
SYLABUS PRZEDMIOTUNA STUDIACH WYŻSZYCH 

 

1.  Nazwa przedmiotu w języku polskim oraz angielskim: Język obcy nowożytny B2 / Foreign Language 

Course B2 

2.  Dyscyplina:  

3.  Język wykładowy: Język obcy 

4.  Jednostka prowadząca przedmiot: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr 

5.  Kod przedmiotu  

6.  Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 

7.  Kierunek studiów: wszystkie kierunki studiów (zgodnie z programem studiów) 

8.  Poziom studiów: I stopień lub jednolite studia magisterskie 

9.  Rok studiów: I-III 

10.  Semestr: zimowy i /lub letni 

11.  Forma zajęć i liczba godzin:  

 studia stacjonarne: lektorat 120 h (60 h dla studentów zakwalifikowanych na poziom B2II) 

 studia niestacjonarne: zgodnie z programem studiów: 80 h (40 h dla studentów zakwalifikowanych na 

poziom B2II) lub 60 h (30 h dla studentów zakwalifikowanych na poziom B2II)  

Metody uczenia się: praca z tekstem, prezentacja, praca na materiałach audio i video, praca w grupie, 

symulacja, dyskusja. 

12.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia: 

Osoby wyznaczone przez koordynatora (kierownika zespołu językowego). 

13.  Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dlaprzedmiotu:  

Biegłość językowa na poziomie B1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:   

- znajomość zasad gramatycznych i leksyki koniecznych do osiągnięcia biegłościna poziomie B1, 

- umiejętność porozumiewania się za pomocą krótkich form użytkowych pisemnych i ustnych, 

- przestrzeganie dyscypliny i odpowiedzialność za wykonywaną pracę. 

14.  Cele przedmiotu:  

Osiągnięcie biegłości językowej na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego: 

- ukształtowanie umiejętności komunikatywnych studentów w mowie i w piśmie w sytuacjach życia 

społecznego na poziomie B2, 

-  utrzymanie samodyscypliny i uświadamianie znaczenia odpowiedzialności. 

- uświadamianie konieczności uzupełniania i doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności 

15.  Treści programowe:  

Zasób słownictwa oraz zasady gramatyczne konieczne do osiągnięcia biegłościna poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Szerokie spektrum tematyki związanej z funkcjonowaniem w 

społeczeństwie.  

Szczegółowe treści programowe - zgodnie z informacjami na stronie internetowej SPNJO: 

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/175 

16.  Zakładane efekty uczenia się: 

Po ukończeniu poziomu B2 student:  

- dysponuje wystarczającą ilością środków językowych koniecznych do 

wypowiadania się na większość tematów ogólnych  

Symbole odpowiednich 

efektów uczenia się według 

PRK: 

 

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/175


- bierze czynny udział w dyskusjach, uzasadniając wyrażane poglądy  

- przygotowuje i wygłasza prezentacje na wybrany temat  

- pisze teksty w stylu formalnym  

- rozumie teksty dotyczące życia społecznego, uniwersyteckiego i 

zawodowego  

- rozumie wypowiedzi dotyczące życia społecznego, uniwersyteckiego i 

zawodowego  

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności  

- wykazuje się samodzielnością i ma poczucie odpowiedzialności za 

wykonywaną pracę 

 

P6S_UK, P6S_UU, 

P6S_KK, P6S_KO, 

P6S_KR 

 

17.  Literatura obowiązkowa i zalecana (źródła, opracowania, podręczniki, itp.) 

- podręcznik wskazany przez lektora 

- materiały własne lektora 

- Internet  

- platforma językowa 

18.  Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

- egzamin ustny 

- ocena pracy pisemnej 

- ocena udziału w dyskusjach i wypowiedzi indywidualnych studenta podczas zajęć 

- ocena przygotowanej i wygłoszonej prezentacji 

- sprawdziany gramatyczno-leksykalne 

- sprawdziany rozumienia tekstu 

- sprawdziany rozumienia wypowiedzi ustnej 

- obserwacja postępów wiedzy i umiejętności studenta  

- obserwacja pracy studenta podczas zajęć i efektów pracy domowej 

19.  Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu: 

- obecność i aktywność na zajęciach 

- pozytywne oceny w zakresie czterech sprawności językowych: mówienia, pisania, czytania, rozumienia ze 

słuchu  

- pozytywna ocena z egzaminu końcowego 

20.  Nakład pracy studenta:  

Forma działań studenta  liczba godzin na realizację działań 

Poziomy B2I i B2II Poziom B2II 

studia 

stacjonarne 

studia 

niestacjonarne 

studia 

stacjonarne 

studia 

niestacjonarne 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym: 

- lektorat 

 

120 

60 lub 80 

(zgodnie z 

programem 

studiów) 

 

60 

30 lub 40 

(zgodnie z 

programem 

studiów) 

praca własna studenta: 

- przygotowanie do zajęć 

- zadania domowe 

- przygotowanie prezentacji 

- korzystanie z dodatkowych źródeł informacji 

(Internet, platforma językowa, prasa 

obcojęzyczna itp.) 

- przygotowanie do egzaminu 

 

 

 

180 

 

240 lub 220 

(zgodnie z 

programem 

studiów) 

 

 

 

240  

 

270 lub 260 

(zgodnie z 

programem 

studiów) 

Łączna liczba godzin 300 



Liczba punktów ECTS 12 

 


