
Uchwała Nr 25/2012 

Senatu AGH z dnia 15 lutego 2012 r. 

 

w sprawie ogólnych zasad nauki języków obcych  

w Akademii Górniczo-Hutniczej 

 

zmieniona uchwałą Nr 130/2013 Senatu AGH z dnia 18 grudnia 2013 r. 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), 

zwanej dalej Ustawą, w zw. z art. 12 pkt 6) oraz art. 22 pkt 2) Statutu Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (uchwała Nr 153/2011 z dnia 28 

września 2011 r.), zwanego dalej Statutem AGH, oraz na podstawie § 21 ust. 5 uchwały 

nr 184/2011 Senatu AGH z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie 

tworzenia programów kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 

w Krakowie w oparciu o język efektów kształcenia, Senat AGH ustala poniższe zasady 

organizacji nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej: 

 

§ 1 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Jednostką odpowiedzialną za kształcenie językowe studentów w Uczelni jest Studium 

Języków Obcych (SJO) lub inna jednostka organizacyjna wskazana w Statucie AGH. 

2. Nauka języków obcych prowadzona jest na studiach dwustopniowych: pierwszego 

i drugiego stopnia w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych. 

3. Student zobowiązany jest uzyskać efekty kształcenia w zakresie umiejętności 

językowych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla danego 

kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

określonymi dla: 

1) poziomu B2 – w przypadku studiów pierwszego stopnia, 

2) poziomu B2+ - w przypadku studiów drugiego stopnia. 

4. Student zobowiązany jest uzyskać zaliczenie każdego semestru nauki zajęć z języka 

obcego, z zastrzeżeniem § 3, § 4 i § 7 ust. 6-7. 
(§ 1 ust. 4 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 130/2013 Senatu AGH z dnia 18 grudnia 2013 r.) 

5. Efekty kształcenia uzyskiwane przez studenta, na studiach pierwszego i drugiego 

stopnia, określa załącznik nr 1 do uchwały. 

6. Szczegółowe zasady organizacji nauki języków obcych w Uczelni określa Zarządzenie 

Rektora AGH. 

 

§ 2 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

1. Łączny wymiar godzinowy obowiązkowych zajęć z języka obcego studiach 

pierwszego stopnia: 

1) stacjonarnych wynosi 150 godzin,  

2) niestacjonarnych wynosi 90-120 godzin, w zależności ode decyzji Rady Wydziału.  

2. Na studiach stacjonarnych inżynierskich pierwszego stopnia zajęcia z języków obcych 

rozpoczynają się od II roku studiów i trwają 4 semestry: 

1) I semestr 45 godzin, 

2) II semestr 45 godzin, 

3) III semestr 30 godzin, 

4) IV semestr 30 godzin 

3. W przypadku studiów stacjonarnych licencjackich pierwszego stopnia zajęcia z języka 

obcego rozpoczynają się od II roku studiów i trwają 3 semestry: 

1) I semestr 45 godzin, 

2) II semestr 45 godzin, 

3) III semestr 60 godzin 



4. Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia zajęcia z języka obcego mogą 

rozpoczynać się od I roku studiów i trwają 3 lub 4 semestry. Rozkład godzinowy zajęć 

na poszczególnych semestrach jest uzależniony od decyzji Rady Wydziału. 

5. Przysługującą liczbę godzin zajęć z języka obcego student może wykorzystać według 

własnego uznania, tj. 

1) na naukę jednego języka obcego, stanowiącego kontynuację języka zdawanego na 

egzaminie maturalnym albo 

2) na naukę dwóch różnych języków, w przypadku, o którym mowa w § 3 i § 4. 

6. Decyzja o rodzaju wybranego, jednego lub dwóch języków, należy do studenta, który 

może dokonać wyboru spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 

niemieckiego lub rosyjskiego. 

7. Student winien zostać poinformowany o rodzaju języka obcego, zalecanego dla 

danego kierunku studiów. 

8. Za zaliczenie zajęć z języka obcego na studiach pierwszego stopnia student uzyskuje 

6 punktów ECTS, które przypisywane są po realizacji pełnej liczby godzin oraz 

złożeniu egzaminu, o którym mowa w ust. 9, z zastrzeżeniem § 3 i § 4.     

