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Nazwa kierunku: Teologia
Poziom studiów: studia jednolite magisterskie
Sylabus modułu: język obcy 11-TS-12-JN-2
Nazwa wariantu modułu: język angielski
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
Semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe

mgr Krystyna Mendziuk
2013/2014
zimowy
stacjonarne
średnia ocen cząstkowych z całego semestru, aktywność na zajęciach,
frekwencja
-

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa

kod
11-TS-12-JN-2_fs_1

Ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)

mgr Krystyna Mendziuk
31-ST-L30-ANG-B2.2

treści zajęć

Treści programowe:
Podręcznik:
-zagadnienia gramatyczne:
Czasy gramatyczne: przyszły dokonany, przyszły ciągły. Zdania warunkowe i
czasowe. Tryb warunkowy II i III. Czasowniki modalne, wyrażenia ‘would rather, had
better’, czasowniki postrzegania zmysłowego. Mowa zależna.
-materiał leksykalny: części mowy, wymowa, zasady słowotwórstwa, kolokacje
(np.take), phrasal verbs (take), synonimy. Leksyka w zakresie zjawisk pogodowych i
prognozy, ekologii; ryzyka i niebezpieczeństwa, uczuć, części ciała ( w idiomach);
muzyki, instrumentów i festiwali muzycznych.
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-umiejętności: konwersacja na wybrane tematy, opisywanie zjawisk ( np. zmian
klimatycznych), wyrażanie opinii (np. na temat działań ekologicznych); pisanie:
krótki artykuł na temat zachowania bezpieczeństwa w czasie wycieczki szkolnej.
metody
prowadzenia
zajęć

liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Inne: Czytanie, tłumaczenie, streszczanie, rozumienie ze słuchu.
Ćwiczenie przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnej metod nauczania, z
elementami dyskusji, z pisemną lub ustną informacją zwrotną, z udziałem pracy
własnej studenta.
Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym
projektowej, webquest, case study) oraz metod i technik kształcenia na odległość i
z zastosowaniem TIK.
30
30
Literatura uzupełniająca, praca z zalecanym podręcznikiem (NEW ENGLISH FILE
UPPER-INTERMEDIATE) i innymi źródłami, przygotowywanie form ustnych i
pisemnych , przygotowanie się do testów sprawdzających. Praca na platformie
elearningowej.
Zajęcia w blokach 2-godzinnych raz w tygodniu, w pomieszczeniu Uniwersytetu,
według harmonogramu kierunku Teologia
C.Oxenden, C.Latham-Koenig New English File Upper-Intermediate, Oxford
University Press 2009, Student’s Book, Workbook, MultiROM
-M.Misztal Tests in English Thematic Vocabulary, WSiP 1994 (Unit XV-Religion)
-dodatkowe materiały przygotowane przez lektora
http://el.us.edu.pl/upgow
-

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa

kod
11-TS-12-JN-2_w_1

Zaliczenie
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny

11-TS-12-JN-2_fs_1
mgr Krystyna Mendziuk
31-ST-L30-ANG-B2.2
Zakres gramatyczno-leksykalny pokrywający się z treściami podręcznika.
Zaliczenie na podstawie 2 testów, obecności na zajęciach, oceny za aktywność,
pracę własną studenta w skali ocen 2-5.
Zakres ocen:
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100%-91%
89%-84%
83%-75%
74%-69%
68%-60%

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
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:bdb
:db+
:db
:dst+
:dst

-Testy pisemne np. uzupełnianie luk, testy wielokrotnego wyboru, sprawdzenie
słownictwa, rozumienie tekstu czytanego, tłumaczenia, wypowiedzi pisemne.
-Praca własna studenta: wypowiedzi pisemne, ćwiczenia do podręcznika,
ćwiczenia gramatyczne i leksykalne. Ćwiczenia na platformie elearningowej.
2 testy pisemne w semestrze po zakończeniu jednostek podręcznika
zapowiedziane z 1-2 tyg. wyprzedzeniem. Wypowiedzi pisemne.
krystyna.mendziuk@us.edu.pl
Terminy dyżurów zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie SPNJO
(http://www.spnjo.us.edu.pl/ w zakładce: Dyżury

