations. MacMillan. 
Roach, P. (1998). English Phonetics and Phonology (2nd edition). CUP 
Ponsonby, M (1988). How Now Brown Cow?. Prentice Hall International. 
Mortimer, C (1985). Elements of Pronunciation. CUP. 
 
B. Literatura uzupełniająca 
Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. CUP. 
Vaughan, M. (2002). Test Your Pronunciation. Penguin. 

Efekty kształcenia 

K W03, K W05, K W10 
Wiedza  
 



‐  student ma  uporządkowaną  podstawową wiedzę  z  zakresu  fonetyki  języka 
angielskiego, zorientowaną na zastosowanie praktyczne w języku mówionym 
‐ zna podstawową terminologię fonetyczną 

Umiejętności  
Student  
‐rozpoznaje oraz poprawnie czyta i wymawia znaki fonetyczne  
‐ umie dokonać fonetycznego zapisu wyrazów oraz zwrotów 
‐ rozpoznaje różnice podobnych dźwięków między wyrazami 
‐ wykorzystuje formy słabe w języku mówionym  
‐umie  samodzielnie  zdobywać wiedzę na  temat wymowy  języka  angielskiego 
i rozwijać  umiejętności  językowe  oraz  umiejętności  wynikające  z  wybranej 
specjalizacji poprzez samodzielne słuchanie nagrań w języku angielskim  
‐  samodzielnie  planuje  i  realizuje  projekty  ustne  i    interaktywne  w  języku 
angielskim podczas zajęć 

 
K U03, K U05, K U12,  
K U01, K U02 
K K01, K K05 
 

Kompetencje społeczne (postawy)  
‐  Student  systematycznie  kształtuje  swoje  umiejętności  językowe, 
w szczególności  wymowę  oraz  płynność  wypowiedzi  ustnych,  dążąc  do 
profesjonalizmu 
‐ szanuje dorobek kulturowy krajów anglojęzycznych a  także  innych narodów 
i wyraża to w staranności wypowiedzi i w dbałości o jej poprawność 
‐  chętnie  uczestniczy w  życiu  kulturowym  krajów  anglojęzycznych  oglądając 
filmy, przedstawienia,  słuchając  audycji  i nagrań w  języku  angielskim w  celu 
dokształcania  wymowy  oraz  zapoznania  się  z  nowymi  formami  życia 
kulturowego  
‐  

Kontakt: Jeremy Pearman, e‐mail: jmbpearman@gmail.com 

 



Nazwa  przedmiotu:  Praktyczna  Nauka  Języka  Angielskiego 
Fonetyka 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek: 
Filologia 

Stopień 
I  

Tryb 
Stacjonarne  

Specjalność 
Filologia angielska 

specjalizacja  

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących):  mgr Jeremy Pearman/ dr Monika Rymaszewska 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć: ćwiczenia:  

B.  Sposób  realizacji:  zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym 
Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin:   48/ 96 godzin 

Liczba punktów ECTS 
6 
 

Cykl dydaktyczny:   
Rok II, sem. 3, 4 

Status przedmiotu:    
obligatoryjny 

Język wykładowy:    
angielski 

Forma  i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny  lub 
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia:   zaliczenie z oceną/ egzamin ustny 

B. Formy zaliczenia: zaliczenie pisemne i ustne 

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia  audytoryjne:  analiza  tekstów 
z dyskusją  /  praca  w  grupach  /  analiza 
przypadków / dyskusja / rozwiązywanie zadań 
 

C. Podstawowe kryteria:  
‐  aktywne  uczestnictwo  na  zajęciach,  prezentacje  ustne 
wypowiedzi 
‐ uzyskanie co najmniej 60 % z testu zaliczeniowego 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi  
A. Wymagania wstępne‐ znajomość języka angielskiego na poziomie B2 

Cele kształcenia  
Przedmiot należy do grupy przedmiotów kierunkowych  i ma na celu poznanie  i stosowanie zasad fonetycznych 
języka angielskiego w celu doskonalenia płynności wypowiedzi ustnych, intonacji oraz wymowy. 

Treści programowe: 
1.  System  dźwięków  języka  angielskiego  (Phonemic  Chart  –  model  wymowy  RP)  –  powtórzenie 
i usystematyzowanie wiedzy 
2. Transkrypcja fonetyczna dłuższych form zdaniowych 
3. Intonacja zdania 
 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć – wybrane rozdziały 
Underhill, A. (1994). Sound Foundations. MacMillan. 
Roach, P. (1998). English Phonetics and Phonology (2nd edition). CUP 
Ponsonby, M (1988). How Now Brown Cow?. Prentice Hall International. 
Mortimer, C (1985). Elements of Pronunciation. CUP. 
 
B. Literatura uzupełniająca 
Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. CUP. 
Vaughan, M. (2002). Test Your Pronunciation. Penguin. 
Nagrania radiowo‐telewizyjne, nagrania muzyczne w języku angielskim 

Efekty kształcenia 
K W03, K W05, K W10 
K U03, K U05, K U12,  

Wiedza  
 
‐  student  ma  uporządkowaną  wiedzę  z  zakresu  fonetyki  języka  angielskiego, 



zorientowaną na zastosowanie praktyczne w języku mówionym 
‐ zna terminologię fonetyczną 
Umiejętności  
 
Student  
‐rozpoznaje oraz poprawnie czyta i wymawia znaki fonetyczne  
‐ umie dokonać fonetycznego zapisu wyrazów, zwrotów oraz zdań 
‐ rozpoznaje różnice podobnych dźwięków między wyrazami 
‐umie samodzielnie zdobywać wiedzę na temat wymowy języka angielskiego i rozwijać 
umiejętności  językowe oraz umiejętności wynikające z wybranej specjalizacji poprzez 
samodzielne słuchanie nagrań w języku angielskim  
‐ samodzielnie planuje  i  realizuje projekty ustne  i    interaktywne w  języku angielskim 
podczas zajęć 

K U01, K U02 
 
 

K K01, K K05 

Kompetencje społeczne (postawy)  
‐  Student  systematycznie  kształtuje  swoje  umiejętności  językowe,  w  szczególności 
wymowę oraz płynność wypowiedzi ustnych, dążąc do profesjonalizmu 
‐ szanuje dorobek kulturowy krajów anglojęzycznych a także innych narodów i wyraża 
to w staranności wypowiedzi i w dbałości o jej poprawność 
‐  chętnie  uczestniczy  w  życiu  kulturowym  krajów  anglojęzycznych  oglądając  filmy, 
przedstawienia,  słuchając audycji  i nagrań w  języku angielskim w  celu dokształcania 
wymowy oraz zapoznania się z nowymi formami życia kulturowego  
-  

Kontakt: Jeremy Pearman, e‐mail: jmbpearman@gmail.com 

 



Nazwa przedmiotu                 
Słownictwo prawno‐ekonomiczne 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot              
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

kierunek  
Filologia  

stopień       
studia pierwszego 
stopnia 

Tryb            
Stacjonarny 

Specjalność   
Filologia angielska 

specjalizacja  

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)              
Mgr Piotr Nowak 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć                 
ćwiczenia  

B. Sposób realizacji zajęć       
zajęcia  w  pomieszczeniu  dydaktycznym  Ateneum‐Szkoły 
Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin     
108h 

Liczba punktów ECTS 
7 
 

Cykl dydaktyczny        
rok III sem. 5,6 

Status przedmiotu 
fakultatywny 

Język wykładowy              
język angielski 

Forma  i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny  lub 
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia             
zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia      
na podstawie ocen cząstkowych z testów leksykalnych oraz 
projektu pisemnego, prezentacji ustnej 

Metody dydaktyczne 
ćwiczenia audytoryjne i warsztatowe: analiza 
tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza 
przypadków, dyskusja, projekty praktyczne: 
rozwiązywanie zadań, wyszukiwanie 
właściwych wyrażeń w tekście, 
dopasowywanie, porównywanie 
  C. Podstawowe kryteria   

Na ocenę semestralną składają się dwa elementy: 
1. Projekt pisemny/esej (2000 slów) .  
Temat  jest wybierany przez studenta  i powinien być związany 
tematycznie  z  zagadnieniami  omawianymi  na  zajęciach. 
W pracy  student  powinien  wykazać  się  znajomością 
i zrozumieniem  słownictwa  poznanego  na  zajęciach  oraz 
tematu. 
Na  zaliczenie  pracy  składają  się  cztery  elementy  (łącznie  100 
pkt.): 
Zawartość (20 pkt.) – praca powinna tworzyć całość i traktować 
na  temat  w  sposób  wyczerpujący.  Limit  słów  nie  jest 
szczególnie  duży  i  dlatego  temat  powinien  być  dobrze 
przemyślany.  Treść  obejmuje  materiał  zgromadzony  przez 
studenta w wyniku prowadzonych badań w dziedzinie biznesu 
i prawa oraz wybranej specjalizacji. 
Zakres  językowy  (20  pkt.)  –  praca  powinna  zawierać 
słownictwo  specjalistyczne  użyte  w  sposób  poprawny 
gramatycznie  i  semantycznie.  Na  tym  poziomie  studiów 
i  znajomości  języka  oczekiwany  jest  poziom  językowy 
wypowiedzi – C1. 
Rejestr  i  format  (20  pkt.)  –  pracę  pisemną  traktujemy  jako 
wypowiedź akademicką i w związku z tym styl i rejestr powinny 
być formalne.  
Organizacja  i  spójność  (20  pkt.)  –  myśli  powinny  być 
przejrzyście  poukładane  w  akapity  i  zapewniać  jasny  ich 



wywód.  Jak  najbardziej  należy  stosować  różne  wyrażenia 
łączące zdania oraz akapity.  
Efekt  (20  pkt.)  –  wypowiedź  powinna  być  jasna  i  logiczna, 
obejmować nowe dane zgromadzone przez studenta w wyniku 
pracy badawczej w środowisku zawodowym. 
 
Zaliczenie  pracy  następuje  po  uzyskaniu  przynajmniej  60% 
(60 pkt.):  
0‐59% ‐ niedostateczny 
60‐74% ‐ dostateczny 
75‐89% ‐ dobry 
90‐100% ‐ bardzo dobry 
2. Oceny cząstkowe z testów leksykalnych i prezentacji ustnej – 
łącznie 30%.  
Testy  sprawdzają  zrozumienie  i  użycie  słownictwa  poznanego 
na  zajęciach.  Prezentacja  ustna  ukazuje  umiejętności 
praktycznego zastosowania nauczonego słownictwa. Zaliczenie 
testu od 60%: 
0‐59% ‐ niedostateczny 
60‐74% ‐ dostateczny 
75‐89% ‐ dobry 
90‐100% ‐ bardzo dobry 
Testy niezaliczone można poprawić w  ciągu  jednego miesiąca 
od ogłoszenia wyników. 
W  przypadku  nieobecności  na  teście  należy  do  niego  podejść 
w ciągu jednego miesiąca. 

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne; 
B. Wymagania wstępne    
A.  Zgodnie  z programem  studiów, przedmiot dla  studentów,  którzy pozytywnie ukończyli przynajmniej  cztery 
semestry studiów. 
B.  Studenci  znają  język  ogólny  na  poziomie  C1  lub wyżej  i  powinni  potrafić  samodzielnie  dokonywać  analizy 
tekstu,  czytać  ze  zrozumieniem  oraz  rozumieć  znaczenie  słów  z  kontekstu.  Potrzebna  jest  również  chęć  oraz 
inicjatywa  w  zdobywaniu  wiedzy  jak  i  otwartość  oraz  wrażliwość  na  różnice  kultorowe.  Istotna  jest  też 
umiejętność klarownego i logicznego wyjaśniania zagadnień oraz wyrażania opinii. 

Cele kształcenia 
a). Wstępne zapoznanie studentów ze słownictwem specjalistycznym w dziedzinie prawa, biznesu. 
b). Zdobycie umiejętności wyszukiwania specjalistycznych informacji w żargonie prawno‐ekonomicznym 

Treści programowe 
Słownictwo biznesowe: umowy, spółki i firmy  
Słownictwo prawnicze: umowy, systemy prawne, prawo spółek 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 

Global Legal English (2004). Practice Papers for TOLES Advanced. Stamford: Global Legal English Ltd. 
Jakubaszek M. (2004). Legal English. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. 
Johnson Ch. (2003). Market Leader‐ Banking and Finance. Harlow: Pearson Education Ltd. 
Smith T. (2002). Market Leader‐ Business Law. Harlow: Pearson Education Ltd. 

 
B. Literatura uzupełniająca 

Aspinall T. (2007). Test your Business vocabulary in use. Cambridge: Cambridge University Press.  
Berezowski L. (2009). Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?  Warszawa: Wydaw. C. H. Beck. 
Mackenzie Ian E. (2009). English for business studies. Cambridge: Cambridge University Press.  
Świda D. (2009). Office English. Warszawa: "Poltext". 
Świda D. (2008). English for business and politics.  Warszawa: "Poltext". 
Treger A. (2006). Słownik terminów Unii Europejskiej. Warszawa: Placet. 

Efekty kształcenia 
K W10, K W09 

Wiedza  
Student: 



‐ ma wiedzę w zakresie słownictwa języka angielskiego na poziomie C1 
‐ ma wiedzę w zakresie oczekiwanych form komunikacji w  języku angielskim w obrębie 
zawodowego środowiska biznesowego  

Umiejętności  
 
Student: 
‐  potrafi  zastosować  poznane  słownictwo  prawno‐ekonomiczne  w  sytuacjach 
zawodowych w dyskursie mówionym i pisanym 
‐  samodzielnie  wyszukuje,  selekcjonuje,  gromadzi,  pogłębia  i  użytkuje  słownictwo 
w języku angielskim  związane z tematyką prawno‐ekonomiczną  oraz z wybranymi przez 
studenta zagadnieniami wyznaczonymi przez jego specjalizację 
‐ wzbogaca swoją wiedzę językową w zakresie leksyki języka angielskiego wykorzystując 
różne metody  oraz  źródła wiedzy,  np.  czasopisma  anglojęzyczne  popularno‐naukowe 
oraz  specjalistyczne,  telewizję,  internetowe  bazy  danych,  kontakt  z  interesariuszami 
zewnętrznymi 
‐  analizuje  teksty mówione,  pisane  i  audio‐wizualne w  języku  angielskim  i  formułuje 
własne wnioski stosując poznaną terminologię i język specjalistyczny  
‐  samodzielnie  i  w  zespołach  planuje  i  realizuje  różne  typy  projektów  pisemnych, 
ustnych,  interaktywnych, multimedialnych w  języku angielskim wykorzystując poznane 
słownictwo oraz stosując różne techniki przekazu wiedzy 
‐  posługuje  się  językiem  angielskim  na  poziomie  C1 wg  Europejskiego  Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

K U02, K U03, K U04,  
K U05, K U12, K U17, 
K U19, K U20 
 

 
 

K K01, K K02, K K06,  
    K K05, K K06 

Kompetencje społeczne (postawy)  
Student: 
‐ ma świadomość konieczności stałego i systematycznego pogłębiania zdobytej wiedzy w 
zakresie  specjalistycznego  języka  angielskiego  oraz  jego  kontekstu  kulturowo‐
społecznego. 
‐ potrafi współpracować w zespole wielojęzycznym i wielokulturowym z poszanowaniem 
dla  innych  narodowości  oraz  odmiennych    opinii,  tym  samym wykształcając  u  siebie 
wrażliwość  i  empatię  przydatną  w  relacjach  społecznych  w  każdej  dziedzinie  życia 
zawodowego i osobistego 
 
 

Kontakt  ‐  dziekanat uczelni 

  



 

Nazwa przedmiotu:  
NOWE TECHNOLOGIE W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek: 
Filologia  
 

Stopień:  
studia pierwszego 
stopnia 

Tryb:  
studia stacjonarne 

Specjalność: 
Filologia angielska 

Specjalizacja:  

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): 
Dr Daniel Słapek 

Formy  zajęć,  sposób  ich  realizacji  i  przypisana  im  liczba 
godzin  

A. Formy zajęć: wykład 

B.  Sposób  realizacji  zajęć:  zajęcia  w  pomieszczeniu 
dydaktycznym Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin: 30 

Liczba punktów ECTS 
 
2 

Cykl dydaktyczny:  
Rok II, sem. 4 

Status przedmiotu 
Fakultatywny 

Język wykładowy:  
język polski  

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia: 
forma: test pisemny + egzamin praktyczny w laboratorium 
komputerowym  
 

Metody dydaktyczne:  
‐ wprowadzenie o charakterze 
teoretycznym: pierwsza część zajęć 
poświęcona jest krótkiej charakterystyce 
wybranego oprogramowania, 
przedstawieniu korzyści płynących 
z obsługi programów CAT oraz nakreśleniu 
dzisiejszego rynku pracy tłumacza 
‐ prezentacja multimedialna: obsługa 
poszczególnych programów 
prezentowana jest za pomocą prezentacji 
multimedialnych; student śledzi również 
pracę wykładowcy w czasie rzeczywistym 
‐ bezpośrednie asystowanie w 
wykonywaniu ćwiczeń; bezpośrednia 
praca z komputerem 
‐ dyskusja 
‐ analiza korpusów 
‐ praca w grupach: opracowanie 
i symulacja projektu tłumaczenia 