9. Ostatni semestr zajęć języka obcego kończy się egzaminem na poziomie B2 

w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

Egzamin przeprowadzany jest centralnie dla całej uczelni, według szczegółowych 

zasad określonych Zarządzeniem Rektora AGH, o którym mowa w § 1 ust. 6. 

 

§  3 

WCZEŚNIEJSZE ZALICZENIE ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO 

 

1. Studentom studiów pierwszego stopnia, którzy po drugim semestrze zajęć z języka 

obcego uzyskali zaliczenie na poziomie B2 przysługuje prawo do terminu zerowego 

egzaminu, po złożeniu którego mogą bezpłatnie kontynuować naukę języka spośród 

określonych w § 2 ust. 6 na dowolnym poziomie w wymiarze do 150 godzin, 

w zależności od liczby godzin wcześniej wykorzystanych zajęć. 

2. Studentom studiów pierwszego stopnia, którzy na egzaminie maturalnym z języka 

obcego w wersji rozszerzonej uzyskali określony zarządzeniem Rektora limit 

procentowy, przysługuje prawo jednorazowego zdawania egzaminu B2 po IV 

semestrze studiów (w terminie zerowym), po złożeniu którego mogą bezpłatnie 

kontynuować naukę języka obcego spośród określonych § 2 ust. 6 na dowolnym 

poziomie w wymiarze do 150 godzin, w zależności od liczby godzin wcześniej 

wykorzystanych zajęć. 

 

§  4 

POSIADACZE CERTYFIKATÓW 

 

1. Studenci posiadający certyfikaty znajomości języka wymienione w Zarządzeniu 

Rektora, o którym mowa w § 1 ust. 6, na studiach pierwszego stopnia są zwolnieni 

z odbywania zajęć i egzaminu z języka obcego i uzyskują wpis oceny z egzaminu na 

podstawie przedłożonego certyfikatu. 

2. Studenci, o których mowa w ust. 1 mogą bezpłatnie kontynuować naukę języka 

obcego wymienionego w certyfikacie albo uczestniczyć w zajęciach z innego języka 

spośród określonych w § 2 ust. 6 na dowolnym poziomie w wymiarze do 150 godzin, 

w zależności od liczby godzin wcześniej wykorzystanych zajęć. O swojej decyzji 

student winien poinformować SJO poprzez zapisanie się na wybrany język 

w sekretariacie SJO na tydzień przed początkiem danego semestru.  

 

§ 5 

DODATKOWY BEZPŁATNY KURS JĘZYKOWY 

 

1. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 oraz w § 4 ust. 2: 

1) bezpłatne zajęcia z innego języka spośród określonych w § 2 ust. 6 na określonym 

poziomie, zwanego dalej dodatkowym kursem językowym, prowadzone są 



semestralnie, 

2) z chwilą zadeklarowania chęci udziału w dodatkowym kursie językowym, student 

zobowiązany jest uzyskać zaliczenie każdego semestru nauki zajęć, 

3) punkty ECTS przyznawane są za zaliczenie bloku zajęć w ramach dodatkowego 

kursu językowego: 

a) 150-godzinny blok zajęć – 6 ECTS, 

b) 90-godzinnny + 60-godzinny blok zajęć – 6 ECTS 

c) 90-godzinny blok zajęć – 4 ECTS, 

d) 60-godzinny blok zajęć – 3 ECTS, 

pod warunkiem spełnienia przez studenta wymagań dotyczących uzyskania 

zakładanych efektów kształcenia dla danego poziomu kursu. 

2. Zaliczenie bloku zajęć w ramach dodatkowego kursu językowego na określonym 

poziomie stanowi dodatkowe osiągnięcie studenta, umieszczane w suplemencie do 

dyplomu. Oceny wystawione w ramach realizacji dodatkowego kursu językowego nie 

są uwzględniane do średniej ocen za semestr studiów bądź za cały okres studiów. 

