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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

English - the 2nd cycle programme

Kod przedmiotu

I-A-1

Kategoria przedmiotu

ogólny

Liczba punktów ECTS

1.00
1234

Semestry

2

Język angielski studia II stopnia (C1)

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

0

15

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

Kod archiwizacji:
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Cele przedmiotu

Cel 1 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych oraz rozwijanie umiejętności udziału w dyskusji na
tematy techniczne
Cel 2 Rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem tekstów technicznych
Cel 3 Przygotowanie studentów do wykorzystania języka obcego jako narzędzia poznania
Cel 4 Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy z tekstami technicznymi związanymi z jego specjalnością

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Świadectwo maturalne z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

5

Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student potrafi: zrozumieć ogólny sens wypowiedzi na
tematy związane ze swoją specjalnością o różnorodnej formie i długości(np.rozmowy,dyskusje,wywiady,komunikaty,instrukcje
radiowe i telewizyjne) w różnych warunkach odbioru - zrozumieć logiczną strukturę wypowiedzi- wyodrębnić
główną ideę całej wypowiedzi lub jej fragmentów-wyodrębnić żądaną informację-wysłuchać ze zrozumieniem
wykładu na tematy związane ze swoją specjalnością
EK2 Umiejętności W zakresie doskonalenia umiejętności mówienia student potrafi wyrażać się w sposób jasny
i przekonujący na tematy związane ze swoją specjalnością. W szczególności: - umie w stosowny sposób włączyć
się do dyskusji stosując odpowiednie do tego celu środki językowe - potrafi przedstawiać i uzasadniać własne
poglądy przy pomocy odpowiednich przykładów i faktów - potrafi w jasny sposób przedstawiać opisy - potrafi
wyczerpująco wypowiedzieć się na tematy techniczne związane ze swoją specjalnością
EK3 Umiejętności W zakresie kształtowania i doskonalenia umiejętności związanych z rozumieniem tekstu czytanego o różnorodnej formie i długości student potrafi: wyodrębnić myśl przewodnią całego komunikatu i poszczególnych jego części - wyodrębnić żądaną informację - odróżnić opinie od faktów - zidentyfikować formę
i funkcję komunikatu - sprawnie posługiwać się słownikiem - czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne
ze swojej specjalności - zebrać informacje,koncepcje i opinie ze specjalistycznych źródeł związanych ze swoją
specjalnością
EK4 Umiejętności Student potrafi posługiwać się zasobem leksykalnym związanym ze swoją specjalnością zawartym w treściach programowych, a także posiada świadomość językową dotycząca różnic i podobieństw między
językami.
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Treści programowe
Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Suburbanizacja i eksurbanizacja - cechy charakterystyczne zjawisk, ich przyczyny,
skutki, przykłady w Europie i Stanach Zjednoczonych.

4

C2

Strategie mające na celu regenerację źle funkcjonujących obszarów podmiejskich
na przykładzie Stanów Zjednoczonych.

2
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Ćwiczenia

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C3

Koszty społeczne urbanizacji (wpływ różnorodnych rozwiązań urbanistycznych na
poczucie szczęścia mieszkańców miast)

2

C4

Miasta budowane od podstaw a miasta rozwijające się przez wieki - porównanie
rozwiązań urbanistycznych, ich dobrych i słabych stron, jakości życia mieszkańców
- na wybranych przykładach.

2

C5

Przegląd zjawisk związanych z rozwojem miasta (fragmentacja przestrzeni
wspólnej, przestrzenie publiczne, gentryfikacja, zamieranie centrów miast).

2

C6

Przegląd problemów związanych z urbanizacją na przykładzie wybranych miast na
świecie.

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Dyskusja
N2 Konsultacje
N3 Praca w grupach
N4 Prezentacje multimedialne

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

15

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

10

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

2

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Wpis na każdy kolejny semestr jest uwarunkowany zaliczeniem poprzedniego semestru

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: nie potrafi zrozumieć ogólnego
sensu ani fragmentów wypowiedzi związanej z jego specjalnością, nie rozumie
logicznej struktury wypowiedzi; nie jest w stanie wyodrębnić głównej idei całej
wypowiedzi ani żądanej informacji; nie jest w stanie oddzielić opinii od faktów.