C. Podstawowe kryteria:  
‐ warunki zaliczenia: wykonanie min. 60% zadań egzaminacyjnych  
 1) test teoretyczny 
2) część praktyczna: rozwiązywanie zadań i praca z komputerem  
3) realizacja projektu tłumaczenia 
ad 1) krótki test, w którym studenci odpowiadają na pytania 
dotyczące zagadnień omówionych w puntach 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 
20, w części „efekty kształcenia”  

ad 2) Projekt komputerowy: praca z plikami (teksty tłumaczenia, 
pamięci, glosariusze, bazy danych). Dowodem na poprawną 
realizację zadania jest odpowiedni plik stworzony  
wymogami poszczególnych zadań  

 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi  
A. Wymagania formalne: brak 
 

Cele kształcenia  

 Kurs ma na celu przygotowanie studentów do obsługi programów dla tłumaczy typu CAT (Computer 
Assisted Translation) oraz programów wspomagających tworzenie glosariuszy. Słuchacze będą mogli 
zapoznać się z funkcjami najczęściej używanych programów tłumaczenia wspomaganego komputerowo: 
Wordfast, Trados i MemoQ. Programy te w znacznym stopniu ułatwiają pracę tłumacza od strony 
technicznej, pozwalają na koordynowanie pracy zespołu tłumaczy, czyli w praktyce umożliwiają sprawne 
prowadzenie biura tłumaczeń.  
Program zajęć przewiduje pracę z programem SketchEngine pozwalającym na analizę korpusów (kurs 



koncentruje się na analizie leksykalnej). Umiejętności analizy leksykalnej wykorzystane zostaną przy 
tworzeniu glosariuszy współpracujących z programami CAT (ograniczymy się do komponentu systemu 
Trados – MultiTerm) 
 

  

Treści programowe 
 
WORDFASC CLASSIC:  
- wprowadzenie do programów: CAT, segmentacja, translation unite, Translation Memory  
- praca z programem: instalacja, tłumaczenie, skróty klawiszowe, czyszczenie dokumentu, analiza 
dokumentu, raport tłumaczenia  
- glosariusze w programie WordFast: tworzenie glosariusza, praca z glosariuszem  
 
PLUS TOOLS:  
- wyszukiwanie terminów, makra, statystyka  
- funkcja Align  
- zarządzanie terminologią  
 
WORDFAST PROFESSIONAL:  
- nowe funkcje programu WordFast: tłumaczenie na nowych typach plików: pdf, PowerPoint, Excel, html  
- Alignement  
 
TRADOS:  
- Translator workbench: środowisko trades, skróty klawiszowe, TM, rozpoczęcie, czyszczenie tłumaczenia  
- TagEditor: tłumaczenie plików html  
- WinAlign: teksty równoległe, łączenie tekstów, transport segmentów do TM  
- różnice wersji 2007, 2009, 2011  
 
MULTITERM:  
- tworzenie glosariusza w środowisku Trados  
- praca ze słownikiem  
 
MEMOQ:  

 
korpus NKJP i IPI PAN  
 

Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 

1. Bogucki Ł.: Tłumaczenie wspomagane komputerowo. Warszawa: PWN 2009. 
2. Champollion Y.: “Training guide”, Level 1/2, [on line:] 
http://www.wordfast.net/index.php?whichpage=downloadpage&lang=engb. 
3. Kilgariff A. et al.: “Getting started with the Sketch Engine”, [on line:] 
http://trac.sketchengine.co.uk/wiki/SkE/GettingStarted. 
4. Translation and DTP Services: “Practical Trados Manual”, [on line:] 
http://www.ittranslations.com/Trados%20Manual%20for%20Dummies%20‐%20Sample.pdf. 
5. do MEMCOQ 
 

B. Literatura uzupełniająca 
6. Champollion Y.: “Wordfast Technical Reference Manual”, [on line:] 
http://www.wordfast.net/index.php?whichpage=downloadpage&lang=engb. 
7. Kilgariff A. et al.: The Sketch Engine, [on line:] 
http://trac.sketchengine.co.uk/wiki/SkE/GettingStarted. 
 
 

http://trac.sketchengine.co.uk/wiki/SkE/GettingStarted


Wiedza studenta:  
 
 

 1. definiuje podstawowe pojęcia z zakresu obsługi programów CAT oraz 
automatycznej analizy korpusów: pamięć TM, glosariusz, segment, znacznik, 
uliniowienie (alignment), korpus, tagger, analiza morfo‐syntaktyczna 

 2. wyjaśnia proces tłumaczenia wspomaganego komputerowo: analiza, 
tworzenia pamięci TM, użycie glosariusza, segmentacja, tłumaczenie, 

 czyszczenie dokumentu, raport tłumaczenia. 

 3. identyfikuje formaty plików pamięci tłumaczenia oraz plików dwujęzycznych 
wykorzystywane przez programy CAT poznane w toku zajęć. 

 4. poprawnie nazywa komponenty programów CAT i programu SketchEngine 

 5. dobiera odpowiedni program w zależności od formatu pliku zlecenia 

 6. rozwiązuje problemy wynikłe w toku tłumaczenia, takie jak brak znacznika 
i blokada zmiany segmentu. 

 7. wymienia różnice w funkcjonowaniu wybranych programów CAT 

 8. potrafi wskazać i scharakteryzować korzyści płynące z wyboru danego 
programu CAT, a także trudności pracy wynikające w tegoż wyboru 

 9. prezentuje wyniki pracy w formie raportu tłumaczenia 

 10. wymienia największe korpusy języka angielskiego  oraz rozpoznaje ich 
wyszukiwarki 

 11. zbiera dane leksykalne za pomocą programu SketchEngine, służącego do 
automatycznej analizy korpusów 

 12. formułuje poprawne wyrażenia regularne dla poznanych wyszukiwarek 
korpusów 

 13. bada relacje syntaktyczne jednostki leksykalnej w korpusie 

 15. znajduje w korpusie jednostki leksykalne odpowiadające danej strukturze 
syntaktycznej 

 16. wybiera odpowiedni korpus językowy w zależności od charakteru analizy 
językoznawczej, jaką ma za zadanie wykonać. 

Efekty kształcenia 
K W05, KW07, K W08, 
K W09, K W14, K W15 
 
K U02, K U03, K U14, 
 K U07, K U06,  K U14 
 
K K02,  K K04, K K03 
 

Umiejętności studenta:  

 17. poprawnie instaluje oprogramowanie 

 18. Samodzielnie obsługuje wybrane programy typu CAT: WordFast, Trados, 
MemoQ 

 19. dzięki znajomości wyżej wymienionego oprogramowania potrafi 
wyprowadzić wnioski na temat funkcjonowania nieznanych wcześniej 
programów CAT oraz wersji zaktualizowanych. 

 20. poddaje krytyce zmiany zastosowane w nowych wersjach programu 

 21. tworzy pamięci tłumaczenia ze starych plików 

 22. analizuje dokument przeznaczony do przetłumaczenia za pomocą wybranego 
programu CAT. 

 23. modyfikuje makra w środowisku Microsoft Office 

 24. konstruuje glosariusze kompatybilne z programami Wordfast i Trados 

  25. weryfikuje pamięć tłumaczenia wykonaną przez osobę trzecią. 

 26. rozwiązuje problem kompatybilności pamięci TM dla różnych programów CAT

 27. przewiduje nakład pracy na podstawie analizy dokumentu tłumaczenia 

 28. porządkuje i reorganizuje pamięć TM wykonaną przez osobę trzecią 

 29. wybiera sposób tłumaczenia nietypowych rozszerzeń plików: .pdf, .html, .exe 
itp. 

 30. proponuje indywidualne ustawienia skrótów klawiszowych 

 31. szacuje wartość zlecenia 

 32. weryfikuje poprawność wykonanego tłumaczenia: zgodność terminologii 
z glosariuszem, układ graficzny itp. 

 33. rozpoznaje przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania programów CAT 

 34. poprawnie obsługuje licencję programu Trados 



 35. wykorzystuje zasoby terminologiczne udostępnione przez UE, tj. glosariusze 
EuroVoc 
 

 

Kompetencje społeczne studenta:  

 36.  korzysta w pamięci  tłumaczenia  sporządzonych przez  innych  tłumaczy oraz 
weryfikuje ich zawartość 

 37. wykorzystuje w tłumaczeniu glosariusze udostępnione przez zleceniodawcę 

 38. zachowuje ostrożność przy korzystaniu z glosariuszy osób trzecich: wykrywa 
błędy i proponuje swoje ekwiwalenty wybranych terminów 

 39. konwertuje pamięci TM wykonane przez członków zespołu za pomocą innego 
programu CAT i współpracuje z daną pamięcią przy wykonywaniu zlecenia. 

 40. dostosowuje tryb pracy do wymagań zespołu tłumaczy (zmiana rozszerzenia 
pliku, wybór programu CAT itp.) 

 41. korzysta z zasobów terminologicznych udostępnionych na serwerze przez 
zleceniodawcę. 

 42. przestrzega zaleceń kierownika projektu oraz ustaleń zespołu dotyczących 
technicznych aspektów wykonania projektu 

 b) kierowanie zespołem 

 43. organizuje pracę zespołu tłumaczy poprzez odpowiednią analizę 

 komponentów tłumaczenia, kalkulację nakłady pracy i rozdysponowanie 
materiału. 

 44. opracowuje strategie wykonania zlecenia 

 45. dba o zgodność terminologiczną poszczególnych komponentów projektu 

 46. kompiluje pamięci tłumaczenia wykonane przez zespół tłumaczy 

 47. zestawia raporty tłumaczenia dla poszczególnych komponentów zlecenia 
i wykonuje końcowy raport zbiorczy 

 48. łączy subkorpusy wykonane przez użytkowników w systemie SketchEngine 
i tworzy korpus zbiorczy 

 49. sprawnie wyszukuje błędnie przetłumaczone jednostki leksykalne i zastępuje 
je poprawnymi, np. w programie PlusTools 

 50. tworzy „paczki tłumaczenia” w wersjach profesjonalnych programu, tj. 
zestawy plików, na których pracują poszczególni członkowie zespołu. 

Kontakt www.ateneum.edu.pl/konsultacje 

 



 

Nazwa przedmiotu  Tłumaczenia prawnicze  Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek  
Filologia  

Stopień I  Tryb  
Stacjonarne  

specjalność  
Filologia angielska 

specjalizacja 
translatoryka  

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Wioleta Karwacka 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć ‐ ćwiczenia 

B.  Sposób  realizacji  ‐  zajęcia w  pomieszczeniu  dydaktycznym 
Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin   
42h 

Liczba punktów ECTS 
4 
 

Cykl dydaktyczny  
Rok III sem. 4 

Status przedmiotu 
fakultatywny 
 

Język wykładowy 
Angielski i polski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
Zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie 
ocen  z  pracy  zaliczeniowej,  prac  cząstkowych  otrzymywanych 
w trakcie trwania semestru i testu terminologicznego 

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia  audytoryjne:  analiza  tekstów  z 
dyskusją,  metoda  projektów,  analiza 
problemów  i  rozwiązań  przekładowych, 
dyskusja,  
 

C. Podstawowe kryteria  

 praca zaliczeniowa polegająca na wykonaniu tłumaczenia 
tekstu prawniczego i opatrzenia go komentarzem na temat 
problemów przekładowych – 40% 

 aktywny udział w zajęciach i wykonanie zadań domowych – 
30% 

  test z terminologii – 30% 

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne; 
B. Wymagania wstępne 

A. Wymagania formalne : zaliczenie przedmiotów z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego 
zgodnie z wymogami wynikającymi z programu studiów 
B. Wymagania wstępne: podstawowa umiejętność tłumaczenia tekstów ogólnych 

Cele kształcenia 
praktyczne  i wszechstronne przygotowanie do pracy nad  tekstami specjalistycznymi prawniczymi: opanowanie 
strategii i technik tłumaczenia, umiejętność dobierania właściwej strategii w zależności od tłumaczonego tekstu, 
opanowanie podstaw rozmaitych odmian języka specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem terminologii 
fachowej, umiejętność weryfikacji  faktów  i zdobywania wiedzy związanej z merytoryczną stroną  tłumaczonych 
tekstów  przy  pomocy  rozmaitych  narzędzi  pomocnych  w  pracy  tłumacza  specjalistycznego  (słowniki,  prasa 
i literatura  fachową,  zasoby  internetowe),  zrozumienie  znaczenia  odpowiedzialności  tłumacza,  aspektów 
etycznych i zachowania poufności danych. 

Treści programowe  
Rodzaje  tekstów  specjalistycznych,  dziedziny  przekładu  specjalistycznego:  charakterystyka  tekstów 
specjalistycznych. Charakterystyka prawniczych tekstów specjalistycznych; przekład tekstów prawniczych;  język 
specjalistyczny  prawniczy;  narzędzia  pracy  tłumacza  tekstów  specjalistycznych;    charakterystyczne  problemy 
przekładowe  i  pomocne  strategie;  błędy  w  przekładzie  specjalistycznym,  kontrola  jakości;  etyka,  poufność, 
ochrona danych. 



Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 
Młodawska, A. Advanced Legal English for Polish Purposes, Wolters Kluwer Polska S.A. Warszawa: 2012. 
Materiały własne wykładowcy: artykuły, zgromadzona terminologia oraz wykonane tłumaczenia.  
 
B. Literatura uzupełniająca 
Rice, S., Brown, G.  Professional English in Use: Law. Cambridge University Press. 2008. 
Kienzler, I. Wzory korespondencji handlowej i umów w języku angielskim. Świat Książki: Warszawa: 2004. 
Korzeniowska, A., Kuhiwczak, P. (2005) Successful Polish‐English Translation. Tricks of the Trade. Warszawa: 

PWN 

Wiedza  
Student: 
‐ ma świadomość specyfiki angielskiego języka specjalistycznego 
‐ identyfikuje cel tłumaczenia i potrzeby odbiorcy usług translatorycznych 
‐ ma wiedzę na temat postepowania i procedur w zawodowym środowisku tłumacza 
‐  zna  i  rozumie  podstawowe  pojęcia  i  zasady  z  zakresu  ochrony  własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

Umiejętności:  
Student: 
‐ samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski  i z języka polskiego na 
język angielski średnio trudne teksty specjalistyczne dotyczące tematyki prawnej oraz 
umów prawnych  
‐ potrafi rozwiązywać problemy przekładowe stosując odpowiednie strategie  
‐ potrafi omawiać problemy przekładowe związane z przekładem specjalistycznym i ich 
rozwiązania stosując odpowiednią terminologię przekładoznawczą 
‐ potrafi samodzielnie wyszukać, weryfikować i stosować terminologię fachową oraz 
ocenić poziom wykonanego tłumaczenia  
‐ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje 
związane z tłumaczonymi tekstami specjalistycznymi  
‐ potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych ze specjalistami związanymi z przekładem specjalistycznym 
‐ stosuje podstawowe przepisy prawa związane z zawodem tłumacza, w szczególności 
prawo autorskie  

Efekty kształcenia 
K_W07, KW09, K_W10 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U14, K_U02 , 
K_U08, K_U10 
K_K01, K K03, K_K04, 
K_K06 

Kompetencje społeczne (postawy)  
Student: 
‐ zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się i rozwoju zawodowego  
‐ jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, 
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych 
działań profesjonalnych 
‐ prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 
tłumacza   
‐ rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za jakość 
przekazywanej wiedzy  
‐ ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy 
etyczne i przestrzegania etyki zawodowej 

Kontakt w.karwacka@gmail.com 

 
 

  



 

Nazwa przedmiotu  Tłumaczenia ekonomiczne  Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek  
Filologia  

Stopień I  Tryb  
Stacjonarne  

specjalność  
Filologia angielska 

specjalizacja 
translatoryka  

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Wioleta Karwacka 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć ‐ ćwiczenia 

B.  Sposób  realizacji  ‐  zajęcia w  pomieszczeniu  dydaktycznym 
Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin   
42h 

Liczba punktów ECTS 
3 
 

Cykl dydaktyczny  
Rok III sem. 5 

Status przedmiotu 
fakultatywny 
 

Język wykładowy 
Angielski i polski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
Zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie 
ocen  z  pracy  zaliczeniowej,  prac  cząstkowych  otrzymywanych 
w trakcie trwania semestru i testu terminologicznego 

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia  audytoryjne:  analiza  tekstów  z 
dyskusją,  metoda  projektów,  analiza 
problemów  i  rozwiązań  przekładowych, 
dyskusja. 
 

