Nazwa modułu:

Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 140 godzin dla studiów
inżynierskich - semestr 2/4

Rok akademicki:
Wydział:
Kierunek:

2015/2016

Kod: BOS-1-409-s

Punkty ECTS:

0

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska

Poziom studiów:

Specjalność:

Studia I stopnia

Język wykładowy: Polski i
Angielski

―

Forma i tryb studiów:
Profil kształcenia:

Stacjonarne

Ogólnoakademicki
(A)

Semestr: 4

Strona www: http://www.sjo.agh.edu.pl/pl/krk.php
Osoba odpowiedzialna:

dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)

Osoby prowadzące:

Krótka charakterystyka modułu
–

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM

Student, który zaliczył moduł zajęć
wie/umie/potrafi

Powiązania z EKK

Sposób weryfikacji efektów
kształcenia (forma zaliczeń)

Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna
konstrukcje gramatyczne , frazeologię i
słownictwo pozwalające na
zrozumienie tekstów o charakterze
ogólnym, opisującym współczesne
zjawiska ekonomiczno-społeczne , o
charakterze akademickim , oraz z
zakresu studiowanego kierunku
studiów oraz pozwalające na dość
płynne i spontaniczne porozumiewanie
się w środowisku akademickim i
zawodowym.
Ma wiedzę na temat aktualnych
wydarzeń i zjawisk zachodzących we
współczesnym świecie i środowisku
pracy.

OS1A_U14

Kolokwium, Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń, Aktywność na
zajęciach

Umiejętności
M_U001
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M_U002

Potrafi napisać zrozumiały tekst
informacyjny i argumentacyjny z
zakresu studiowanego kierunku
studiów, prowadzić korespondencję
typową dla środowiska pracy oraz
korzystać samodzielnie z materiałów
dydaktycznych.

OS1A_U11,
OS1A_U12,
OS1A_U02

Wykonanie ćwiczeń, Wypracowania
pisane na zajęciach

M_U003

Potrafi przestawiać w sposób
przejrzysty swoje wnioski i opinie na
tematy ogólne, akademickie i
zawodowe .Potrafi przygotować
prezentację ustną z zakresu życia
akademickiego oraz studiowanego
kierunku oraz dość płynnie i
spontanicznie brać udział w dyskusjach
, również w środowisku zawodowym.

OS1A_U11,
OS1A_U12

Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Udział w dyskusji

M_U004

Rozumie dłuższe, nawet
skomplikowane wypowiedzi pisemne i
ustne np. wykłady i prezentacje pod
warunkiem, że dotyczą studiowanego
kierunku lub spraw bieżących oraz
potrafi interpretować uzyskane
wiadomości.

OS1A_U02

Kolokwium, Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń, Aktywność na
zajęciach, Wynik testu
zaliczeniowego

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Konwersatori
um

Zajęcia
seminaryjne

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
terenowe

Zajęcia
warsztatowe

+

-

-

-

-

-

-

-

E-learning

Ćwiczenia
projektowe

-

Inne

Ćwiczenia
laboratoryjne

Forma zajęć

Ćwiczenia
audytoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć wie/umie/potrafi

Wykład

Kod EKM

Umiejętności
M_U001

Ma wystarczającą wiedzę
ogólną, zna konstrukcje
gramatyczne , frazeologię i
słownictwo pozwalające na
zrozumienie tekstów o
charakterze ogólnym,
opisującym współczesne
zjawiska ekonomicznospołeczne , o charakterze
akademickim , oraz z
zakresu studiowanego
kierunku studiów oraz
pozwalające na dość płynne i
spontaniczne porozumiewanie
się w środowisku
akademickim i zawodowym.
Ma wiedzę na temat
aktualnych wydarzeń i zjawisk
zachodzących we
współczesnym świecie i
środowisku pracy.

-

-
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M_U002

Potrafi napisać zrozumiały
tekst informacyjny i
argumentacyjny z zakresu
studiowanego kierunku
studiów, prowadzić
korespondencję typową dla
środowiska pracy oraz
korzystać samodzielnie z
materiałów dydaktycznych.

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_U003

Potrafi przestawiać w sposób
przejrzysty swoje wnioski i
opinie na tematy ogólne,
akademickie i zawodowe
.Potrafi przygotować
prezentację ustną z zakresu
życia akademickiego oraz
studiowanego kierunku oraz
dość płynnie i spontanicznie
brać udział w dyskusjach ,
również w środowisku
zawodowym.