Na ocenę 3.0

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: potrafi w stopniu ograniczonym
zrozumieć ogólny sens wypowiedzi na tematy związane ze swoją specjalnością
(nie rozumiejąc pewnych jej fragmentów) oraz jej logiczną strukturę,zwłaszcza
w trudnych warunkach odbioru; sporadycznie potrafi wyodrębnić główną ideę
całej wypowiedzi lub jej fragmentów oraz wyodrębnić żądaną informację ; w
ograniczonym stopniu oddziela opinie od faktów.

Na ocenę 3.5

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: potrafi zrozumieć ogólny sens
wypowiedzi związanej ze swoją specjalnością oraz jej logiczną strukturę jedynie
w korzystnych warunkach odbioru. w stopniu ograniczonym potrafi wyodrębnić
główną ideę całej wypowiedzi lub jej fragmentów oraz wyodrębnić żądaną
informację oraz oddzielić opinie od faktów

Na ocenę 4.0

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: zazwyczaj potrafi zrozumieć
ogólny sens większości wypowiedzi związanych ze swoją specjalnością (nie
rozumiejąc pewnych jej fragmentów) w różnych warunkach odbioru, zazwyczaj
potrafi zrozumieć logiczną strukturę wypowiedzi; wyodrębnia zazwyczaj
poprawnie główną ideę całej wypowiedzi lub jej fragmentów i większość żądanych
informacji; jest w stanie zazwyczaj odróżnić opinie od faktów.

Na ocenę 4.5

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: potrafi poprawnie zrozumieć
ogólny sens wypowiedzi związanej z jego specjalnością nawet w trudnych
warunkach odbioru; rozumie logiczną strukturę wypowiedzi; poprawnie
wyodrębnia główną ideę całej wypowiedzi lub jej fragmentów i żądaną
informację; odróżnia opinie od faktów.

Na ocenę 5.0

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: z łatwością potrafi zrozumieć
ogólny sens wypowiedzi na tematy związane z jego specjalnością (sporadycznie
nie rozumiejąc pewnych jej fragmentów w trudnych warunkach odbioru) oraz
rozumie logiczną strukturę wypowiedzi, z łatwością wyodrębnia główną ideę całej
wypowiedzi lub jej fragmentów oraz żądaną informację.
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Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

W zakresie umiejętności mówienia student: nie potrafi wyrażać się w sposób jasny
i przekonujący na tematy związane ze swoją specjalnością. W szczególności: - nie
umie w stosowny sposób włączyć się do dyskusji stosując odpowiednie do tego
celu środki językowe; - nie potrafi przedstawiać i uzasadniać własnych poglądów;
- nie potrafi, nawet w umiarkowanie płynny sposób, przedstawiać opisów.

Na ocenę 3.0

W zakresie umiejętności mówienia student: w stopniu ograniczonym potrafi
wypowiadać się na tematy związane ze swoją specjalnością.Sporadycznie umie
włączyć się do dyskusji stosując w ograniczonym stopniu odpowiednie do tego
celu środki językowe; - potrafi w stopniu ograniczonym przedstawiać i uzasadniać
własne poglądy przy pomocy odpowiednich przykładów i faktów - potrafi
w stopniu ograniczonym przedstawiać opisy, chociaż nie udaje mu się unikać przy
tym błędów.

Na ocenę 3.5

W zakresie umiejętności mówienia student: w stopniu ograniczonym potrafi
wypowiadać się na tematy związane z jego specjalnością Sporadycznie umie
włączyć się do dyskusji stosując odpowiednie do tego celu środki językowe;
- potrafi w stopniu ograniczonym przedstawiać i uzasadniać własne poglądy przy
pomocy odpowiednich przykładów i faktów; - potrafi przedstawiać opisy
w umiarkowanie poprawny sposób.