C. Podstawowe kryteria  

 praca zaliczeniowa polegająca na wykonaniu tłumaczenia 
tekstu ekonomicznego i opatrzenia go komentarzem na 
temat problemów przekładowych – 40% 

 aktywny udział w zajęciach i wykonanie zadań domowych – 
30% 

  test z terminologii – 30% 

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne; 
B. Wymagania wstępne 

A. Wymagania formalne : zaliczenie przedmiotów z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego 
zgodnie z wymogami wynikającymi z programu studiów 
B. Wymagania wstępne: podstawowa umiejętność tłumaczenia tekstów ogólnych 

Cele kształcenia 
praktyczne  i  wszechstronne  przygotowanie  do  pracy  nad  tekstami  specjalistycznymi  ekonomicznymi: 
opanowanie  strategii  i  technik  tłumaczenia,  umiejętność  dobierania  właściwej  strategii  w  zależności  od 
tłumaczonego  tekstu,  opanowanie  podstaw  rozmaitych  odmian  języka  specjalistycznego  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  terminologii  fachowej,  umiejętność  weryfikacji  faktów  i  zdobywania  wiedzy  związanej 
z merytoryczną  stroną  tłumaczonych  tekstów przy pomocy  rozmaitych narzędzi pomocnych w pracy  tłumacza 
specjalistycznego  (słowniki,  prasa  i  literatura  fachową,  zasoby  internetowe),  zrozumienie  znaczenia 
odpowiedzialności tłumacza, aspektów etycznych i zachowania poufności danych. 

Treści programowe  
Rodzaje  tekstów  specjalistycznych,  dziedziny  przekładu  specjalistycznego:  charakterystyka  tekstów 
specjalistycznych,  przekład  tekstów  ekonomicznych;  język  specjalistyczny;  narzędzia  pracy  tłumacza  tekstów 
specjalistycznych;  charakterystyczne  problemy  przekładowe  i  pomocne  strategie;  błędy  w  przekładzie 
specjalistycznym, kontrola jakości; etyka, poufność, ochrona danych. 



Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 
Krzysztof Lipiński, Vademecum tłumacza. 
MacKenzie I., Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press: 2006. 
Wright R., Professional English in Use: Management. Cambridge University Press: 2006. 
 
Materiały własne wykładowcy: artykułu oraz wykonane tłumaczenia  
B. Literatura uzupełniająca 
Kienzler I., Wzory korespondencji handlowej i umów w języku angielskim. Świat Książki: Warszawa: 2004. 
Voellnagel, Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. 
France S., Mann P., Biznesowy słownik tematyczny. Angielski. Wydawnictwo LektorKlett, Poznań: 2006. 

Wiedza  
Student: 
‐ ma świadomość specyfiki angielskiego języka specjalistycznego 
‐ identyfikuje cel tłumaczenia i potrzeby odbiorcy usług translatorycznych 
‐ ma wiedzę na temat postepowania i procedur w zawodowym środowisku tłumacza 
‐ zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

Umiejętności: Student: 
‐ samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski  i z języka polskiego na 
język angielski średnio trudne teksty specjalistyczne dotyczące ekonomii i biznesu 
‐ potrafi rozwiązywać problemy przekładowe stosując odpowiednie strategie  
‐ potrafi omawiać problemy przekładowe związane z przekładem specjalistycznym i ich 
rozwiązania stosując odpowiednią terminologię przekładoznawczą 
‐ potrafi samodzielnie wyszukać, weryfikować i stosować terminologię fachową oraz 
ocenić poziom wykonanego tłumaczenia  
‐ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje 
związane z tłumaczonymi tekstami specjalistycznymi  
‐ potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych ze specjalistami związanymi z przekładem specjalistycznym 
‐ stosuje podstawowe przepisy prawa związane z zawodem tłumacza, w szczególności 
prawo autorskie  

Efekty kształcenia 
K_W07, KW09, K_W10 
 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U14, K_U02 , 
K_U08, K_U10 
 
 
K_K01, K K03, K_04, 
K_K06 

Kompetencje społeczne (postawy)  
Student: 
‐ zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się i rozwoju zawodowego  
‐ jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, 
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych 
działań profesjonalnych 
‐ prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 
tłumacza   
‐ rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za jakość 
przekazywanej wiedzy  
‐ ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy 
etyczne i przestrzegania etyki zawodowej 

Kontakt w.karwacka@gmail.com 

 
 

  



 

Nazwa przedmiotu  Tłumaczenia medyczne  Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek  
Filologia  

Stopień I  Tryb  
Stacjonarne  

specjalność  
Filologia angielska 

specjalizacja 
translatoryka  

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Wioleta Karwacka / mgr Arkadiusz Janczyło 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć ‐ ćwiczenia 

B.  Sposób  realizacji  ‐  zajęcia w  pomieszczeniu  dydaktycznym 
Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin   
36h 

Liczba punktów ECTS 
2 
 

Cykl dydaktyczny  
Rok III sem. 6 

Status przedmiotu 
fakultatywny 
 

Język wykładowy 
Angielski i polski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
Zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie 
ocen  z  pracy  zaliczeniowej,  prac  cząstkowych  otrzymywanych 
w trakcie trwania semestru i testu terminologicznego 

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia  audytoryjne:  analiza  tekstów  z 
dyskusją,  metoda  projektów,  analiza 
problemów  i  rozwiązań  przekładowych, 
dyskusja. 
 

C. Podstawowe kryteria  

 praca zaliczeniowa polegająca na wykonaniu tłumaczenia 
tekstu medycznego i opatrzenia go komentarzem na temat 
problemów przekładowych – 40% 

 aktywny udział w zajęciach i wykonanie zadań domowych – 
30% 

  test z terminologii – 30% 

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne; 
B. Wymagania wstępne 

A. Wymagania formalne : zaliczenie przedmiotów z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego 
zgodnie z wymogami wynikającymi z programu studiów 
B. Wymagania wstępne: podstawowa umiejętność tłumaczenia tekstów ogólnych 

Cele kształcenia 
praktyczne  i wszechstronne przygotowanie do pracy nad  tekstami specjalistycznymi medycznymi: opanowanie 
strategii i technik tłumaczenia, umiejętność dobierania właściwej strategii w zależności od tłumaczonego tekstu, 
opanowanie podstaw rozmaitych odmian języka specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem terminologii 
fachowej, umiejętność weryfikacji  faktów  i zdobywania wiedzy związanej z merytoryczną stroną  tłumaczonych 
tekstów  przy  pomocy  rozmaitych  narzędzi  pomocnych  w  pracy  tłumacza  specjalistycznego  (słowniki,  prasa 
i literatura  fachową,  zasoby  internetowe),  zrozumienie  znaczenia  odpowiedzialności  tłumacza,  aspektów 
etycznych i zachowania poufności danych. 

Treści programowe  
Charakterystyka medycznych  tekstów  specjalistycznych,  przekład  tekstów medycznych;  język  specjalistyczny; 
narzędzia  pracy  tłumacza  tekstów  specjalistycznych;    charakterystyczne  problemy  przekładowe  i  pomocne 
strategie; błędy w przekładzie specjalistycznym, kontrola jakości; etyka, poufność, ochrona danych. 



Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 
Krzysztof Lipiński, Vademecum tłumacza. 
Korzeniowska A., Kuhiwczak P.  (2005) Successful Polish‐English Translation. Tricks of the Trade. Warszawa: 
PWN.  
Materiały własne wykładowcy: artykuły, terminologia oraz wykonane tłumaczenia  
B. Literatura uzupełniająca 
Pisarska A., Tomaszkiewicz T. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Wydawnictwo Naukowe UAM. 
Słownik terminów medycznych, MeSh, 2007. 

Wiedza   
Student: 
‐ ma świadomość specyfiki angielskiego języka specjalistycznego 
‐ identyfikuje cel tłumaczenia i potrzeby odbiorcy usług translatorycznych 
‐ ma wiedzę na temat postepowania i procedur w zawodowym środowisku tłumacza 
‐  zna  i  rozumie  podstawowe  pojęcia  i  zasady  z  zakresu  ochrony  własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

Umiejętności:  
Student: 
‐ samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski  i z języka polskiego na 
język angielski średnio trudne teksty specjalistyczne dotyczące medycyny  
‐ potrafi rozwiązywać problemy przekładowe stosując odpowiednie strategie  
‐ potrafi omawiać problemy przekładowe związane z przekładem specjalistycznym i ich 
rozwiązania stosując odpowiednią terminologię przekładoznawczą 
‐ potrafi samodzielnie wyszukać, weryfikować i stosować terminologię fachową oraz 
ocenić poziom wykonanego tłumaczenia  
‐ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje 
związane z tłumaczonymi tekstami specjalistycznymi  
‐ potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych ze specjalistami związanymi z przekładem specjalistycznym 
‐ stosuje podstawowe przepisy prawa związane z zwodem tłumacza, w szczególności 
prawo autorskie  

Efekty kształcenia 
K_W07, KW09, K_W10 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U14, K_U02 , 
K_U08, K_U10 
K_K01, K K03, K_K04, 
K_K06 

Kompetencje społeczne (postawy)  
Student: 
‐ zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się i rozwoju zawodowego  
‐ jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, 
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych 
działań profesjonalnych 
‐ prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 
tłumacza   
‐ rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za jakość 
przekazywanej wiedzy  
‐ ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy 
etyczne i przestrzegania etyki zawodowej 

Kontakt w.karwacka@gmail.com 

 
 

  



 

Nazwa przedmiotu  Tłumaczenia audio‐wizualne  Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek  
Filologia  

Stopień I  Tryb  
Stacjonarne  

specjalność  
Filologia angielska 

specjalizacja 
translatoryka  

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Wioleta Karwacka 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć ‐ ćwiczenia 

B.  Sposób  realizacji  ‐  zajęcia w  pomieszczeniu  dydaktycznym 
Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin   
36h 

Liczba punktów ECTS 
1 
 

Cykl dydaktyczny  
Rok III sem. 6 

Status przedmiotu 
fakultatywny 
 

Język wykładowy 
Angielski i polski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
Zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie 
ocen z pracy zaliczeniowej, praktycznych zadań otrzymywanych 
w trakcie trwania semestru  

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia  audytoryjne:  analiza  tekstów 
z  dyskusją,  metoda  projektów,  analiza 
problemów  i  rozwiązań  przekładowych, 
dyskusja,  projekty  praktyczne  zespołowe 
w studiu radiowo‐telewizyjnym 
 

C. Podstawowe kryteria  

 praca zaliczeniowa ustna polegająca na wykonaniu 
tłumaczenia tekstu audio‐wizualnego i umiejętności 
omówienia możliwych problemów przekładowych  

 ocena ciągła: aktywny udział w zajęciach; projekty 
tłumaczeniowe realizowane w zespołach  
 

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne; 
B. Wymagania wstępne 

A. Wymagania formalne : zaliczenie przedmiotów z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego 
zgodnie z wymogami wynikającymi z programu studiów 
B. Wymagania wstępne: podstawowa umiejętność tłumaczenia tekstów ogólnych 

Cele kształcenia 
praktyczne  i  wszechstronne  przygotowanie  do  pracy  nad  tekstami  specjalistycznymi  audio‐wizualnymi: 
opanowanie  strategii  i  technik  tłumaczenia,  umiejętność  dobierania  właściwej  strategii  w  zależności  od 
tłumaczonego  tekstu,  umiejętność weryfikacji  faktów  i  zdobywania wiedzy  związanej  z merytoryczną  stroną 
tłumaczonych  tekstów  przy  pomocy  rozmaitych  narzędzi  pomocnych  w  pracy  tłumacza  specjalistycznego 
(słowniki, prasa  i  literatura  fachową, zasoby  internetowe), zrozumienie znaczenia odpowiedzialności  tłumacza, 
aspektów etycznych i zachowania poufności danych. 

Treści programowe  
Charakterystyka tekstów audiowizualnych, przekład tekstów audio‐wizualnych: napisy, dubbing, wersja lektorka; 
narzędzia  pracy  tłumacza  tekstów  specjalistycznych;    charakterystyczne  problemy  przekładowe  i  pomocne 
strategie; błędy w przekładzie specjalistycznym, kontrola jakości; etyka, poufność, ochrona danych. 



Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 
Tomaszkiewicz T., Przekład audiowizualny. PWN: 2007. 
Krzysztof Lipiński, Vademecum tłumacza. 
B. Literatura uzupełniająca 
Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze. Wydawnictwo Naukowe UAM. 
Heydel M., O przekładzie audiowizualnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. 

Wiedza  
Student: 
‐ ma świadomość specyfiki angielskiego języka specjalistycznego 
‐ identyfikuje cel tłumaczenia i potrzeby odbiorcy usług translatorycznych 
‐ ma wiedzę na temat postepowania i procedur w zawodowym środowisku tłumacza 
‐  zna  i  rozumie  podstawowe  pojęcia  i  zasady  z  zakresu  ochrony  własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

Umiejętności:  
Student: 
‐ samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski  i z języka polskiego na 
język angielski średnio trudne teksty audio‐wizualne 
‐ potrafi rozwiązywać problemy przekładowe stosując odpowiednie strategie  
‐ potrafi omawiać problemy przekładowe związane z przekładem specjalistycznym i ich 
rozwiązania stosując odpowiednią terminologię przekładoznawczą 
‐ potrafi samodzielnie wyszukać, weryfikować i stosować terminologię fachową oraz 
ocenić poziom wykonanego tłumaczenia  
‐ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje 
związane z tłumaczonymi tekstami specjalistycznymi  
‐ potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych ze specjalistami związanymi z przekładem specjalistycznym 
‐ stosuje podstawowe przepisy prawa związane z zawodem tłumacza, w szczególności 
prawo autorskie  

Efekty kształcenia 
K_W07, KW09, K_W10 
 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U14, K_U02 , 
K_U08, K_U10 
 
K_K01, K_K02, K K03, 
K_04, K_K06 

Kompetencje społeczne (postawy)  
Student: 
‐ zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się i rozwoju zawodowego  
‐ jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, 
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych 
działań profesjonalnych 
‐ prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 
tłumacza   
‐ potrafi pracować w zespole wielojęzycznym i wielokulturowym podczas zadań 
tłumaczeniowych 
‐ rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za jakość 
przekazywanej wiedzy  
‐ ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy 
etyczne i przestrzegania etyki zawodowej 

Kontakt w.karwacka@gmail.com 

 
 

  



 

Nazwa przedmiotu  

Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek filologia  Stopień I  Tryb stacjonarny   Specjalność  filologia 

angielska 

Specjalizacja 

nauczycielska 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Hadrian Lankiewicz / dr Daria Łęska‐Osiak 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
Ćwiczenia audytoryjne 

B. Sposób realizacji  

zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym Ateneum‐Szkoły 

Wyższej w Gdańsku oraz u interesariuszy zewnętrznych 

C. Liczba godzin 36h 

Liczba punktów ECTS 

3 

 

Cykl dydaktyczny rok akademicki 2013/14 

Status przedmiotu 

fakultatywny 

 

Język wykładowy 

angielski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub 

wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

C. Formy zaliczenia 

Zespołowy projekt Glottodydaktyczny (utworzyć zestaw  gier i zabaw do 
nauki angielskiego na poziomie przedszkolnym; sporządzić scenariusz 
lekcji  języka angielskiego na poziomie przedszkolnym i poprowadzić 
fragment lekcji  języka angielskiego na poziomie przedszkolnym).  

Metody dydaktyczne 

Ćwiczenia  audytoryjne,  dyskusja,  analiza 

przypadków, prezentacja 

Podstawowe kryteria: 
 umiejętności zastosowania wiedzy metodycznej dotyczącej nauczania 
j. angielskiego w przedszkolu, bezbłędne użycie języka w zadaniu 
 

  
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne; B. Wymagania wstępne 

Brak 

Cele kształcenia 

Rozwijanie umiejętności nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkolnym; Rozwijanie umiejętności samodzielnego 
wyszukiwania lub opracowywania materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego na poziomie przedszkolnym; rozwijanie 
umiejętności adaptowania posiadanych materiałów dydaktycznych do potrzeb konkretnych lekcji języka angielskiego na 



poziomie przedszkolnym; rozwijanie umiejętności doboru materiałów dydaktycznych do nauki j. angielskiego na poziomie 
przedszkolnym dla potrzeb indywidualnych uczniów;  rozwijanie umiejętności oceny pracy ucznia uczestniczącego w zajęciach 
z języka angielskiego na poziomie przedszkolnym. 

 

Treści programowe  

1. Cele nauczania języka angielskiego w przedszkolu;  

2. Metody nauczania stosowane w nauczaniu języka angielskiego na poziomie przedszkolnym; 

3. Rozwijanie sprawności językowych w nauczaniu języka angielskiego na poziomie przedszkolnym;  

4. Treści nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkolnym: obszary tematyczne i leksykalne, struktury 
gramatyczne, funkcje językowe i sytuacje; analiza propozycji korelacji obszarów tematyczno-leksykalnych z treściami 
nauczania przedszkolnego i celami wychowawczymi oraz analiza przykładowych rozkładów materiału do nauczania 
języka angielskiego w przedszkolu;     

5. Techniki stosowane do osiągania celów dydaktycznych na zajęciach języka angielskiego na poziomie przedszkolnym 
(w nauczaniu sprawności słuchania i mówienia, wprowadzaniu i utrwalaniu słownictwa); propozycje gier i zabaw; 

6. Lekcja języka angielskiego na poziomie przedszkolnym: organizacja lekcji, użycie języka ojczystego na zajęciach, 
poprawianie błędów w czasie lekcji, formy organizacji pracy na zajęciach; 

7. Analiza przykładowych scenariuszy zajęć języka angielskiego na poziomie przedszkolnym (bez podręcznika i z 
podręcznikiem); 

8. Ocena pracy i osiągnięć ucznia biorącego udział w zajęciach z języka angielskiego na poziomie przedszkolnym; 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 

Cameron, L., 2001. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press. 
Moon, J., 2000. Children Learning English. MacMillan. 