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_U004

Rozumie dłuższe, nawet
skomplikowane wypowiedzi
pisemne i ustne np. wykłady i
prezentacje pod warunkiem,
że dotyczą studiowanego
kierunku lub spraw bieżących
oraz potrafi interpretować
uzyskane wiadomości.

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne
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Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w formie ćwiczeń ( 150 godzin ).
Zagadnienia gramatyczne:
•czas Present Simple
•czas Present Continuous
•czas Past Simple
•czas Past Continuous
•czas Present Perfect
•czas Present Perfect Continous
•czas Future Simple
•czas Past Perfect Simple
•wyrażenie „be going to”
•rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
•przymiotniki i przysłówki
•forma czasowników – ing i bezokolicznik
•czasowniki modalne
•tryby warunkowe I , II, III
•zdania podrzędne okolicznikowe czasu
•zdania przydawkowe
•spójniki
•strona bierna
•mowa zależna
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•słowotwórstwo
Tematyka i słownictwo:
Wprowadzenie i przećwiczenie w różnych kontekstach słownictwa i frazeologii z
zakresu następującej tematyki:
•studia: opis wydziału i charakteru studiów
•plany zawodowe i poszukiwanie pracy
•kwalifikacje i cechy charakteru
•zainteresowania prywatne i zawodowe
•postęp technologiczny i innowacje
•najnowsze osiągnięcia branżowe
•struktura i funkcjonowanie firmy
•przepisy i instrukcje
•rozwój zawodowy pracownika
•obowiązki służbowe
•finanse
•opisywanie wykresów i przedstawianie trendów
•zjawiska i trendy we współczesnym świecie
•społeczeństwo wielokulturowe
•etyka na uczelni i w środowisku pracy
Funkcje językowe:
•przedstawianie się, zwroty używane przy powitaniu i pożegnaniu
•przyjmowanie gościa na uczelni i w firmie
•prowadzenie rozmowy na spotkaniu, przyjęciu, konferencji
•umawianie się
•rozmowy telefoniczne
•wyrażanie opinii i sugestii
•udzielanie rad
•zapraszanie i przyjmowanie zaproszeń
•wyrażanie ofert pomocy i próśb
•zasięganie informacji
•czynny udział w dyskusjach na tematy akademickie i zawodowe
•wygłaszanie prezentacji
•negocjowanie
•opisywanie z użyciem liczb oraz jednostek miar i wag
Inne sprawności:
•pisanie maili
•pisania listów
•sporządzanie opisów
•pisanie tekstów argumentacyjnych

Sposób obliczania oceny końcowej
–

Wymagania wstępne i dodatkowe
–

Zalecana literatura i pomoce naukowe
English Grammar in Use , R.Murphy , CUP
Business Vocabulary in Use , B.Mascull, CUP
Cambridge English for Engineering, Mark Ibbotson, CUP
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Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć.
WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO
Składowe zaliczenia:
1. Zaliczenie kolokwiów
2. Zaliczenie innych form pisemnych i ustnych sprawdzania wiadomości
3. Elementy dodatkowe
1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w
trakcie semestru kolokwiów. Wszystkie kolokwia są na ocenę.
W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących
zasadach:
•
Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny
negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
• Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch
otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
• Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
• Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
• Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
• Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz
podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować
materiałów testowych.
2. Prowadzący zobowiązany jest do podania studentom sposobu oceniania i formy poprawy wszystkich
prac na początku semestru.
3. Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej.
• W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie
najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem.
• W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który
każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić
w terminie 14 dni od daty nieobecności.
• Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania.
•
Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić
zaliczenia semestru nawet, jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.
4. Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz ćwiczeń dodatkowych. Brak
wymaganych materiałów (podręcznika, ćwiczeń dodatkowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu
ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi,
który był nieprzygotowany do 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich
kolokwiów.
5. Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe,
prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.
6. W szczególnych przypadkach losowych prowadzący może za zgodą Kierownika SJO zastosować inny
tryb uzyskania zaliczenia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w lektoratach

42 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

42 godz

Punkty ECTS za moduł

0 ECTS
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