Na ocenę 4.0

W zakresie umiejętności mówienia student na ogół potrafi wypowiadać się na
tematy związane z jego specjalnością. W szczególności: - umie włączyć się do
dyskusji stosując na ogół odpowiednie do tego celu środki językowe; - potrafi
przedstawiać i uzasadniać własne poglądy przy pomocy odpowiednich
przykładów i faktów; - potrafi przedstawiać opisy, chociaż nie udaje mu się
unikać przy tym błędów.

Na ocenę 4.5

W zakresie umiejętności mówienia student: potrafi wypowiadać się na tematy
związane z jego specjalnością. W szczególności: - umie w stosowny sposób
włączyć się do dyskusji na ogół stosując odpowiednie do tego celu środki
językowe; - potrafi przedstawiać i uzasadniać własne poglądy przy pomocy
odpowiednich przykładów i faktów; - potrafi w umiarkowanie płynny sposób
przedstawiać opisy na ogół unikając przy tym błędnych sformułowań.

Na ocenę 5.0

W zakresie umiejętności mówienia student: potrafi wypowiadać się na tematy
związane ze swoją specjalnością w sposób jasny i przekonujący stosując formalny
lub nieformalny rejestr wypowiedzi odpowiednio do sytuacji i rozmówcy;
W szczególności: - umie w stosowny sposób włączyć się do dyskusji stosując
odpowiednie do tego celu środki językowe;zgadzać się bądź nie ze zdaniem innych
uczestników dyskusji, a także komentować je przy użyciu naturalnego języka
- potrafi przedstawiać i uzasadniać własne poglądy przy pomocy odpowiednich
przykładów i faktów, wysuwać i rozważać hipotezy; - potrafi w płynny sposób
przedstawiać opisy i narracje prezentując je w formie następujących po sobie
kolejno zdarzeń.
Efekt kształcenia 3
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Na ocenę 2.0

W zakresie umiejętności związanych z rozumieniem tekstu czytanego na temat
związany z jego specjalnością student: nie potrafi wyodrębnić myśli przewodniej
całego komunikatu i poszczególnych jego części,nie jest w stanie wyodrębnić
żądanej informacji, nie potrafi odróżnić opinii od faktów ani zidentyfikować formy
i funkcji komunikatu, nie umie sprawnie posługiwać się słownikiem, nie jest
w stanie zebrać informacji, koncepcji i opinii ze specjalistycznych źródeł
związanych ze swoją specjalnością.

Na ocenę 3.0

W zakresie umiejętności związanych z rozumieniem tekstu czytanego na temat
związany z jego specjalnością student: sporadycznie potrafi wyodrębnić myśl
przewodnią całego komunikatu i poszczególnych jego części, tylko sporadycznie
jest w stanie wyodrębnić żądaną informację, w stopniu ograniczonym potrafi
odróżnić opinie od faktów oraz formę i funkcję komunikatu, w stopniu
ograniczonym umie posługiwać się słownikiem, sporadycznie jest w stanie zebrać
informacje, koncepcje i opinie ze specjalistycznych źródeł związanych ze swoją
specjalnością.

Na ocenę 3.5

W zakresie umiejętności związanych z rozumieniem tekstu czytanego na temat
związany z jego specjalnością student: dość dobrze potrafi wyodrębnić myśl
przewodnia całego komunikatu i poszczególnych jego części, jest w stanie
wyodrębnić żądaną informację, na ogół potrafi odróżnić opinie od faktów oraz
formę i funkcję komunikatu, dość dobrze posługuje się słownikiem, jest w stanie
zebrać informacje, koncepcje i opinie ze specjalistycznych źródeł związanych ze
swoją specjalnością.