 

B. Literatura uzupełniająca 

Pinter, A., 2006. Teaching Young Language Learners. Oxford University Press. 

Zarańska, J., Appel, M., 2011. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla przedszkoli. Macmillan. 

Efekty kształcenia 

K_W01 , K_W07, K_W08, 
K_W14 , K_W15, K_W06 

K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_U07 

K_K01, K_K02, K_K04 

Wiedza:  

-zna cele, metody, techniki i treści nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkolnym 

- zna specyfikę pracy nauczyciela języka obcego w przedszkolu,  

- zna zasady i procedury organizujące pracę w przedszkolu 

- właściwie ocenia potrzeby odbiorców swoich praktyk dydaktycznych 

- posiada wiedzę o metodach pozyskiwania przydatnych danych oraz materiałów dydaktycznych 
w nauczaniu przedszkolnym 

- ma wiedzę o strukturach i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji 
i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w nauczaniu 
przedszkolnym 

 



 

Umiejętności:  

- potrafi samodzielnie wyszukać lub opracować materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego 
na poziomie przedszkolnym 

- potrafi zaadaptować posiadane materiały dydaktyczne do potrzeb konkretnych lekcji języka 
angielskiego na poziomie przedszkolnym; 

- umie zdiagnozować potrzeby odbiorców swoich działań dydaktycznych i dostosować ćwiczenia 
do nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkolnym dla potrzeb poszczególnych grup  

- umie przygotować i poprowadzić lekcję języka angielskiego na poziomie przedszkolnym 

- potrafi ocenić pracę i osiągnięcia ucznia uczestniczącego w zajęciach z języka angielskiego na 
poziomie przedszkolnym; 

 

 

Kompetencje społeczne (postawy):  

-potrafi pracować w grupach wielojęzycznych i wielokulturowych realizując projekty dydaktyczne 
i rozwijając własną wrażliwość 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy dotyczącej umiejętności nauczania języka angielskiego 
na poziomie przedszkolnym oraz konieczności stałego dokształcania się zawodowego 

- przewiduje mogące się pojawić problemy dydaktyczne na etapie przedszkolnym i umiejętnie 
rozstrzyga owe dylematy 

 

Kontakt 

 
 

  



 

Nazwa przedmiotu  

Metodyka nauczania języka obcego wczesnoszkolna (1‐3) 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek filologia  Stopień I  Tryb stacjonarny   Specjalność  filologia 

angielska 

Specjalizacja 

nauczycielska 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Hadrian Lankiewicz / dr Daria Łęska‐Osiak 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
Ćwiczenia audytoryjne 

B. Sposób realizacji  

zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym Ateneum‐Szkoły 

Wyższej w Gdańsku oraz u interesariuszy zewnętrznych 

C. Liczba godzin 42h 

Liczba punktów ECTS 

2 

 

Cykl dydaktyczny rok akademicki 2013/14 

Status przedmiotu 

fakultatywny 

 

Język wykładowy 

angielski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub 

wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

C. Formy zaliczenia 

Zespołowy projekt Glottodydaktyczny (utworzyć zestaw  gier i zabaw do 
nauki angielskiego na etapie wczesnoszkolnym 1-3; sporządzić scenariusz 
lekcji  języka angielskiego dla klas 1-3 i poprowadzić fragment lekcji  języka 
angielskiego na etapie wczesnoszkolnym).  

Metody dydaktyczne 

Ćwiczenia  audytoryjne,  dyskusja,  analiza 

przypadków, prezentacja 

Podstawowe kryteria: 
 umiejętności zastosowania wiedzy metodycznej dotyczącej nauczania 
j. angielskiego w klasach 1-3 
 

  
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne; B. Wymagania wstępne- 
brak 

Cele kształcenia 

Rozwijanie umiejętności planowania i przeprowadzania lekcji języka obcego; dobierania materiałów dydaktycznych 
w nauczaniu wczesnoszkolnym; obserwacja i analiza zachowań uczniów, ich możliwości i stylów uczenia się 
 



Treści programowe  

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego na II etapie edukacyjnym. Cele kształcenia i treści nauczania języka 
obcego na II etapie edukacyjnym. Struktura wiedzy przedmiotowej. Integracja wewnątrz- i między-przedmiotowa. 
Program nauczania - tworzenie i modyfikacja, analiza, ocena, dobór i zatwierdzanie. Projektowanie procesu kształcenia. 
Rozkład materiału. 

2. Specyfika i prawidłowości uczenia języka obcego oraz uczenia się w klasach 1-3. Style poznawcze i strategie uczenia 
się a style nauczania.  

3. Rola nauczyciela na II etapie edukacyjnym, autorytet nauczyciela. Interakcje ucznia i nauczyciela w toku lekcji, 
kierowanie pracą uczniów. 

4. Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem. 

5. Formalna struktura lekcji jako jednostki dydaktycznej, typy i modele lekcji w nauczaniu języka angielskiego, 
planowanie lekcji; dobór treści nauczania. 

6. Metody i zasady nauczania języka obcego na etapie wczesnoszkolnym: konwencjonalne i niekonwencjonalne metody 
nauczania, metody aktywizujące; Metoda projektów (zadaniowa). 

7. Organizacja pracy w klasach 1-3; praca w grupach; indywidualizacja nauczania. 

8. Środki dydaktyczne: podręczniki, pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne –dobór i wykorzystanie.  

9. Edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjnej. 

10. Kontrola i ocena efektów pracy uczniów. Ocenianie i jego rodzaje.   

11. Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia,  

12. Warsztat pracy nauczyciela. Sprawdzanie i ocenianie jakości kształcenia. Ewaluacja.  

13. Kształtowanie u uczniów pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości, aktywności i samodzielności 
poznawczej. Kształtowanie motywacji do uczenia się języka obcego  

14. Kształtowanie nawyków systematycznego uczenia się oraz korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu. 

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu)  

Sikora-Banasik, D. 2009. Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Warszawa: CODN. 

B. Literatura uzupełniająca  

Szpotowicz M., Szulc-Kurpaska M. 2009. Teaching English to young learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Efekty kształcenia 

K_W01 , K_W07, K_W08, 
K_W14 , K_W15, K_W06 

 

K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_U07 

K_K01, K_K02, K_K04 

Wiedza:  

-zna cele, metody, techniki i treści nauczania języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym 
w klasach 1-3 

- zna specyfikę pracy nauczyciela języka obcego w klasach 1-3 

- zna zasady i procedury organizujące pracę w  klasach 1-3 

-  właściwie ocenia potrzeby odbiorców swoich praktyk dydaktycznych 

- posiada wiedzę o metodach pozyskiwania przydatnych danych oraz materiałów dydaktycznych  

- ma wiedzę o strukturach i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji 
i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w nauczaniu 
wczesnoszkolnym 

 



 

Umiejętności:  

- potrafi samodzielnie wyszukać lub opracować materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego 
na etapie wczesnoszkolnym 

- potrafi zaadaptować posiadane materiały dydaktyczne do potrzeb konkretnych lekcji języka 
angielskiego na etapie wczesnoszkolnym 

- umie zdiagnozować potrzeby odbiorców swoich działań dydaktycznych i dostosować ćwiczenia 
do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym dla potrzeb poszczególnych grup  

- umie przygotować i poprowadzić lekcję języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym 

- potrafi ocenić pracę i osiągnięcia ucznia uczestniczącego w zajęciach z języka angielskiego 
w klasach 1-3 

 

 

Kompetencje społeczne (postawy):  

-potrafi pracować w grupach wielojęzycznych i wielokulturowych realizując projekty dydaktyczne 
i rozwijając własną wrażliwość 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy dotyczącej umiejętności nauczania języka angielskiego 
w klasach 1-3 oraz konieczności stałego dokształcania się zawodowego 

- przewiduje mogące się pojawić problemy dydaktyczne na etapie wczesnoszkolnym i umiejętnie 
rozstrzyga owe dylematy 

 

Kontakt 

 
 

  



 

Nazwa przedmiotu  

Metodyka nauczania języka obcego w szkole podstawowej (4‐6) 

Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek filologia  Stopień I  Tryb stacjonarny   Specjalność  filologia 

angielska 

Specjalizacja 

nauczycielska 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Hadrian Lankiewicz / dr Daria Łęska‐Osiak 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć 
Ćwiczenia audytoryjne 

B. Sposób realizacji  

zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym Ateneum‐Szkoły 

Wyższej w Gdańsku oraz u interesariuszy zewnętrznych 

C. Liczba godzin 36h 

Liczba punktów ECTS 

2 

 

Cykl dydaktyczny rok akademicki 2013/14 

Status przedmiotu 

fakultatywny 

 

Język wykładowy 

angielski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub 

wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 

C. Formy zaliczenia 

Zespołowy projekt Glottodydaktyczny (utworzyć zestaw  gier i zabaw do 
nauki angielskiego w szkole podstawowej (4-6); sporządzić scenariusz 
lekcji  języka angielskiego dla klas 4-6 i poprowadzić fragment lekcji  języka 
angielskiego dla klas 4-6).  

Metody dydaktyczne 

Ćwiczenia audytoryjne, dyskusja, analiza 
przypadków, prezentacja 

Podstawowe kryteria: 
 umiejętności zastosowania wiedzy metodycznej dotyczącej nauczania 
j. angielskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej 
 

  
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne; B. Wymagania wstępne- 
brak 

Cele kształcenia 

Rozwijanie umiejętności planowania i przeprowadzania lekcji języka obcego; dobierania materiałów dydaktycznych 
w nauczaniu w szkole podstawowej w klasach 4-6; obserwacja i analiza zachowań uczniów, ich możliwości i stylów uczenia się 
 



Treści programowe  

 Nauczanie języka w klasach 4-6: charakterystyka grupy wiekowej klasy 4-6; miejsce języka w rozwoju kognitywnym tej grupy 
wiekowej; sprawdzenie zrozumienia, traktowanie błędów językowych; metodologiczne implikacje wynikające z charakterystyki 
psycholingwistycznej, podejścia do nauczania tej grupy wiekowej; ćwiczeń językowych w postaci gier i zabaw dla dzieci.  

Praca z podręcznikiem w klasach 4-6; praca bez podręcznika; nauczanie języka poprzez gry, zabawy i elementy ludyczne. 
Nauczanie elementów kultury:  

Zagadnienia: definicja kultury;  interkulturowość;  perspektywy badań kulturowych; cele i zasady nauczania elementów kultury; 

Podejście do ucznia gramatyki w klasach 4-6, nauczanie dedukcyjne i indukcyjne; prezentacja form gramatycznych; ćwiczenie 
form gramatycznych; miejsce gramatyki w sylabusie językowym.  

 Rola gier w nauczaniu w klasach 4-6 

Zagadnienia: rola gry i zabawy na lekcji języka, gry a grupy wiekowe; taksonomia gier, role-play a symulacje językowe; gry 
rozwijające zdolności komunikacyjne; gry rozwijające leksykę; gra jako społeczny wymiar edukacji językowej; przykładowe gry 
i symulacje, ewaluacja efektywności.  

Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu)  

Hedge, T. 2000. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford University Press. 

H.D. Brown. 2001. Teaching by Principles. Pearson. 

B. Literatura uzupełniająca  

Dakowska, M. 2007. Teaching English as a Foreign Language. A guide for professionals. PWN. 

Wiedza:  

- zna cele, metody, techniki i treści nauczania języka angielskiego na etapie szkolnym w klasach 4-6 

- zna specyfikę pracy nauczyciela języka obcego w klasach 4-6 

- zna zasady i procedury organizujące pracę w  klasach 4-6 

-  właściwie ocenia potrzeby odbiorców swoich praktyk dydaktycznych 

- posiada wiedzę o metodach pozyskiwania przydatnych danych oraz materiałów dydaktycznych  

- ma wiedzę o strukturach i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji 
i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w nauczaniu 
wczesnoszkolnym 

Efekty kształcenia 

K_W01 , K_W07, K_W08, 
K_W14 , K_W15, K_W06 

K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_U07 

K_K01, K_K02, K_K04 

 

 

Umiejętności:  

- potrafi samodzielnie wyszukać lub opracować materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego 
na etapie szkolnym w klasach 4-6 

- potrafi zaadaptować posiadane materiały dydaktyczne do potrzeb konkretnych lekcji języka 
angielskiego w klasach 4-6 

- umie zdiagnozować potrzeby odbiorców swoich działań dydaktycznych i dostosować ćwiczenia 
do nauczania języka angielskiego w klasach 4-6 dla potrzeb poszczególnych grup  

- umie przygotować i poprowadzić lekcję języka angielskiego dla uczniów klas 4-6 

- potrafi ocenić pracę i osiągnięcia ucznia uczestniczącego w zajęciach z języka angielskiego 
w klasach 4-6 

 



Kompetencje społeczne (postawy):  

- potrafi pracować w grupach wielojęzycznych i wielokulturowych realizując projekty 
dydaktyczne i rozwijając własną wrażliwość 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy dotyczącej umiejętności nauczania języka angielskiego 
w klasach 4-6 oraz konieczności stałego dokształcania się zawodowego 

- przewiduje mogące się pojawić problemy dydaktyczne w klasach 4-6 szkoły podstawowej 
i umiejętnie rozstrzyga owe dylematy 

 

Kontakt 

 

 

  



 

Nazwa przedmiotu  Tłumaczenie ustne  Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek  
Filologia  

Stopień I  Tryb  
Stacjonarne  

specjalność  
Filologia angielska 

specjalizacja 
translatoryka  

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Wioleta Karwacka / dr Filip Rudolf 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć ‐ ćwiczenia 

B.  Sposób  realizacji  ‐  zajęcia w  pomieszczeniu  dydaktycznym 
Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin   
42h 

Liczba punktów ECTS 
2 
 

Cykl dydaktyczny  
Rok II sem. 4 

Status przedmiotu 
fakultatywny 
 

Język wykładowy 
Angielski i polski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
Zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie 
ocen  z  pracy  zaliczeniowej,  prac  cząstkowych  otrzymywanych 
w trakcie trwania semestru  

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia  audytoryjne:  analiza  tekstów 
z  dyskusją,  metoda  projektów,  analiza 
problemów  i  rozwiązań  przekładowych, 
dyskusja,  ćwiczenia  praktyczne  w  grupach 
w  studiu  radiowo‐telewizyjnym:  tłumaczenia 
konsekutywne oraz konferencyjne  
  C. Podstawowe kryteria  

 praca zaliczeniowa polegająca na wykonaniu tłumaczenia 
ustnego i omówienia zaistniałych problemów 
przekładowych – 70% 

 aktywny udział w zajęciach; praca w zespole – 
przygotowanie projektu symulacji tłumaczeń 
konferencyjnych i konsekutywnych – 30 % 
 

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne; 
B. Wymagania wstępne 

A. Wymagania formalne : zaliczenie przedmiotów z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego 
zgodnie z wymogami wynikającymi z programu studiów 
B. Wymagania wstępne: podstawowa umiejętność tłumaczenia tekstów ogólnych 

Cele kształcenia 
praktyczne przygotowanie tłumaczenia tekstów ustnych: opanowanie strategii i technik tłumaczenia, dobieranie 
właściwej  strategii w zależności od  tłumaczonego  tekstu, umiejętność weryfikacji  faktów  i zdobywania wiedzy 
związanej z merytoryczną stroną  tłumaczonych  tekstów przy pomocy  rozmaitych narzędzi pomocnych w pracy 
tłumacza    (słowniki, prasa  i  literatura  fachową, zasoby  internetowe), zrozumienie znaczenia odpowiedzialności 
tłumacza, aspektów etycznych i zachowania poufności danych. 

Treści programowe  
 Wprowadzenie do tłumaczenia ustnego 
‐ rodzaje przekładu ustnego 
‐ organizacja czasu pracy w przekładzie ustnym 
‐ Przekład konsekutywny –teoria i ćwiczenia praktyczne  



Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 

Korzeniowska,  A.,  Kuhiwczak,  P.  (2005)  Successful  Polish‐English  Translation.  Tricks  of  the  Trade. Warszawa: 
PWN.  
Rozan,  J‐F.  (2004)  Note‐taking  in  consecutive  interpreting.  Notatki  w  tłumaczeniu  konsekutywnym.  Kraków: 
Tertium.  
Tryuk, M. (2007) Przekład ustny konferencyjny. Warszawa: PWN.  
 Oryginalne teksty, nagrania audio i audiowizualne oraz skrypty nagrań. 
 

B. Literatura uzupełniająca 
International Journal of Research and Practice in Interpreting: http://benjamins.com/catalog/intp.  
 