3. W przypadku zaliczenia dodatkowego kursu językowego, student ma prawo 

jednorazowo przystąpić do egzaminu na poziomie, na którym prowadzony był kurs. 

W przypadku złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym student otrzymuje certyfikat 

znajomości języka obcego na poziomie, na którym składany był egzamin, wystawiony 

przez SJO.  

4. Zakładane efekty kształcenia dla danego poziomu dodatkowego kursu językowego 

określa załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 6 

JĘZYK POLSKI DLA STUDENTÓW-CUDZOZIEMCÓW 

 

Studenci niebędący obywatelami polskimi w ramach zajęć z języka obcego są 

zobowiązani do nauki języka polskiego. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa 

Zarządzenie Rektora AGH, o którym mowa w § 1 ust. 6. 

 

§ 7 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

 

1. Łączny wymiar godzinowy obowiązkowych zajęć z języka obcego, za które student 

otrzymuje 3 punkty ECTS, na studiach drugiego stopnia: 

1) stacjonarnych wynosi 30 godzin,  

2) niestacjonarnych wynosi 15-30 godzin, w zależności ode decyzji Rady Wydziału. 

2. Na studiach drugiego stopnia zajęcia z języka obcego trwają 1 semestr i rozpoczynają 

się w I lub II semestrze studiów, w zależności od decyzji Rady Wydziału, 

w uzgodnieniu z SJO. 

3. Zaliczenie zajęć języka obcego na studiach drugiego stopnia kończy się egzaminem 

na poziomie B2+ w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Rady Europy. Egzamin przeprowadzany jest według szczegółowych zasad określonych 

Zarządzeniem Rektora AGH, o którym mowa w § 1 ust. 6. 

4. Nauka języka obcego na studiach drugiego stopnia stanowi kontynuację nauki języka 

obcego na studiach pierwszego stopnia i prowadzona jest w ramach specjalistycznych 

kursów językowych. 

5. Wykaz dostępnych w danym roku akademickim specjalistycznych kursów językowych 

dla poszczególnych Wydziałów, o których mowa w ust. 4 określa Studium Języków 

Obcych najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć. 

6. W przypadku studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku obcym ust. 1-3 i ust. 

5 nie stosuje się. 
(§ 7 ust. 6 dodany uchwałą Nr 130/2013 Senatu AGH z dnia 18 grudnia 2013 r.) 

7. W przypadku studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku obcym, jako 

specjalistyczny kurs językowy, o którym mowa w ust. 4 uznawany jest obowiązkowy 

przedmiot w programie studiów wskazany przez Radę Wydziału, pozwalający uzyskać 

efekty kształcenia na poziomie B2+ określone w załączniku nr 1do uchwały, za który 



student otrzymuje 3 punkty ECTS. 
(§ 7 ust. 7 dodany uchwałą Nr 130/2013 Senatu AGH z dnia 18 grudnia 2013 r.) 

 

 

§ 8 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Traci moc uchwała nr 5/2009 Senatu AGH z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie 

ogólnych zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława 

Staszica w Krakowie, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 123/2011 Senatu AGH 

z dnia 29 czerwca 2011 r. oraz uchwała nr 157/2011 Senatu AGH z dnia 28 września 

2011 r. 

3. Zasady zaliczania zajęć z języka obcego określone w niniejszej Uchwale obowiązują 

studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 oraz w latach 

następnych. 

4. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach 

wcześniejszych zaliczają zajęcia z języka obcego na zasadach dotychczasowych 

określonych w uchwale, o której mowa w ust. 2. 



załącznik nr 1 do uchwały nr 25/2012 Senatu AGH 
z dnia 15 lutego 2012 r. 

 
 

Efekty kształcenia w zakresie języków obcych 

 

 

Określa się efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia w zakresie nauki języków 

obcych.  

 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE B2 
 

WIEDZA 

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. 

UMIEJĘTNOŚCI 

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. 

Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie 
i zawodowe w formie pisemnej i ustnej. 

Potrafi przygotować prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego kierunku 

oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym. 

Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku 

studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie 
z materiałów dydaktycznych. 