Na ocenę 4.0

W zakresie umiejętności związanych z rozumieniem tekstu czytanego na temat
związany z jego specjalnością student: zazwyczaj potrafi wyodrębnić myśl
przewodnią całego komunikatu i poszczególnych jego części,zazwyczaj jest
w stanie wyodrębnić zadana informacje, potrafi poprawnie odróżnić opinie od
faktów oraz formę i funkcję komunikatu, sprawnie posługuje się słownikiem,
zazwyczaj jest w stanie zebrać informacje, koncepcje i opinie ze specjalistycznych
źródeł związanych ze swoją specjalnością

Na ocenę 4.5

W zakresie umiejętności związanych z rozumieniem tekstu czytanego na temat
związany z jego specjalnością student: potrafi poprawnie wyodrębnić myśl
przewodnią całego komunikatu i poszczególnych jego części, jest w stanie
poprawnie wyodrębnić zadana informacje, potrafi poprawnie odróżnić opinie od
faktów oraz fermo i funkcję komunikatu, biegle posługuje się słownikiem, jest
w stanie poprawnie zebrać informacje, koncepcje i opinie ze specjalistycznych
źródeł związanych ze swoją specjalnością.

Na ocenę 5.0

W zakresie umiejętności związanych z rozumieniem tekstu czytanego na temat
związany z jego specjalnością student: potrafi z łatwością wyodrębnić myśl
przewodnią całego komunikatu i poszczególnych jego części, z łatwością jest
w stanie wyodrębnić zadana informacje, z łatwością odróżnia opinie od faktów
oraz formę i funkcje komunikatu, biegle posługuje się słownikiem, z łatwością
zbiera informacje, koncepcje i opinie ze specjalistycznych źródeł związanych ze
swoją specjalnością.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi posługiwać się zasobem leksykalnym zawartym w treściach
programowych, nie posiada świadomości językowej dotyczącej różnic
i podobieństw między językami

Strona 6/8

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Na ocenę 3.0

Student w stopniu ograniczonym potrafi posługiwać się podstawowymi
elementami zasobu leksykalnego zawartego w treściach programowych; w stopniu
ograniczonym jest w stanie wskazać różnice i podobieństwa między językami

Na ocenę 3.5

Student potrafi posługiwać się podstawowym zasobem leksykalnym zawartym
w treściach programowych ;posiada rudymentarną świadomość językową
dotyczącą różnic i podobieństw między językami

Na ocenę 4.0

Student potrafi posługiwać się większością zasobu leksykalnego zawartego
w treściach programowych; posiada pewną świadomość językową dotyczącą
różnic i podobieństw między językami

Na ocenę 4.5

Student potrafi w satysfakcjonującym stopniu posługiwać się całością zasobu
leksykalnego zawartego w treściach programowych; posiada świadomość językową
dotyczącą różnic i podobieństw między językami

Na ocenę 5.0

Student dobrze potrafi posługiwać się całością zasobu leksykalnego zawartego
w treściach programowych; posiada rozbudowaną świadomość językową
dotyczącą różnic i podobieństw między językami
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

xxx

Cel 2

C1 C2 C3 C4 C5
C6

N1 N4

F1 P1

EK2

xxx

Cel 1

C1 C2 C3 C4 C5
C6

N1 N3 N4

F1

EK3

xxx

Cel 3

C1 C2 C3 C4 C5
C6

N1 N3

P1

EK4

xxx

Cel 4

C1 C2 C3 C4 C5
C6

N1 N2 N3 N4

P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] materiały opracowane przez lektora na podstawie artykułów z magazynów branżowych oraz
internetu — Architecture Week, Architectural Record, Dezeen, ArchDaily, RIBA Journal, , 0,
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Literatura uzupełniająca
[1 ] Charles Montgomery — Happy Cities, Canada, 2013, Doubleday

Literatura dodatkowa
[1 ] Jan Gehl — Cities for People, , 2010, Island Press
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr Ilona Wojewódzka-Olszówka (kontakt: ilona.wojewodzka@wp.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 mgr Ilona Wojewódzka-Olszówka (kontakt: ilona.wojewodzka@wp.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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