 

Wiedza  
Student: 
‐‐ identyfikuje cel tłumaczenia i potrzeby odbiorcy usług translatorycznych 
‐ ma wiedzę na temat postępowania i procedur stosowanych w zawodowym 
środowisku tłumacza 
‐  zna  i  rozumie  podstawowe  pojęcia  i  zasady  z  zakresu  ochrony  własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

Umiejętności:  
Student: 
‐ samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski  i z języka polskiego na 
język angielski wypowiedzi ustne 
‐ potrafi rozwiązywać problemy przekładowe stosując odpowiednie strategie  
‐ potrafi omawiać problemy przekładowe związane z przekładem ustnym i ich 
rozwiązania stosując odpowiednią terminologię przekładoznawczą 
‐ potrafi samodzielnie wyszukać, weryfikować i stosować terminologię fachową oraz 
ocenić poziom wykonanego tłumaczenia  
‐ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje 
związane z tłumaczonymi wypowiedziami ustnymi 
‐ potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych ze specjalistami związanymi z przekładem ustnym 
‐ stosuje podstawowe przepisy prawa związane z zawodem tłumacza, w szczególności 
prawo autorskie  

Efekty kształcenia 
K_W07, KW09, K_W10 
 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U14, K_U02 , 
K_U08, K_U10 
 
 
K_K01, K_K02, K K03, 
K_04, K_K06 

Kompetencje społeczne (postawy)  
Student: 
‐ zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się i rozwoju zawodowego  
‐ potrafi pracować w zespole wielojęzycznym i wielokulturowym podczas 
wykonywania zadań tłumacza 
‐ jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, 
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych 
działań profesjonalnych 
‐ prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 
tłumacza   
‐ rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za jakość 
przekazywanej wiedzy  
‐ ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy 
etyczne i przestrzegania etyki zawodowej 

Kontakt w.karwacka@gmail.com 

 
 

  

mailto:w.karwacka@gmail.com


 

Nazwa przedmiotu  Tłumaczenie pisemne ogólne  Kod ECTS 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Neofilologiczny 

Studia  

Kierunek  
Filologia  

Stopień I  Tryb  
Stacjonarne  

specjalność  
Filologia angielska 

specjalizacja 
translatoryka  

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Wioleta Karwacka / dr Filip Rudolf 

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A. Formy zajęć ‐ ćwiczenia 

B.  Sposób  realizacji  ‐  zajęcia w  pomieszczeniu  dydaktycznym 
Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin   
42h 

Liczba punktów ECTS 
5 
 

Cykl dydaktyczny  
Rok II, sem. 3 

Status przedmiotu 
fakultatywny 
 

Język wykładowy 
Angielski i polski 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub  
wymagania egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
Zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie 
ocen z pracy zaliczeniowej  i prac cząstkowych otrzymywanych 
w trakcie trwania semestru  

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia  audytoryjne:  analiza  tekstów 
z   dyskusją,  metoda  projektów,  analiza 
problemów  i  rozwiązań  przekładowych, 
dyskusja, praca zespołowa nad projektem 
 

C. Podstawowe kryteria  

 praca zaliczeniowa polegająca na wykonaniu tłumaczenia 
tekstu pisemnego o tematyce ogólnej i opatrzenia go 
komentarzem na temat problemów przekładowych  

 aktywny udział w zajęciach i wykonanie zespołowych 
projektów tłumaczeniowych w ramach zadań domowych  
 

Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami  wstępnymi  A.  Wymagania  formalne; 
B. Wymagania wstępne 

A. Wymagania formalne : zaliczenie przedmiotów z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego 
zgodnie z wymogami wynikającymi z programu studiów 
B. Wymagania wstępne: podstawowa umiejętność tłumaczenia tekstów ogólnych 

Cele kształcenia 
Wprowadzenie  oraz  praktyczne  przygotowanie  do  pracy  nad  przekładem  tekstów  o  tematyce  ogólnej: 
opanowanie  strategii  i  technik  tłumaczenia,  umiejętność  dobierania  właściwej  strategii  w  zależności  od 
tłumaczonego  tekstu,  opanowanie  podstaw  rozmaitych  odmian  języka  specjalistycznego,  adekwatnego  do 
tłumaczonego  tekstu;  umiejętność weryfikacji  faktów  i  zdobywania wiedzy  związanej  z merytoryczną  stroną 
tłumaczonych  tekstów  przy  pomocy  rozmaitych  narzędzi  pomocnych  w  pracy  tłumacza  (słowniki,  prasa 
i literatura  fachowa,  zasoby  internetowe),  zrozumienie  znaczenia  odpowiedzialności  tłumacza,  aspektów 
etycznych i zachowania poufności danych. 

Treści programowe  
Wprowadzenie  do  przekładu  tekstów  pisemnych  o  tematyce  ogólnej,  codziennej;  narzędzia  pracy  tłumacza 
tekstów  pisemnych;  charakterystyczne  problemy  przekładowe  i  pomocne  strategie;  błędy  w  przekładzie, 
kontrola jakości; etyka, poufność, ochrona danych. 



Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 
Krzysztof Lipiński, Vademecum tłumacza. 
Materiały własne wykładowcy: artykułu oraz wykonane tłumaczenia  
B. Literatura uzupełniająca 
Belczyk, A. (2009) Poradnik tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea. 2. 
Korzeniowska, A., Kuhiwczak, P. (2005) Successful Polish‐English Translation. Tricks of the Trade. Warszawa: 
PWN.  
Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Wydawnictwo Naukowe UAM. 
Douglas‐Kozłowska,  C.  Difficult  Words  in  Polish‐English  Translation.  Wyrazy  I  wyrażenia  trudne  do 

przetłumaczenia na język angielski. PWN: 2010. 

Wiedza  
Student: 
‐ ma wiedzę o strukturze języka angielskiego zorientowaną na zastosowanie 
praktyczne w tłumaczeniach 
‐ identyfikuje cel tłumaczenia i potrzeby odbiorcy usług translatorycznych 
‐ ma wiedzę na temat postepowania i procedur w zawodowym środowisku tłumacza 
‐  zna  i  rozumie  podstawowe  pojęcia  i  zasady  z  zakresu  ochrony  własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

Umiejętności:  
Student: 
‐ samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski  i z języka polskiego na 
język angielski teksty pisemne o tematyce codziennej 
‐ potrafi rozwiązywać problemy przekładowe stosując odpowiednie strategie  
‐ potrafi omawiać problemy przekładowe związane z przekładem tekstów i ich 
rozwiązania stosując odpowiednią terminologię przekładoznawczą 
‐ potrafi samodzielnie wyszukać, weryfikować i stosować adekwatne słownictwo, 
struktury językowe oraz właściwą terminologię i ocenić poziom wykonanego 
tłumaczenia  
‐ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje 
merytoryczne związane z tłumaczonymi tekstami   
‐ potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych ze specjalistami związanymi z przekładem tekstów pisemnych 
‐ stosuje podstawowe przepisy prawa związane z zwodem tłumacza, w szczególności 
prawo autorskie  

Efekty kształcenia 
K_W07, KW09, K_W10 
K_U03, K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U14, K_U02 , 
K_U08, K_U10 
 
K_K01, K_K02, K K03, 
K_K04, K_K06 

Kompetencje społeczne (postawy)  
 
Student: 
‐ zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się i rozwoju zawodowego  
‐ jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, 
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych 
działań profesjonalnych 
‐ prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 
tłumacza   
‐ rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za jakość 
przekazywanej wiedzy  
‐ potrafi pracować w zespole wielojęzycznym i wielokulturowym podczas zadań 
tłumaczeniowych 
‐ ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy 
etyczne i przestrzegania etyki zawodowej 

Kontakt w.karwacka@gmail.com 

 
 

  



 
(1) Nazwa przedmiotu ‐ Historia Wielkiej Brytanii  (2) Kod ECTS 

(3) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot – Wydział Neofilologiczny 

(4 )Studia  

Kierunek  filologia   Stopień  ‐  studia 

pierwszego stopnia 

Tryb ‐ studia stacjonarne   Specjalność – Filologia 

angielska 

Specjalizacja ‐  

 
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Ross Aldridge / dr Hadrian Lankiewicz 

(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A.  Formy  zajęć,  zgodne  z  zarządzeniem  Rektora  Ateneum‐Szkoły 
Wyższej w Gdańsku ‐ wykład 

B.  Sposób  realizacji  zajęć  ‐  zajęcia w  pomieszczeniu  dydaktycznym 

Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin – 26h 

(7) Liczba punktów ECTS – 3 ECTS 

 

 

 (8) Cykl dydaktyczny – I rok, semestr 2 

(9) Status przedmiotu ‐ obowiązkowy  (10) Język wykładowy ‐ Angielski 

 

(12)  Forma  i  sposób  zaliczenia oraz podstawowe  kryteria oceny  lub 

wymagania egzaminacyjne 

A.  Sposób  zaliczenia,  zgodny  z  Regulaminem  studiów  Ateneum‐

Szkoły Wyższej w Gdańsku ‐ egzamin 

B.  Formy  zaliczenia  ‐  egzamin  pisemny:  z  pytaniami  (zadaniami) 

otwartymi; prezentacja 

(11)  Metody  dydaktyczne  ‐  wykład  z  prezentacją 

multimedialną; prezentacje studentów, dyskusja 

 

C. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne – treści 
wykładów, materiały dodatkowe w oparciu o lektury i udział w życiu 
kulturalnym; ustna prezentacja multimedialna 

(13)  Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami wstępnymi  A. Wymagania  formalne;  B. Wymagania 

wstępne – znajomość j. angielskiego 

(14) Cele kształcenia – Po ukończeniu kursu, student zna główne wydarzenia I problemy dotyczące historii Wielkiej Brytanii. 

Potrafi  wyjaśnić  znaczenie,  przyczyny  i  skutki  oraz  konsekwencje  poznanych  wydarzeń  historycznych.  Celem  jest 

przedstawienie zarysu historii brytyjskiej, który stanowi kontekst dla zdobywanej wiedzy humanistycznej z zakresu kultury, 

sztuki, literatury, polityki Wielkiej Brytanii.   

(15) Treści programowe –  

Ogólna historia Wielkiej Brytanii od 1066 to czasów obecnych. Tematy obejmują: 

1. Wstęp: What is ‘Britain’? When was ‘Britain’?,  

2. Średniowieczna Anglia, 1066‐1485: najazd i wpływ Normanów, 

3. Religia: Anglia Tudorów i Reformacja 1485‐1603,  



4. Monarchia a Parlament: dynastia Stuartów, wojna domowa 1603‐1690,  

5. Budowanie Brytanii: Szkocja, Anglia i zjednoczenie w  1707,  

6. Imperium i kolonie w 18 wieku. 

7. Wielka Brytania a handel niewolnikami  

8. Bogactwo I bieda: społeczny wpływ rewolucji przemysłowej 1750‐1900, 

9. Protesty I rozwój: polityczny wpływ rewolucji przemysłowej 1800‐1914,  

10. Wzrost Imperium 1880‐1914,  

11. Irlandia 1801‐1922,  

12. Wielka Brytania i I Wojna Światowa 1914‐1918,  

13. II Wojna Światowa 1918‐1945,  

14. Powojenna Wielka Brytania I koniec Imperium, 1945 to dzisiaj. 

15. Historia, mit I nacjonalizm: porównanie historii Polski I Wielkiej Brytanii. 

(16) Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 

David McDowall, An Illustrated History of Britain (1989). 

Kenneth O. Morgan, ed., The Oxford Illustrated History of Britain (1994). 

Barry Cunliffe, et al, eds. The Penguin Illustrated History of Britain and Ireland (2004). 

B. Literatura uzupełniająca (wybrane rozdziały) 

Simon Schama, A History of Britain: Volume 1 (2000). 

Simon Schama, A History of Britain: Volume 2 (2001). 

Simon Schama, A History of Britain: Volume 3 (2002). 

Hugh Kearney, The British Isles: A History of Four Nations (1989). 

Martyn Bennett, Illustrated History of Britain (1991). 

Norman Davies, The Isles (1991).  

Norman Davies, Europe East and West (2006). 

Christopher Hibbert, The English: A Social History, 1066‐1945 (1987). 

Geoffrey Elton, The English (1992). 

G.R. Elton, England under the Tudors (1991). 

John Davies, A History of Wales (1993). 

R.F. Foster, ed., The Oxford History of Ireland (1989). 

(17) Efekty kształcenia  (17 A) Wiedza  

‐ ma podstawową wiedzę z zakresu historii  Wielkiej Brytanii dotyczącą najważniejszych wydarzeń 



oaz postaci historycznych 

‐ Ma podstawową wiedzę o  typowych  rodzajach  struktur  i  instytucji  społecznych  (kulturowych, 

politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich podstawowych elementach oraz ich 

początkach i rozwoju  w Wielkiej Brytanii 

(17 B) Umiejętności  

‐  potrafi  wyszukiwać,  analizować,  oceniać,  selekcjonować  i  użytkować  informacje  związane 

z historią  i  społeczeństwem  brytyjskim  wykorzystując  internetowe  bazy  danych,  czasopisma 

anglojęzyczne, audycje radiowo‐telewizyjne. 

‐ umie samodzielnie zdobywać wiedzę o historii Wielkiej Brytanii i społeczeństwie brytyjskimi oraz 

rozwijać umiejętności  językowe z nią związane prezentacje  

‐  przygotowuje  prezentacje  pisemne  lub  ustne  na  tematy  historyczne  i  społeczne  związane 

z obszarem krajów anglojęzycznych  

‐ posiada umiejętność merytorycznej argumentacji i formułowania wniosków na temat wydarzeń 

historycznych w Wielkiej Brytanii z wykorzystaniem poglądów  innych autorów w  języku polskim 

oraz języku obcym  

‐ analizuje teksty naukowe historyczne opierając się na poznanej terminologii  

‐  Potrafi  prawidłowo  interpretować  zjawiska  historyczne  (kulturowe,  polityczne,  prawne, 

ekonomiczne) w Wielkiej Brytanii 

‐ Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę humanistyczna do szczegółowego opisu i praktycznego 

analizowania  jednostkowych  procesów  i  zjawisk  społecznych  (kulturowych,  politycznych, 

prawnych, gospodarczych) zachodzących w Wielkiej Brytanii 

 K W04, K W13 

 

K U02, K U19, K U20, K U13 

 

 

K K03, K K04,   

K K05, K K02 

 

(17 C) Kompetencje społeczne  

‐  potrafi  współpracować  w  zespole  podczas  gromadzenia  informacji  na  tematy  historyczno‐

społeczne oraz podczas dyskusji na tematy związane z historią Wielkiej Brytanii 

‐ uczestniczy w dyskusjach oceniając zagadnienia historyczne, identyfikując problemy i wyrażając 

opinie 

‐  podczas  realizacji  projektu  grupowego  lub  indywidualnego  potrafi  określić  priorytet 

opisywanych wydarzeń historycznych i ich konsekwencji w historii innych państw 

‐ ma  świadomość  odpowiedzialności  za  zachowanie  dziedzictwa  kulturowego Wielkiej  Brytanii 

i chętnie wzbogaca  swoją wiedzę w  zakresie  historii  i  kultury  krajów  anglojęzycznych  poprzez 

literaturę, media, udział w wydarzeniach  kulturalnych  i  spotkaniach  z  ludzmi  reprezentującymi 

kulturę brytyjską  

(18) Kontakt – ross_aldridge@yahoo.co.uk 

 
  



 
(1) Nazwa przedmiotu – Kultura i cywilizacja Wielkiej Brytanii  (2) Kod ECTS 

(3) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot – Wydział Neofilologiczny 

(4 )Studia  

Kierunek  filologia   Stopień  ‐  studia 

pierwszego stopnia 

Tryb ‐ studia stacjonarne   Specjalność  ‐ Filologia 

angielska 

Specjalizacja  

 
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Ross Aldridge / dr Hadrian Lankiewicz 

(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A.  Formy  zajęć,  zgodne  z  zarządzeniem  Rektora  Ateneum‐Szkoły 
Wyższej w Gdańsku ‐ wykład 

B.  Sposób  realizacji  zajęć  ‐  zajęcia w  pomieszczeniu  dydaktycznym 

Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku; udział w życiu kulturalnym poza 

zajęciami  

C. Liczba godzin – 15h 

(7) Liczba punktów ECTS – 3 

 

 

 (8) Cykl dydaktyczny – I rok, semestr  2 

(9) Status przedmiotu ‐ obowiązkowy  (10) Język wykładowy – Angielski 

 

(12)  Forma  i  sposób  zaliczenia oraz podstawowe  kryteria oceny  lub 

wymagania egzaminacyjne 

A.  Sposób  zaliczenia,  zgodny  z  Regulaminem  studiów  Ateneum‐

Szkoły Wyższej w Gdańsku ‐ egzamin 

B.  Formy  zaliczenia  ‐  egzamin  pisemny  z  pytaniami  (zadaniami) 

otwartymi; prezentacja 

(11)  Metody  dydaktyczne  ‐  wykład  z  prezentacją 

multimedialną;  projekt  praktyczny:  prezentacje 

studentów na temat  ich udziału w życiu kulturalnym, 

dyskusja 

 

C. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne –  
1.  Zaliczenie  testu  pisemnego  z  pytaniami  otwartymi  w  oparciu 
o materiały z wykładów i lektury. 
2.  Prezentacja  ustna  zespołowego  projektu  kulturowego  dotycząca 
życia  kulturalnego  i  cywilizacji  brytyjskiej  oraz  własnego  regionu 
w  oparciu  o  udział  w  lokalnych  wydarzeniach  kulturalnych,  np. 
wystawach,  przedstawieniach,  prezentacjach  filmów,  spotkaniach, 
pokazach,  konferencjach,  itp. Umiejętność  prowadzenia  dyskusji  na 
tematy kulturalne.   