 
Sposoby sprawdzania efektów kształcenia 

 
Ocena na podstawie: 
− krótkich testów kontrolnych 
− wypowiedzi ustnych studenta 
−  udziału w dyskusji w grupach 
− prac pisemnych 
− prezentacji 
− testów semestralnych 

− egzaminu końcowego na poziomie B2 

 
 
Określa się efekty kształcenia na studiach drugiego stopnia w zakresie nauki języków 

obcych.  

 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE B2+ 
 

WIEDZA 

Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne, 
frazeologię, słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku 
studiów oraz tekstów o charakterze akademickim, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone 
pośrednio oraz pozwalające na płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku 
akademickim i zawodowym, używając precyzyjnego słownictwa branżowego. 



UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. teksty z literatury 
fachowej, wykłady i prezentacje, dotyczące studiowanego kierunku lub spraw bieżących, 
komunikaty i polecenia w środowisku pracy. 

Potrafi interpretować uzyskane wiadomości dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone 
pośrednio. 

Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny 
i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności, również przedstawiający wyniki 
własnych badań naukowych oraz formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne, 
szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie 
praktyk zawodowych, procesu rekrutacji i w środowisku pracy. 

Potrafi przygotować rozbudowaną prezentację ustną z zakresu studiowanego kierunku 

i specjalności oraz zainteresowań zawodowych. 

Potrafi płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym 

budując przejrzyste złożone wypowiedzi opisujące zjawiska i wyrażające różne punkty widzenia. 

Potrafi prowadzić korespondencję typową dla środowiska zawodowego z użyciem języka 
branżowego. 

Potrafi korzystać samodzielnie z dostępnych materiałów dydaktycznych. 

 

 
Sposoby sprawdzania efektów kształcenia 

 
Ocena na podstawie: 
− krótkich testów kontrolnych 
− wypowiedzi ustnych studenta 
− udziału w dyskusji w grupach 
− prac pisemnych 

− prezentacji 

− testów semestralnych 
− egzaminu końcowego na poziomie B2+ 

 

 



załącznik nr 2 do uchwały nr 25/2012 Senatu AGH 
z dnia 15 lutego 2012 r. 

 
 

Efekty kształcenia w zakresie nauki języków obcych dla danego poziomu  

w ramach dodatkowego kursu językowego 

 

 

 

Określa się efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia w zakresie nauki języków 

obcych dla danego poziomu w ramach dodatkowego kursu językowego 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO  NA POZIOMIE A1 

WIEDZA 

Ma wiedzę ogólną ,zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię i słownictwo pozwalające na 

zrozumienie krótkich, prostych tekstów informacyjnych i komunikatów oraz pozwalające na 
porozumiewanie się w obrębie prostych rutynowych zadań wymagających bardzo prostej, krótkiej 
wymiany informacji w zakresie znanych tematów dotyczących życia codziennego , studiowania 
i środowiska pracy. 

UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania dotyczące najbliższego otoczenia, życia 
akademickiego i środowiska pracy. 

Potrafi porozumiewać się w obrębie prostych i przewidywalnych sytuacji związanych z życiem 
codziennym podróżowaniem, studiowaniem i podjęciem pracy. 

Potrafi napisać krótki tekst informacyjny taki jak notatka lub e-mail. 

Potrafi wypełnić kwestionariusz osobowy i podać podstawowe informacje dotyczące swojego 

wykształcenia i kwalifikacji. 

 
Sposoby sprawdzania efektów kształcenia 
 

Ocena na podstawie: 
− krótkich testów kontrolnych 
− wypowiedzi ustnych studenta 
− prac pisemnych 
− testu zaliczeniowego na poziomie A1 

 
 
 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO  NA POZIOMIE A2 

WIEDZA 

Ma wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię, słownictwo pozwalające na 
zrozumienie prostych tekstów informacyjnych i komunikatów oraz wyszukanie konkretnych 
informacji w materiałach informacyjnych takich jak ogłoszenia i prospekty oraz pozwalające na 
porozumiewanie się w obrębie prostych rutynowych zadań wymagających krótkiej wymiany 

informacji w zakresie znanych tematów dotyczących życia codziennego, studiowania i środowiska 
pracy. 

UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie słowa, zdania oraz najpopularniejsze wyrażenia opisujące najbliższe otoczenie, życie 
akademickie i środowisko pracy. 

Rozumie myśl przewodnią w jasnych i prostych wiadomościach i ogłoszeniach. 



Potrafi wziąć udział w krótkiej wymianie zdań w obrębie znanych tematów związanych z życiem 

codziennym podróżowaniem, studiowaniem i funkcjonowaniem w środowisku pracy. 

Potrafi napisać krótki tekst informacyjny, taki jak notatka , e-mail lub krótki list. 

Potrafi wypełnić kwestionariusz osobowy i prosty życiorys oraz podać podstawowe informacje 
dotyczące swojego wykształcenia , kwalifikacji i zainteresowań. 

 
Sposoby sprawdzania efektów kształcenia 
 
Ocena na podstawie: 
− krótkich testów kontrolnych 
− wypowiedzi ustnych studenta 
− prac pisemnych 
− testów semestralnych 

− testu zaliczeniowego na poziomie A2 
 

 
 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA  W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO  NA POZIOMIE B1 

 

WIEDZA 

Ma wystarczającą wiedzę ogólną ,zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię i słownictwo 

pozwalające na zrozumienie głównej myśli tekstów o charakterze ogólnym, opisującym 
współczesne zjawiska  ekonomiczno-społeczne oraz krótkich  tekstów o charakterze  akademickim   
i zawodowym pod warunkiem ,że są wyrażone standardowym językiem oraz pozwalające na 
porozumiewanie się w typowych sytuacjach środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę 
dotyczącą podstawowych zasad i zwyczajów obwiązujących na uczelniach oraz w środowisku 
pracy. 

UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie teksty pisane i wypowiedzi ustne wyrażone jasnym językiem dużej częstotliwości np. 
wiadomości  artykuły, wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą  spraw typowych, 

powszechnie znanych, związanych ze współczesnymi wydarzeniami, studiowanym kierunkiem oraz 
środowiskiem pracy, potrafi również interpretować uzyskane wiadomości. 

Potrafi tworzyć proste, spójne teksty informacyjne i argumentacyjne na znane tematy oraz 
prowadzić prostą korespondencję. 

Potrafi poradzić sobie z w większości typowych sytuacji komunikacyjnych w życiu prywatnym, 
akademickim i zawodowym. 

 
Sposoby sprawdzania efektów kształcenia 
 
Ocena na podstawie: 
− krótkich testów kontrolnych 
− wypowiedzi ustnych studenta 

− udziału w dyskusji w grupach 
− prac pisemnych 

− testów semestralnych 
− testu zaliczeniowego na poziomie B1 

 
 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO  NA POZIOMIE C1 

WIEDZA 

Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo 

pozwalające na zrozumienie trudnych, złożonych tekstów o charakterze ogólnym, opisującym 
współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, tekstów o charakterze akademickim oraz z zakresu 



studiowanego kierunku, dostrzegając także znaczenia ukryte i wrażone pośrednio oraz 

pozwalające na swobodne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma 
wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących w środowisku akademickim 
i środowisku pracy. 

UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje 
oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. 

Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie 
i zawodowe w formie pisemnej i ustnej bez trudu znajdując właściwe sformułowania oraz 
wybierając właściwy stopień formalności swojej wypowiedzi. 

Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny. 

odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. 

Potrafi przygotować złożoną prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego 
kierunku oraz swobodnie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym. 

Potrafi napisać długi, złożony tekst informacyjny i argumentacyjny, prowadzić korespondencję 
typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. 

 
Sposoby sprawdzania efektów kształcenia 

 
Ocena na podstawie: 
− krótkich testów kontrolnych 
− wypowiedzi ustnych studenta 
− udziału w dyskusji w grupach 
− prac pisemnych 
− prezentacji 
− testów semestralnych 

− testu zaliczeniowego na poziomie C1 
 

 


