
1 

 

Akademia Katolicka w Warszawie - Collegium Joanneum 

Instytut Sztuki Sakralnej 
Sylabus przedmiotowy 

 

Kierunek studiów Edukacja muzyczna z muzyką kościelną 

Forma studiów Stacjonarne 

Stopień studiów I stopień 

Profil kształcenia praktyczny 

Koordynator  

przedmiotu 

mgr Monika Nowosielska 

Prowadzący zajęcia mgr Monika Nowosielska 

 

1. Przedmiot 

Nazwa przedmiotu  

w języku polskim 

Język obcy 

Nazwa przedmiotu 

w języku angielskim 

Foreign language 

Język wykładowy polski 

Status przedmiotu ogólnouczelniany 

Kod przedmiotu  

Rok i semestr Rok 1 i 2, semestr 1-4 

 

 

2. Forma i miejsce zajęć, liczba godzin i punktów ECTS w planie studiów  

 

Wykład Ćwiczenia Konwersatorium Praktyka Punkty ECTS Miejsce zajęć 

 120   8 Sala dydaktyczna 

 

3. Cele przedmiotu 
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1. Opanowanie przedmiotowego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego, osiągnięcie niezależności językowej umożliwiającej efektywne posługi-

wanie się językiem obcym w zakresie czterech sprawności (słuchanie, mówienie, pisanie i czyta-

nie) w komunikacji zawodowej i naukowej z uwzględnieniem języka specjalistycznego dla kie-

runku studiów. 

 

4. Wymagania wstępne 

1. Ukończenie kursu języka obcego nowożytnego na etapie szkoły średniej. 

 

5. Przedmiotowe efekty uczenia  

Kod efektu 

uczenia się 

przedmiotu 

Efekty uczenia się dla zajęć: Kod efektu ucze-

nia się kierunku 

Wiedza (W) 

Wiedza – W1 rozumie ustne wypowiedzi obcojęzyczne na tematy ogólne i wy-

brane zawodowego 

K_W09 

 rozumie sens opracowań, artykułów, dokumentów i korespondencji K_W09 

 zna słownictwo i struktury potrzebne do osiągnięcia powyższych 

efektów 

K_W09 

Umiejętności (U) 

Umiejętności 

– U1 
potrafi wypowiadać się na tematy ogólne i wybrane zawodowe 

K_U11, K_U12 

U2 potrafi prowadzić korespondencję i przygotowywać wybrane rodzaje 

dokumentów 

K_U11, K_U12 

   

Kompetencje społeczne (K) 

Kompetencje 

– K1 

Krytycznie oceny posiadanej wiedzy i widzi konieczność ciągłego 

doskonalenia własnych umiejętności 

K_K01 

Kompetencje 

– K2 
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6. Treści kształcenia 

Opis treści  

Słownictwo związane z kształceniem, pracą, nauką, wymianą informacji, kierunkiem studiów. Funkcje 

językowe: opisywanie zjawisk, procesów, procedur, prowadzenie korespondencji i dyskusji, sporządza-

nie notatek, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji. Gramatyka: prawidłowe użycie form, konstrukcji 

zdaniowych i wyrazowych, słowotwórstwo. Ćwiczenie komunikacji 

 

 

7. Literatura 

Lp. Obowiązkowa 

1  

2  

 Uzupełniająca 

1  

2  

  

 

8. Metody dydaktyczne 

Metody dydaktyczne 

Ćwiczenia językowe wykonywane w parach i grupach, dyskusje, symulacje, prezentacje, rozwiązywa-

nie problemu, studium przypadku 

 

 

9. Nakład pracy studenta 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

rodzaj pracy liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 120 

Przygotowywanie się do zajęć 60 
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Konsultacje 20 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu  

Przygotowywanie się do egzaminu/zaliczenia 40 

Łączny nakład pracy studenta  

w godzinach 
240 

Liczba punktów ECTS 8 

 

 

 

10. Metody weryfikacji efektów uczenia 

Metody 

weryfikacji 

efektów uczenia 

Wymagania końcowe - zaliczenie roku, forma 

oceny 
Symbol EKK 

 

ocena bieżąca, kolokwium/prezentacja na 

zajęciach ćwiczeniowych 

 

  

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Uzyskanie co najmniej 60 % ze wszystkich części składowych 

 

 

 

 

   ……………….                                                                      ……………………….           

     podpis autora                                                    podpis pełnomocnika ds. tworzenia 

             nowego wydziału na AKW 