(13)  Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami wstępnymi  A. Wymagania  formalne;  B. Wymagania 

wstępne –znajomość j. angielskiego 

(14) Cele kształcenia – 

Student  poznaje  I  rozumie  główne  zagadnienia  teorii  kultury  na  przykładzie  studiów  nad  kulturą  amerykańską.  Student 

poszerza wiedzę  i  zrozumienie współczesnego  amerykańskiego  społeczeństwa  i  całego  kontekstu  społeczno‐kulturowego 

w Wielkiej Brytanii. 

  



(15) Treści programowe –  

1.  British National Identity        

2. Politics, Social Class and Religion in the Great Britain           

3. Race, Ethnicity and Immigration            

4. Gender, Sexuality and Youth Culture             

5. Regional Identities, British Cities and Cultural Space       

6. British Imperialism and the Idea of Freedom         

7. The British Media and the transmission of Popular Culture 

8. Students’ presentations   

(16) Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): rozdziały wybrane 

Chris Barker, Cultural Studies: Theory and Practice (third edition 2008). 

Andrew Edgar and Peter Sedgwick, Cultural Theory: The Key Concepts (second edition 2008). 

Simon During, ed., The Cultural Studies Reader (third edition 2007). 

B. Literatura uzupełniająca 

Ann Gray and Jim McGuigan, eds., Studying Culture: An Introductory Reader (1993). 

John Fiske, Understanding Popular Culture (1989). 

David Lodge and Nigel Wood, eds. Modern Criticism and Theory: A Reader (third edition 2008). 

Lokalne wydarzenia kulturalne: aktywny udział  

Czasopisma anglojęzyczne 

 

(17 A) Wiedza  
‐ ma  uporządkowaną  wiedzę  podstawową  z  zakresu  kulturoznawstwa  poszerzającą  wiedzę 

ogólną  o  realiach Wielkiej  Brytanii,  przydatną  w  językowym  środowisku  zawodowym  oraz 

w badaniach literackich i językowych. 

‐ zna podstawową terminologię kulturoznawczą przydatną dla każdej specjalizacji 

‐  ma podstawową wiedzę z zakresu kultury brytyjskiej 

‐ ma podstawową wiedzę o  typowych  rodzajach  struktur  i  instytucji  społecznych w Wielkiej 

Brytanii  (kulturowych,  politycznych,  prawnych,  ekonomicznych),  w  szczególności  ich 

podstawowych elementach 

‐ ma wiedzę  o  normach  i  regułach  organizujących wybrane  struktury  i  instytucje  społeczne 

w Wielkiej Brytanii 

(17) Efekty kształcenia 

KW 02,  K W04, KW05,  
K W13, K W15 
 
K U01, K U02, K U03  
K U05,  K U12, K U13, 
K U19, K U20 
 
K K05, K K06, K K02 

(17 B) Umiejętności  
 
‐  potrafi wyszukiwać,  analizować,  oceniać,  selekcjonować  i  użytkować  informacje  dotyczące 

zjawisk  kulturowych,  szczególnie  związanych  z Wielką  Brytanią, wykorzystując  różne  źródła 



i sposoby, literaturę przedmiotową, media, wydarzenia kulturalne, internetowe bazy danych. 

‐ posługuje się pojęciami i terminami kulturoznawczymi podczas analizy tekstu naukowego lub 

popularno‐naukowego z zakresu kulturoznawstwa  

‐  umie  samodzielnie  zdobywać wiedzę  i  rozwijać  umiejętności    językowe  oraz  umiejętności 

wynikające z wybranej specjalizacji opierające się na znajomości kontekstu kulturowego krajów 

anglojęzycznych  

‐ potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne a w szczególności kulturowe, polityczne 

i ekonomiczne w krajach anglojęzycznych 

‐  potrafi  wykorzystać  podstawową  wiedzę  kulturoznawczą  do  szczegółowego  opisu 

i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk społecznych w Wielkiej Brytanii

‐ przygotowuje wystąpienia ustne na tematy związane z kulturą i cywilizacją angielską, walijską, 

szkocką, irlandzką   

‐  samodzielnie  i  zespołowo  realizuje  projekty multimedialne w  języku  angielskim w  oparciu 

o poznaną terminologię oraz wiedzę kulturoznawczą i poznane realia brytyjskie 

(17 C) Kompetencje społeczne (postawy)  

‐ ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Wielkiej Brytanii 

w szczególności, ale także własnego kraju, regionu i całego świata. 

‐  uczestniczy  w  życiu  kulturalnym,  korzystając  z  różnych  mediów  np.  telewizji,  czasopism, 

teatru, kina, dzieląc się obserwacjami w dyskusji podczas zajęć  

‐  pracuje  w  zespole  podczas  zbierania  materiałów,  uczestniczenia  w  życiu  kulturalnym 

w różnych jego formach, realizując projekt dotyczący kultury brytyjskiej 

‐  dzięki  aktywnemu  uczestnictwu  w  wydarzeniach  kulturalnych,  pogłębia  humanistyczną 

wrażliwość  i  rozwija  kompetencje  społeczne,  interpersonalne  i  interkulturowe  przydatne 

w przyszłym życiu zawodowym   

(18) Kontakt – ross_aldridge@yahoo.co.uk 
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(1) Nazwa przedmiotu ‐ Historia USA  (2) Kod ECTS 

(3) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot – Wydział Neofilologiczny 

(4 )Studia  

Kierunek  filologia   Stopień  ‐  studia 

pierwszego stopnia 

Tryb ‐ studia stacjonarne   Specjalność  ‐  filologia 

angielska 

Specjalizacja  

 
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Ross Aldridge / dr Hadrian Lankiewicz 

(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A.  Formy  zajęć,  zgodne  z  zarządzeniem  Rektora  Ateneum‐Szkoły 
Wyższej w Gdańsku ‐ wykład 

B.  Sposób  realizacji  zajęć  ‐  zajęcia w  pomieszczeniu  dydaktycznym 

Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku 

C. Liczba godzin – 26h 

(7) Liczba punktów ECTS – 3 ECTS 

 

 

 (8) Cykl dydaktyczny – II rok, semestr 3 

(9) Status przedmiotu ‐ obowiązkowy  (10) Język wykładowy ‐ Angielski 

 

(12)  Forma  i  sposób  zaliczenia oraz podstawowe  kryteria oceny  lub 

wymagania egzaminacyjne 

A.  Sposób  zaliczenia,  zgodny  z  Regulaminem  studiów  Ateneum‐

Szkoły Wyższej w Gdańsku ‐ egzamin 

B.  Formy  zaliczenia  ‐  egzamin  pisemny:  z  pytaniami  (zadaniami) 

otwartymi; ocena cząstkowa za prezentację 

(11)  Metody  dydaktyczne  ‐  wykład  z  prezentacją 

multimedialną;  prezentacje  projektów  studenckich; 

dyskusja  

 

C. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne –  
treści wykładów, materiały  dodatkowe w  oparciu  o  lektury  i udział 
w życiu kulturalnym; ustna prezentacja multimedialna  
 
 

(13)  Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami wstępnymi  A. Wymagania  formalne;  B. Wymagania 

wstępne – Znajomość języka angielskiego 

(14)  Cele  kształcenia  –  Celem  kursu  jest  przedstawienie  zarysu  historii USA,  który  stanowić  będzie  istotny  kontekst  dla 

gromadzonej  wiedzy  z  zakresu  amerykańskiej  kultury,  sztuki,  literatury,  wiedzy  o  społeczeństwie  amerykańskim  oraz 

polityce.  

(15) Treści programowe – Zarys historii Ameryki . 

1. Kultury rodzime przed odkryciem Ameryki przez Europejczyków 

2. Europejscy badacze Ameryki Północnej 

3. Przyczyny osadnictwa angielskiego 

4. Stałe kolonie brytyjskie, ich specyfika, stosunki z Indianami 



8. Konflikty i wojny z innymi osadnikami europejskimi 

3. Ameryka I kolonializm 1607‐1775 

4. Rewolucja w USA: źródło I przyczyny rewolucji 1763‐1775 

5. Wojna o niepodległość i powstanie państwa: 1775‐1789 

6. Ekspansja na zachód i los rdzennych amerykanów:  

7. Niewolnictwo I ekonomia 

8. Wojna domowa (1861‐1865) i odbudowa 

9. Amerykański Zachód 

10. Uprzemysłowienie, Imigracja I postęp 1880‐1920 

11. Ameryka międzywojenna: depresja I nowy dekret Roosevelt’a, 1920‐1941 

12. The USA I II Wojna: Pearl Harbor, Hiroshima, 1941‐1945 

13. Zimna Wojna 

14. Afro‐amerykanie I obrona praw człowieka  

15. The ‘American Dream’  20‐go wieku społeczeństwo I polityka od 1945.  

16.Powtórzenie materiału: dyskusja na temat głównych wydarzeń w historii USA 

 

(16) Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu) 

Bryn O’Callaghan, An Illustrated History of the USA (1990). 

David Reynolds, America, Empire of Liberty: A New History (2009). 

B. Literatura uzupełniająca 

Howard Zinn, A People’s History of the United States (1980). 

Eric Foner, The Story of American Freedom (1998). 

Hugh Brogan, The Penguin History of the United States of America (1985). 

Maldwyn A. Jones, The Limits of Liberty: American History, 1607‐1992 (1995). 

Eric Foner, Give Me Liberty: An American History, 2 vols., second edition (2008). 

Simon Schama, The American Future: A History (2008). 

James McPherson Battle Cry of Freedom: The Civil War Era, new edition (2001). 

Dee Brown, The American West, new edition (2004). 

 

 



Wiedza  

‐ zna podstawową terminologię nauk filologicznych ukierunkowaną na określoną dziedzinę 

‐ ma podstawową wiedzę z zakresu historii  USA 

‐  ma  podstawową  wiedzę  o  typowych  rodzajach  amerykańskich  struktur  i  instytucji  społecznych 

(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich podstawowych elementach 

Umiejętności  

‐  potrafi  wyszukiwać,  analizować,  oceniać,  selekcjonować  i  użytkować  informacje  związane 

z historią  i społeczeństwem amerykańskim wykorzystując  internetowe bazy danych, czasopisma 

anglojęzyczne, audycje radiowo‐telewizyjne. 

‐  umie  samodzielnie  zdobywać  wiedzę  o  historii  USA  i  społeczeństwie  amerykańskim  oraz 

rozwijać umiejętności  językowe z nią związane prezentacje  

‐  posiada  umiejętność  merytorycznej  argumentacji  i  formułowania  wniosków  na  temat  historii  USA 

z wykorzystaniem poglądów innych autorów w języku polskim oraz języku obcym 

‐  potrafi  prawidłowo  interpretować  zjawiska  społeczne  (kulturowe,  polityczne,  prawne, 

ekonomiczne) w USA 

‐  przygotowuje  prezentacje  pisemne  lub  ustne  na  tematy  historyczne  i  społeczne  związane 

z Ameryką Północną 

‐ analizuje teksty naukowe, historyczne opierając się na poznanej terminologii 

‐  potrafi wykorzystać  podstawową wiedzę  historyczną  do  szczegółowego  opisu  i  praktycznego 

analizowania  jednostkowych  procesów  i  zjawisk  społecznych  (kulturowych,  politycznych, 

prawnych, gospodarczych) zachodzących w Stanach Zjednoczonych 

Efekty kształcenia 

K W05, K W04, K W13 

 

K U02, K K03, K K04,   

K K05, K U19, K U20, K U13 

 

K K03, K K04,   

K K05, K K02 

 

 

Kompetencje społeczne (postawy)  

‐  potrafi  współpracować  w  zespole  podczas  gromadzenia  informacji  na  tematy  historyczno‐

społeczne oraz podczas dyskusji związanej z historią USA 

‐ uczestniczy w dyskusjach oceniając zagadnienia historyczne, identyfikując problemy i wyrażając 

opinie 

‐  podczas  realizacji  projektu  grupowego  lub  indywidualnego  potrafi  określić  priorytet 

opisywanych wydarzeń historycznych i ich konsekwencji w historii innych państw 

‐  ma  świadomość  odpowiedzialności  za  zachowanie  dziedzictwa  kulturowego  Stanów 

Zjednoczonych  Ameryki,  chętnie  wzbogaca  swoją  wiedzę  w  zakresie  historii  i  kultury  krajów 

anglojęzycznych  poprzez  literaturę, media,  udział  w  wydarzeniach  kulturalnych  i  spotkaniach 

z ludźmi reprezentującymi kulturę amerykańską 

 

(18) Kontakt – ross_aldridge@yahoo.co.uk 
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Przewodnik po sylabusie  

(1) Nazwa przedmiotu  
Pole zawiera pełną nazwę przedmiotu, zgodną z obowiązującym programem studiów na danym kierunku. Nazwa 
przedmiotu zostaje później umieszczona w suplemencie do dyplomu, dlatego musi być precyzyjna i stosowna do 
realizowanych treści kształcenia.  

(2) Kod ECTS  
To pole uzupełnia pracownik zajmujący się tokiem studiów, według ustalonego wzoru, jednolitego dla całej 
Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku.  

(3) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot  
W polu tym podawana jest nazwa wydziału (jednostki organizacyjnej Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku) 
oferującego dany przedmiot. W przypadku, gdy struktura wydziału obejmuje instytuty, wpisuje się także nazwę 
instytutu.  

(4) Studia  
a) kierunek, Nazwa kierunku studiów jest wybierana z przygotowanej listy wydziałowej, albo wpisywana zgodnie 

z  obowiązującym programem studiów. Zastrzeżenie: Pole straci swój obowiązkowy charakter, jeśli wydział 
będzie w przyszłości realizował studia wg autonomicznych programów, składających się z oferty wielu 
kursów, z których student będzie komponował tok swoich studiów na wydziale (nie na kierunku).  

b) stopień, Jest wybierany wyłącznie z przygotowanej listy, która uwzględnia:  
• studia pierwszego stopnia / studia drugiego stopnia. W przypadku dostosowania wzoru sylabusa do specyfiki 
studiów podyplomowych lista ta powinna zostać uzupełniona o te rodzaje studiów.  

c) tryb, Jest wybierany wyłącznie z przygotowanej listy, która uwzględnia:  
• studia stacjonarne / niestacjonarne. W przypadku dostosowania wzoru sylabusa do specyfiki studiów 
podyplomowych lista ta powinna zostać uzupełniona o te rodzaje studiów.  

d) specjalność, Powinna być zgodna z zatwierdzonym planem studiów na danym kierunku. Może być wybierana 
z listy przygotowanej przez jednostkę prowadzącą kierunek. Zastrzeżenie: Funkcjonalne znaczenie nazwy 
specjalności może zostać ograniczone przy zmianie formuły programów studiów, o czym wspominano 
powyżej.  

e) specjalizacja. Powinna być zgodna z zatwierdzonym planem studiów na danym kierunku. Może być wybierana 
z listy przygotowanej przez jednostkę prowadzącą kierunek. Zastrzeżenie: Funkcjonalne znaczenie nazwy 
specjalizacji może zostać ograniczone przy zmianie formuły programów studiów, o czym wspominano powyżej.  

(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)  
Wpisuje się nazwiska wszystkich prowadzących zajęcia z danego przedmiotu, bez względu na ich formę. Jako 
pierwsze wymienia się nazwisko osoby koordynującej opracowanie programu danego przedmiotu. Nazwiska 
prowadzących można dodatkowo przypisać do poszczególnych form zajęć w polu 6.A. i 6.B. formularza.  

(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  
W polu tym wyróżnione zostały trzy zakresy informacji, precyzyjnie określające cechy organizacyjne zajęć:  

6. A. Formy zajęć są wybierane wyłącznie z przygotowanej listy, opracowanej zgodnie z obowiązującą uchwałą 
Senatu. � wykład, � ćwiczenia: audytoryjne, laboratoryjne, terenowe, warsztatowe, wychowania fizycznego 
(ogólnorozwojowe/profilowane lub rehabilitacyjne), � konwersatorium, � lektorat, � seminarium dyplomowe, 
� proseminarium, � praktyka zawodowa.  

6. B. Sposób realizacji zajęć jest wybierany z przygotowanej listy i uzupełniany o informacje określone poniżej: 
� zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku,� zajęcia poza 
pomieszczeniami dydaktycznymi Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku: w tym przypadku należy określić 
konkretne miejsce/ miejsca, gdzie zajęcia się odbywają.  
Wyjaśnienie  
Pomieszczenie dydaktyczne jest pojęciem szerokim i obejmuje różne rodzaje tradycyjnych i specjalistycznych sal dydak-
tycznych oraz laboratoryjnych, których wspólną cechą jest to, że znajdują się w budynkach Ateneum-Szkoły Wyższej w 
Gdańsku. Informacja o sposobie realizacji zajęć jest ważna przede wszystkim ze względu na te ich formy, które 
dopuszczają w czasie obowiązkowych zajęć przebywanie studenta poza terenem Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku lub 
tego wymagają (jak na przykład praktyki, wizyty studyjne etc.)  



6. C. Liczba godzin jest wpisywana przez koordynatora przedmiotu, zgodnie z zatwierdzonym programem stu-
diów. W polu tym trzeba podać liczbę godzin przyporządkowanych odrębnie każdej z przewidzianych form 
i sposobów realizacji zajęć.  

Przykłady  
(a) Jeśli przedmiot jest realizowany w formie wykładu i laboratorium, podaje się liczbę godzin dla każdej z form: wykład: 
30 godz., laboratorium: 20 godz.  
 

(7) Liczba punktów ECTS Uzupełnia pracownik zajmujący się tokiem studiów, zgodnie z ustaleniami dokonanymi 
w ramach jednostki prowadzącej kierunek.  

Wyjaśnienia szczegółowe dotyczące przydzielania punktów ECTS w kontekście tworzenia sylabusa:  

a) Określona liczba punktów ECTS za przedmiot jest rezultatem negocjacji między osobą, która tworzy sylabus, 
oraz osobą odpowiedzialną za tok/ kierunek/ ścieżkę kształcenia w momencie tworzenia danego programu 
studiów. Liczba punktów ECTS jest ustalana dla przedmiotu, ale może być dodatkowo podzielona na po-
szczególne formy zajęć, w jakich jest realizowany, co ułatwi oszacowanie nakładu pracy studenta. Trzeba 

pamiętać, że istnieją ogólne regulacje (zawarte w dotychczas obowiązujących standardach ministerialnych) dotyczące np. 

tego, że w trakcie studiów I stopnia student zdobywa 180 ECTS, w tym 10 ECTS za pracę dyplomową / egzamin, 

natomiast w trakcie studiów II stopnia - 120 ECTS, w tym 20 ECTS za przygotowanie i obronę pracy magisterskiej 

(egzamin końcowy). Ponadto: w semestrze student wypracowuje 30 ECTS, w roku 60 ECTS. Autor sylabusa musi mieć 

świadomość, że jego przedmiot nie jest „samodzielnym bytem”, a wpisuje się w daną koncepcję kształcenia, jest częścią 

planu studiów zorientowanego na kształtowanie określonych kompetencji studenta, tym samym częścią całego nakładu 

pracy studenta „wycenionego” punktami ECTS składającego się na dana kwalifikację.  

b) Strategia obliczania / szacowania punktów ECTS odbywa się w oparciu o następujące założenia:  

1 punkt ECTS oznacza 25 - 30 godzin pracy studenta w różnych formach, takich jak: uczestniczenie w zaję-
ciach dydaktycznych w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku, samodzielne przygotowywanie się do 
egzaminu, samodzielna lektura, przygotowanie i prezentacja projektu, przygotowywanie się do zajęć, 
przygotowanie prezentacji itd. Dlatego bardzo ważne jest, by w sylabusie wyraźnie, szczegółowo określić wymagania 

(zob. też pole 13 i 16 sylabusa), tak, by student miał świadomość, jakie zadania musi zrealizować, czyli jakiego nakładu 

jego pracy w czasie będzie wymagało uzyskanie zaliczenia przedmiotu. Tym samym zyska on czytelną informację, 

dlaczego przedmiotowi przyznano określoną liczbę punktów. Najczęściej kontrowersje w określaniu punktów ECTS 

dotyczą następujących przypadków:  

Przypadek A W planie danych studiów dwa przedmioty pomyślane zostały jako kursy 30 -godzinne, wykładowe, 
kończące się egzaminem, ale jednemu przyznano 3 ECTS, a drugiemu 4 ECTS. W tej sytuacji w sylabusie, w polach 
określającym zakres i poziom wymagań powinna być widoczna różnica dotycząca zadań, które student musi zrealizować, 
by uzyskać zaliczenie, a które w tym przypadku „wyceniono” na 25 godz. jego dodatkowej pracy na rzecz przedmiotu za 
4 ECTS.  

Przypadek B Za ten sam przedmiot na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych przyznano tę samą liczbę punktów 
ECTS, podczas gdy na studiach niestacjonarnych jest on realizowany w mniejszej liczbie godzin zajęć „twarzą w twarz” 
z nauczycielem akademickim. W tej sytuacji w sylabusie powinna znaleźć się czytelna informacja, jakie zadania student 
studiów niestacjonarnych musi wykonać samodzielnie.  

Przypadek C Trzeba pamiętać, że praktyka (zawodowa) studenta ma swój cel i wpisana została do programu studiów. 
Dlatego także jej można przyznać punkty wynikające z nakładu pracy studenta, zwłaszcza wtedy, gdy w koncepcji 
kształcenia jest powiązana z blokiem/ modułem przedmiotów praktycznych, których ukończenie daje możliwość 
ukształtowania umiejętności ważnej dla danej dyscypliny/kierunku/ specjalności.  

c) Punkty ECTS nie są przyznane raz na zawsze. Po zakończeniu przedmiotu - na poziomie jednostki prowadzącej 
studia - wskazane jest, by w badaniach służących ewaluacji procesu kształcenia uwzględnić pytania dotyczące 
nakładu pracy studenta w ramach prowadzonego kursu/ przedmiotu. Szacowanie i przyznawanie punktów 
powinno być monitorowane.  

d) Zbędnym zabiegiem wydaje się przydzielanie punktów ECTS danym kategoriom efektów kształcenia, określonym w KRK, 
czyli: wiedzy, umiejętnościom, kompetencjom społecznym (zob. pole 17 sylabusa). Działanie takie prowadzi do 
usztywnienia (uszkolnienia) procesu kształcenia i zdecydowanie ograniczy jego elastyczność, a ponadto w znacznej mierze 
będzie zabiegiem czysto formalnym ze względu na konieczność szacowania trudnych do jednoznacznego rozróżnienia 
(przenikających się) aspektów kształcenia.  



Więcej informacji o zasadach przyporządkowania punktów ECTS jest dostępnych na stronie:   
http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/89/89/v.21_eursyst_krotkiprzew.pdf  

(8) Cykl dydaktyczny  
Może być to: rok akademicki/semestr letni/semestr zimowy.  

(9) Status przedmiotu  
Uzupełnia pracownik zajmujący się tokiem studiów:  
� obowiązkowy / fakultatywny  

(10) Język wykładowy  
Zasadniczo podaje się tylko jeden język, w jakim prowadzone są zajęcia.  

Przypadki szczególne:  
(a) Jeśli przedmiot jest realizowany jednocześnie w dwóch językach, wskazuje się obydwa.   
(b) Jeśli część zajęć z danego przedmiotu jest realizowana w jednym, a część w innym języku - trzeba oszacować proporcje. Jest 
to ważne w kontekście przyznawania liczby punktów ECTS, które student otrzymuje za dany przedmiot.  
 

(11) Metody dydaktyczne Pole to zawiera informacje o sposobie pracy nauczyciela akademickiego ze studentami. 
Powiązana z nim lista metod ma tylko charakter pomocniczy, dlatego nie wyczerpuje wszystkich możliwych 
rozwiązań metodycznych i nie uwzględnia specyficznych sposobów organizacji środowiska dydaktycznego: � wykład 
/ wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną � ćwiczenia audytoryjne: 
analiza tekstów z dyskusją / metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny) / gry symulacyjne / 
praca w grupach / analiza zdarzeń krytycznych /analiza przypadków / dyskusja / rozwiązywanie zadań � ćwiczenia 
laboratoryjne: wykonywanie doświadczeń / projektowanie doświadczeń  

Wyjaśnienie  
a) Nauczyciel akademicki dokonuje opisu autorskiego sposobu swojej pracy ze studentami, dlatego może:  

(a) łączyć różne metody dydaktyczne zaproponowane powyżej;  
(b) uzupełniać je opisem lub doprecyzować ich szczególne cechy;   
 
(c) stworzyć i syntetycznie opisać własny sposób prowadzenia zajęć. b) Ważne w ustalaniu metod pracy ze studentami jest 
oszacowanie ich przydatności do realizowania celów przedmiotu i zaplanowanych efektów kształcenia studenta (zob. pole 17). 
Metoda jest zawsze pochodną celu kształcenia.  
d) Stosowność doboru metod dydaktycznych (sposobu pracy ze studentami) powinna stanowić przedmiot bieżącej refleksji 
nauczyciela akademickiego i ewaluacyjnych badań jakości kształcenia. Pozwoli to na systematyczne korygowanie / rozwijanie 
repertuaru wykorzystywanych na zajęciach metod dydaktycznych.  

(12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne W polu tym 
wyróżnione zostały trzy zakresy informacji: od najbardziej ogólnej (wyznaczonej „Regulaminem Studiów 
Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku”), do szczegółowej, najsilniej powiązanej z planowanymi efektami 
kształcenia (zob. pole 17):  

12. A. Sposób zaliczenia jest wybierany wyłącznie z przygotowanej listy, zgodnie z Regulaminem Studiów 
Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku:  

� egzamin � zaliczenie z oceną � zaliczenie bez oceny  
12. B. Formy zaliczenia mogą być wybierane z przygotowanej listy, która ma charakter pomocniczy, czyli nie 

wyczerpuje wszystkich możliwych form zaliczenia/egzaminowania: � egzamin pisemny: testowy / 
z pytaniami (zadaniami) otwartymi / dłuższa wypowiedź pisemna (rozwiązywanie problemu), � egzamin 
ustny, � zaliczenie ustne / kolokwium, � wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu lub 
prezentacji / przeprowadzenie badań i prezentacja ich wyników (pisemna / ustna / przedstawiana podczas 
zajęć) / wykonanie (określonej) pracy praktycznej,  

� ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru za 
określone (konkretne) działania / wytwory pracy studenta. Wyjaśnienie a) Przygotowanie się do egzaminu lub kolokwium, 
wykonanie pracy zaliczeniowej są częścią pracy własnej studenta, czyli znajdują swój wyraz w liczbie punktów ECTS 
przyznanych danemu przedmiotowi (zob. pole 7). Natomiast szacowanie czasu pracy własnej studenta związanej z tym 
działaniem jest zależne nie tylko od zakresu i charakteru oczekiwanych efektów kształcenia (zob. pole 17), ale również od formy 
zaliczenia/egzaminu (pole 12. B.), stąd konieczne staje się ich precyzyjne określenie.   

b) Ponieważ zaproponowana powyżej lista ma charakter pomocniczy, wymaga autorskich uzupełnień, które składają się na 
zawartość pola 12. C. dotyczącego kryteriów oceny lub wymagań egzaminacyjnych.  



12. C. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne określane są indywidualnie, jednak powinny:  
a) stanowić rozwinięcie (konkretyzację) wskazanych w polu 12. B. form zaliczenia / egzaminu, co uzasadniono powyżej;  
b) zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów kształcenia (zob. pole 17), do czego zobowiązują ustawowe 
regulacje związane z KRK.  

Przykłady  
(a) Jeśli zaliczenie przedmiotu przyjmuje formę projektu (badania) konieczne jest określenie jego problematyki, formy i sposobu 
prezentacji wyników oraz kryteriów, wg których oceniana będzie praca studenta, np. zakres wyczerpania tematu, poprawność 
merytoryczna, oryginalność zaproponowanych rozwiązań, atrakcyjność prezentacji.  
(b) W przypadku egzaminu można wskazać te pola sylabusa, które precyzują zakres treści objętych egzaminem oraz określić 
normę zaliczenia, która może być prostym wskaźnikiem procentowym (jak wskazuje obowiązujący „Regulamin Studiów 
Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku”) lub może łączyć się z uwzględnieniem dodatkowej wagi, jaką jest stopień 
trudności/skomplikowania poszczególnych pytań/zadań egzaminacyjnych. W przypadku przedmiotów, w których ważna jest 
także poprawność językowa/ stylistyczna/ metodologiczna, aspekty te wchodzą w zakres kryteriów oceny.   
(c) Ustalanie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych przez studenta w czasie trwania zajęć wymaga 
określenia konkretnych działań studenta czy wytworów jego pracy, które będą oceniane, a także wskazania zasad scalania ocen 
cząstkowych w ocenę z zaliczenia (zob. powyższe uwagi dotyczące normy zaliczenia egzaminu).  
(d) W przypadku zadań praktycznych (symulowanych lub laboratoryjnych) można wśród kryteriów uwzględniać zarówno proces 
ich wykonywania, jak i wytwór końcowy. Do każdego z tych aspektów można wskazać kryteria, takie jak na przykład: 
skuteczność zastosowanej procedury, jej zgodność z obowiązującymi normami, czas wykonania, samodzielność studenta, jakość 
wytworu (techniczna, estetyczna), przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  
 

(13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi  
W polu tym wyróżnione zostały dwa zakresy informacji, odwołujące się do różnych sytuacji studenta, które jed-
nak nie wykluczają się wzajemnie i dlatego w sylabusie powinny zostać podane obydwa:  

13. A. Wymagania formalne wymagają podania nazwy tych przedmiotów, których wcześniejsze zaliczenie jest 
niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu. W tym przypadku konieczne jest odwołanie się do 
obowiązującego programu studiów.  
Mają one znaczenie zwłaszcza dla tych studentów, którzy studiują bez większych przerw oraz zgodnie z programem obo-
wiązującym na danym wydziale.  

13. B. Wymagania wstępne obejmują zakres wiadomości, umiejętności i kompetencji przydatnych do realizacji 
treści danego przedmiotu lub traktowanych  jako niezbędne do jego realizacji.  

Mają one znaczenie zwłaszcza dla tych studentów, którzy wyjeżdżają na studia do innych ośrodków w ramach programu 
Erasmus, przenoszą się z innych szkół wyższych, studiowali inny kierunek na poziomie I stopnia, a podjęli studia II 
stopnia na danym kierunku, wracają z urlopów lub wznawiają studia po dłuższej przerwie.  Określenie wymagań 
wstępnych pozwala studentowi (który z różnych powodów nie spełnił wymagań formalnych) na ustalenie, jakie 
wiadomości, umiejętności i kompetencje powinien samodzielnie uzupełnić, by móc efektywnie uczestniczyć w zajęciach 
z danego przedmiotu.  

(14) Cele kształcenia W polu tym - zgodnie z rozróżnieniem wprowadzonym w KRK - należy umieścić cele ogólne 
danego przedmiotu, definiowane jako wyraz intencji prowadzącego zajęcia/ daną formę zajęć. Decyzję, o tym, 
czy cele będą wspólne dla przedmiotu - niezależnie od form, w jakich prowadzone są zajęcia - czy 
przyporządkowane poszczególnym formom zajęć, podejmuje koordynator przedmiotu lub regulują ustalenia 
danego wydziału. Sformułować należy od jednego do maksymalnie kilku celów (zależnie od liczby godzin i form 
zajęć). Można wskazać następujące funkcje informacji zawartych w tym polu:  

a) Cel kształcenia dostarcza ogólnego opisu obszaru zmiany w kompetencjach studenta, jaka nastąpić może po 
zakończeniu kursu danego przedmiotu. Jest to rodzaj wstępnej informacji o przedmiocie (czemu poświęcone 
są zajęcia, jakie jest ich zadanie), która znajduje swoje uszczegółowienie w innych polach sylabusa. Do celów 
kształcenia dostosowuje się metody zajęć (zob. pole 11), w związku z nimi określa się zasadnicze treści 
kształcenia i literaturę (zob. pole 15 i 16), co w sumie ma stworzyć studentom możliwości osiągnięcia założo-
nych efektów kształcenia (zob. pole 17). Przy czym cel kształcenia nie niesie ze sobą gwarancji jego osiągnię-
cia, natomiast stanowi najbliższy punkt odniesienia dla formułowania szczegółowych efektów kształcenia.  

b) Cel kształcenia wiąże program danego przedmiotu z całym programem studiów (kierunku studiów) lub stan-
dardami ustalonymi przez jednostkę prowadzącą studia, czyli pozwala wskazać miejsce danego przedmiotu 
w strukturze profilu absolwenta danych studiów.  



Przykłady  
(a) Cel kształcenia: Zapoznanie studentów z historią i teorią muzykologii. [Forma zajęć: wykład z wykorzystaniem multimediów]  
→ Przykładowe efekty kształcenia (student): rozpoznaje podstawowe kierunki rozwoju współczesnej muzykologii; wskazuje 
kluczowe cechy tekstów muzycznych; odnajduje związki między muzykologią i dziedzinami pokrewnymi.  
(b) Cel kształcenia: Przygotowanie studentów do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i ich praktycznego 
zastosowania. [Forma zajęć: laboratorium]   
→ Przykładowe efekty kształcenia (student): projektuje stronę www oraz uzasadnia stosowność przyjętych przez siebie 
rozwiązań; zakłada stronę www, przestrzegając obowiązujących zasad działania; krytycznie ocenia przydatność rozwiązań 
zastosowanych w istniejącej stronie internetowej przedsiębiorstwa usługowego; proponuje ulepszenia projektów stron www 
przygotowanych przez kolegów.  
(c) Cel kształcenia: Zapoznanie studentów z praktycznym wymiarem społecznych badań ilościowych. Stworzenie podstaw do 
krytycznej refleksji nad przydatnością narzędzi badawczych i danych uzyskanych w wyniku ich zastosowania. [Forma zajęć: 
ćwiczenia audytoryjne]  
 

→ Przykładowe efekty kształcenia (student): przygotowuje projekt badawczy i uzasadnia celowość zastosowanych w 
nim rozwiązań, zgodnie z logiką badań ilościowych; analizuje dane ilościowe, wykorzystując podstawowe metody sta-
tystyczne, stosowne do charakteru uzyskanych danych (skali pomiarowej); wnioskuje na podstawie wyników analiz, 
uwzględniające odwołania do modelu badawczego; wskazuje ograniczenia własnych narzędzi badawczych i proponuje 
ich ulepszenia.  

Omawiane zagadnienie pozwalają zrozumieć także materiały zawarte w podręczniku: Autonomia programowa 
uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego:  
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/KRK/20101105
_ Ramy_kwalifikacji_dla_szk_wyzsz_165x235_int.pdf  

(15) Treści programowe W tym polu umieszcza się jasną i zwięzłą prezentację treści realizowanych podczas zajęć, 
przy czym uwzględnia się podział na poszczególne formy zajęć, na przykład:  
15. A. Problematyka wykładu  
15. B. Problematyka ćwiczeń / konwersatorium / laboratorium  

Prezentując treści programowe należy unikać nadmiernej ich detalizacji, skupiając się raczej na problematyce czy zasadni-
czych zagadnieniach realizowanych podczas zajęć, stosownie do przypisanej przedmiotowi liczby godzin i punktów ECTS. 
Zapisywanie konkretnych tematów poszczególnych zajęć jest poważnym usztywnieniem procesu kształcenia i ogranicza za-
równo prowadzącego jak i studentów, uniemożliwiając elastyczne dostosowanie przygotowanego planu do określonego kon-
tekstu kształcenia.  

(16) Wykaz literatury   

W polu tym wyróżnione zostały zakresy informacji zróżnicowanej ze względu na jej zaliczenie lub nie do czasu 
pracy własnej studenta uwzględnionej w przyznanych przedmiotowi punktach ECTS (zob. pole 7):  

16. A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):  
A.1. wykorzystywana podczas zajęć  
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta  

16. B. Literatura uzupełniająca  

Wyjaśnienie a) Przy ustalaniu liczby pozycji składających się na wykaz literatury, należy uwzględnić ogólną liczbę punktów 
ECTS przyznawanych za dany przedmiot, obejmującą także szacowany czas pracy własnej studenta poświeconej na lekturę.  

b) Należy pamiętać, że wykaz literatury przeznaczony jest dla studenta, dlatego trzeba wziąć pod uwagę dostępność przy-
woływanych pozycji dla studiujących.  

(17) Efekty kształcenia Pole to zawiera opis oczekiwanych efektów kształcenia, czyli tego, co student powinien 
po zakończeniu zajęć wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać (zademonstrować), dlatego: a) W sylabusie 
uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia i ocenienia (mierzalne /weryfikowalne /obserwowalne) 
b) W opisie efektów wykorzystuje się tak zwane czasowniki operacyjne (przykłady poniżej), ujęte w formie 
osobowej, które nazywają konkretne czynności studenta poddawane sprawdzaniu.  

Przy formułowaniu efektów kształcenia należy dążyć do:  
a) unikania nadmiernej detalizacji (rozdrabniania); Wielość oczekiwanych efektów kształcenia stwarza pozory 

zachowania bezstronności w procesie oceniania, ale jednocześnie może przerodzić się w nieuzasadniony rygoryzm i brak 
elastyczności. Ponadto nadmiernie szczegółowe efekty kształcenia (zwłaszcza z poziomu wiedzy, zob. pole 17.A.) 
utrudniają sprawdzanie bardziej złożonych kompetencji i zdecydowanie ograniczają samodzielność intelektualną 
studenta. sugeruje się, by liczba efektów kształcenia dla przedmiotu mieściła się w przedziale od 5 do 9, ale są to 



wartości umowne.  

b) zachowania stosownych proporcji między liczbą efektów kształcenia przypisanych do poziomu wiedzy, umie-
jętności i kompetencji społecznych;  Jest to ważne także z tego powodu, że najłatwiej jest definiować i sprawdzać 
efekty kształcenia w obszarze wiedzy, pomijając tym samym lub znacznie ograniczając aspekty mniej oczywiste do 
weryfikacji i wymagające przy ocenianiu zastosowania rozbudowanych kryteriów oceny (a nie norm 
liczbowych/procentowych).  

c) zapewnienia przystawalności efektów kształcenia danego przedmiotu do celów całego programu (zob. pole 
14), a także do efektów zdefiniowanych w opisie efektów kształcenia w danym obszarze studiów (poziomu 
Krajowej Ramy Kwalifikacji);  

d) zachowania realizmu oczekiwań, czyli dostosowania efektów kształcenia do pozostałych założeń zawartych 
w sylabusie, czyli do celów kształcenia, treści programowych, form zajęć i metod dydaktycznych a także czasu 
przeznaczonego na realizację danego przedmiotu.  

Definiowanie efektów kształcenia obejmuje trzy poziomy, określone w KRK:  

17. A. Wiedza Wiedza rozumiana jest jako efekt przyswojenia (nie przetworzenia) informacji; składa się na nią „zbiór 
opisu faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z określoną dziedziną pracy lub nauki”.   

Przydatne (i stosowne) do opisania efektów kształcenia tej kategorii są na przykład następujące czasowniki (w formie 
osobowej), które pozwalają sprawdzić, czy student „wie i rozumie”: nazywa, definiuje, wymienia, opisuje, 
wyjaśnia/tłumaczy, identyfikuje/rozpoznaje, streszcza, charakteryzuje, rozróżnia, uzupełnia, ilustruje, potrafi przedstawić 
w innej konwencji językowej, wyciąga proste wnioski  

17. B. Umiejętności Kategoria umiejętności obejmuje umiejętności intelektualne/poznawcze oraz praktyczne. 
Generalnie oznacza „zdolność do stosowania wiedzy i rozwiązywania problemów”.  

Przydatne (i stosowne) do opisania efektów kształcenia tej kategorii są na przykład następujące czasowniki (w formie 
osobowej), które pozwalają sprawdzić, czy student potrafi zastosować wiedzę w sytuacjach typowych i nietypowych, czy 
posiada umiejętności analizowania, dokonywania syntez i oceniania: rozwiązuje, konstruuje, porównuje, klasyfikuje, 
porządkuje, wybiera sposób, projektuje, proponuje (alternatywne rozwiązania), organizuje, planuje, dowodzi, wyprowadza 
wnioski na podstawie twierdzeń, przewiduje, weryfikuje, analizuje, wykrywa, ocenia, szacuje, argumentuje sądy, ustala 
kryteria, rozpoznaje motywy lub przyczyny, poddaje krytyce, dyskutuje  

17. C. Kompetencje społeczne (postawy) Kategoria ta obejmuje zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego 
wykonywania powierzonych zadań, gotowość do uczenia się przez całe życie, sprawność komunikowania się, 
umiejętność współdziałania z innymi w członka i lidera zespołu. Jest ona trudniejsza do szczegółowego 
zdefiniowania w formie sprawdzalnych celów szczegółowych, ale możliwych do zaobserwowania.  

Do opisania efektów kształcenia w objętych tą kategorią przydatne są na przykład następujące czasowniki (w formie 
osobowej) i zwroty: zachowuje ostrożność/krytycyzm w wyrażaniu opinii, dyskutuje, zachowuje otwartość na …, pracuje 
samodzielnie, wykazuje kreatywność w …, pracuje w zespole, kieruje pracą zespołu/ pełni funkcje kierownicze, troszczy 
się/dba o …, wykazuje odpowiedzialność za …, angażuje się w …, przestrzega poczynionych ustaleń, chętnie podejmuje 
się …, jest zorientowany na …, docenia, akceptuje, jest wrażliwy na …., dąży do …  

Wyjaśnienia dodatkowe  

a) Przykładowe sformułowania efektów kształcenia są pokazane w części „Przewodnika” poświęconej celom kształcenia (pole 
14).  

b) Nie istnieje praktycznie żadna możliwość stworzenia wyczerpującej listy czasowników operacyjnych, z jednoczesnym ich 
rozłącznym przyporządkowaniem do każdej z trzech kategorii. Na przykład: czasownik operacyjny: „charakteryzuje” może 
być wykorzystany do zdefiniowania efektu kształcenia z poziomu:  

• wiedzy: „charakteryzuje przyczyny tworzenia się ruchów społecznych w drugiej połowie XIX wieku”,  
• umiejętności: „charakteryzuje ograniczenia własnych narzędzi badawczych, wykorzystując w tym celu wyniki badań  
pilotażowych”. Zatem o zaklasyfikowaniu danego efektu kształcenia do poziomu wiedzy, umiejętności lub kompetencji nie 
może decydować wyłącznie użyty do tego czasownik operacyjny, ale także pozostałe elementy definiujące (konkretyzujące) 
dany efekt kształcenia.  

c) Pierwotnym źródłem czasowników operacyjnych i ich wykorzystywania do definiowania efektów kształcenia jest taksonomia 
B. Blooma (z jej późniejszymi modyfikacjami i uproszczeniami), jednak logika Krajowych Ram Kwalifikacji nie uzasadnia 
bezpośrednich nawiązań do tej klasyfikacji, której słabości wielokrotnie wykazywano w literaturze przedmiotu.  
W tym kontekście proponowane w niektórych praktycznych poradnikach rozwiązania wzorowane na taksonomii Blooma 
wydają się nadinterpretacją, prowadzącą do skrajnej instrumentalizacji sylabusa i samego programu studiów.  



 
(1) Nazwa przedmiotu – Kultura i cywilizacja USA  (2) Kod ECTS 

(3) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot – Wydział Neofilologiczny 

(4 )Studia  

Kierunek  filologia   Stopień  ‐  studia 

pierwszego stopnia 

Tryb ‐ studia stacjonarne   Specjalność  ‐ Filologia 

angielska 

Specjalizacja  

 
(5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Ross Aldridge 

(6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin  

A.  Formy  zajęć,  zgodne  z  zarządzeniem  Rektora  Ateneum‐Szkoły 
Wyższej w Gdańsku ‐ wykład 

B.  Sposób  realizacji  zajęć  ‐  zajęcia w  pomieszczeniu  dydaktycznym 

Ateneum‐Szkoły Wyższej w Gdańsku; udział w życiu kulturalnym poza 

zajęciami  

C. Liczba godzin – 24h 

(7) Liczba punktów ECTS – 3 

 

 

 (8) Cykl dydaktyczny – III rok, semestr  5 

(9) Status przedmiotu ‐ obowiązkowy  (10) Język wykładowy ‐ Angielski 

 

(12)  Forma  i  sposób  zaliczenia oraz podstawowe  kryteria oceny  lub 

wymagania egzaminacyjne 

A.  Sposób  zaliczenia,  zgodny  z  Regulaminem  studiów  Ateneum‐

Szkoły Wyższej w Gdańsku ‐ egzamin 

B.  Formy  zaliczenia  ‐  egzamin  pisemny  z  pytaniami  (zadaniami) 

otwartymi; prezentacja 

(11)  Metody  dydaktyczne  ‐  wykład  z  prezentacją 

multimedialną;  projekt  praktyczny:  prezentacje 

studentów na temat  ich udziału w życiu kulturalnym, 

dyskusja 

 

C. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne –  
1.  Zaliczenie  testu  pisemnego  z  pytaniami  otwartymi  w  oparciu 
o materiały z wykładów i lektury. 
2.  Prezentacja  ustna  zespołowego  projektu  kulturowego  dotycząca 
życia kulturalnego  i cywilizacji amerykańskiej oraz własnego  regionu 
w  oparciu  o  udział  w  lokalnych  wydarzeniach  kulturalnych,  np. 
wystawach,  przedstawieniach,  prezentacjach  filmów,  spotkaniach, 
pokazach,  konferencjach,  itp. Umiejętność  prowadzenia  dyskusji  na 
tematy kulturalne.   

(13)  Określenie  przedmiotów  wprowadzających  wraz  z  wymogami wstępnymi  A. Wymagania  formalne;  B. Wymagania 

wstępne –znajomość j. angielskiego 

(14) Cele kształcenia – 

Student  poznaje  I  rozumie  główne  zagadnienia  teorii  kultury  na  przykładzie  studiów  nad  kulturą  amerykańską.  Student 

poszerza wiedzę i zrozumienie współczesnego amerykańskiego społeczeństwa i całego kontekstu społeczno‐kulturowego w 

USA. 

  



(15) Treści programowe –  

1.  American National Identity: What is an American?        

2. Politics, Social Class and Religion in the USA           

3. Race, Ethnicity and Immigration            

4. Gender, Sexuality and Youth Culture             

5. Regional Identities, American Cities and Cultural Space       

6. American Imperialism and the Idea of Freedom         

7. The American Media and the transmission of Popular Culture 

8. Students’ presentations   

(16) Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): rozdziały wybrane 

Chris Barker, Cultural Studies: Theory and Practice (third edition 2008). 

Andrew Edgar and Peter Sedgwick, Cultural Theory: The Key Concepts (second edition 2008). 

Simon During, ed., The Cultural Studies Reader (third edition 2007). 

B. Literatura uzupełniająca 

David Mauk and John Oakland, American Civilization: An Introduction, 5th edition (2009). 

Christopher Bigsby, ed., The Cambridge Companion to Modern American Culture (2006). 

Neil Campbell and Alasdair Kean, American Cultural Studies: An Introduction to American Culture, 3rd edition (2012). 

Howard Temperley and Christopher Bigsby, eds., A New Introduction to American Studies (2006). 

Ann Gray and Jim McGuigan, eds., Studying Culture: An Introductory Reader (1993). 

John Fiske, Understanding Popular Culture (1989). 

David Lodge and Nigel Wood, eds. Modern Criticism and Theory: A Reader (third edition 2008). 

Lokalne wydarzenia kulturalne: aktywny udział  

(17) Efekty kształcenia 

K W02, K W04,  
K W05, K W13,  
K W15, K U01,  
K U02, K U03  
K U05, K U12, 
K U13, K U19,  
K U20, K K05,  
K K06, K K02 

(17 A) Wiedza  
‐ ma  uporządkowaną  wiedzę  podstawową  z  zakresu  kulturoznawstwa  poszerzającą  wiedzę 

ogólną o  realiach Ameryki Północnej, przydatną w  językowym  środowisku  zawodowym oraz 

w badaniach literackich i językowych. 

‐ zna podstawową terminologię kulturoznawczą przydatną dla każdej specjalizacji 

‐ ma podstawową wiedzę z zakresu kultury amerykańskiej 

‐ ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, 

politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich podstawowych elementach 

‐ ma wiedzę  o  normach  i  regułach  organizujących wybrane  struktury  i  instytucje  społeczne 

w USA 



(17 B) Umiejętności  
‐  potrafi wyszukiwać,  analizować,  oceniać,  selekcjonować  i  użytkować  informacje  dotyczące 

zjawisk kulturowych, szczególnie związanych z Ameryką Północną, wykorzystując różne źródła 

i sposoby, literaturę przedmiotową, media, wydarzenia kulturalne, internetowe bazy danych. 

‐ posługuje się pojęciami i terminami kulturoznawczymi podczas analizy tekstu naukowego lub 

popularno‐naukowego z zakresu kulturoznawstwa  

‐  umie  samodzielnie  zdobywać wiedzę  i  rozwijać  umiejętności    językowe  oraz  umiejętności 

wynikające z wybranej specjalizacji opierające się na znajomości kontekstu kulturowego krajów 

anglojęzycznych  

‐ potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne a w szczególności kulturowe, polityczne 

i ekonomiczne w krajach anglojęzycznych 

‐  potrafi  wykorzystać  podstawową  wiedzę  kulturoznawczą  do  szczegółowego  opisu 

i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk społecznych w USA  

‐ przygotowuje wystąpienia ustne na tematy związane z kulturą i cywilizacją amerykańską  

‐  samodzielnie  i  zespołowo  realizuje  projekty multimedialne w  języku  angielskim w  oparciu 

o poznaną terminologię oraz wiedzę kulturoznawczą i poznane realia amerykańskie  

(17 C) Kompetencje społeczne (postawy) – 

‐  ma  świadomość  odpowiedzialności  za  zachowanie  dziedzictwa  kulturowego  Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej w szczególności, ale także własnego kraju, regionu  i całego 

świata. 

‐  uczestniczy  w  życiu  kulturalnym,  korzystając  z  różnych  mediów  np.  telewizji,  czasopism, 

teatru, kina, dzieląc się obserwacjami w dyskusji podczas zajęć  

‐  pracuje  w  zespole  podczas  zbierania  materiałów,  uczestniczenia  w  życiu  kulturalnym 

w różnych jego formach, realizując projekt dotyczący kultury amerykańskiej 

‐  dzięki  aktywnemu  uczestnictwu  w  wydarzeniach  kulturalnych,  pogłębia  humanistyczną 

wrażliwość  i  rozwija  kompetencje  społeczne,  interpersonalne  i  interkulturowe  przydatne 

w przyszłym życiu zawodowym   

(18) Kontakt – ross_aldridge@yahoo.co.uk 
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