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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod modułu Z-ID-401 
Nazwa modułu Język angielski IV 
Nazwa modułu w języku angielskim The English Language 4 
Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 
 
 
A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Inżynieria danych 

Poziom kształcenia I stopie ń 

Profil studiów Praktyczny 

Forma i tryb prowadzenia studiów Studia stacjonarne 

Specjalność Wszystkie specjalno ści 

Jednostka prowadząca moduł Wydziałowe Laboratorium J ęzyków Obcych 

Koordynator modułu Mgr Agnieszka Szczepaniak 

Zatwierdził  

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 
Przynależność do grupy/bloku przed-
miotów Ogólny 

Status modułu  Obowi ązkowy 
Język prowadzenia zajęć Angielski 
Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr Semestr IV 

Usytuowanie realizacji przedmiotu 
w roku akademickim Semestr letni 

Wymagania wstępne The English Language 3 
Egzamin (TAK/NIE) TAK 
Liczba punktów ECTS 2 
 
Forma 
prowadzenia zaj ęć 

wykład 
w 

ćwiczenia 
ć 

laboratorium  
l 

projekt 
p 

inne 
i 

Liczba godzin  
w semestrze   30   
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C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZ TAŁCENIA 
 

Cel 
modułu  

Celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w j. angielskim i poszerze-
nie wiedzy leksykalno-gramatycznej umożliwiającej przedstawienie w formie pisemnej i ust-
nej zagadnień informatycznych, ekonomicznych i matematycznych. 

 
 

Symbol 
efektu Efekty kształcenia 

Forma 
prowa-
dzenia 
zajęć 

Odniesienie 
do efektów 
kierunko-

wych 

Odniesienie 
do efektów 
obszaro-

wych 

U_01 

Student potrafi wypowiadać się w formie ustnej i 
pisemnej na tematy związane z technologią i in-
formatyką. Umie przygotować i przedstawić pre-
zentację w języku angielskim obejmującą w/w te-
matykę. 

l 
K_U01 
K_U02 
K_U19 

T1P_U01 
T1P_U02 
T1P_U03 
T1P_U04 
T1P_U06 
T1P_U07 
X1P_U06 
X1P_U08 
X1P_U09 
X1P_U10 
inzP_U03 

U_02 

Student potrafi interpretować i dokonywać analizy 
informacji  ze źródeł anglojęzycznych. Potrafi pro-
wadzić korespondencję służbową w języku angiel-
skim. 

l 
K_U01 
K_U02 
K_U19 

T1P_U01 
T1P_U02 
T1P_U03 
T1P_U04 
T1P_U06 
T1P_U07 
X1P_U06 
X1P_U08 
X1P_U09 
X1P_U10 
inzP_U03 

K_01 

Student posiada umiejętność współpracy w parach 
i grupach, ma świadomość potrzeby ciągłego do-
skonalenia się, akceptując różnice kulturowe potra-
fi budować relacje w zespołach wielokulturowych. 

l 

K_K01 
K_K03 
K_K04 
K_K05 

T1P_K01 
T1P_K02 
T1P_K03 
T1P_K04 
T1P_K05 
X1P_K01 
X1P_K02 
X1P_K04 
X1P_K05 
InzP_K01 
InzP_K02 
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Treści kształcenia 
 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

3. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych 

Nr 
zajęć 
lab. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej („Desk-
top Publishing”). 

U_01, U_02, 
K_01 

2 Etykieta w sieci – zbiór zasad postępowania w sieci (zakazy i nakazy z za-
stosowaniem adekwatnych konstrukcji gramatycznych). 

U_01, U_02, 
K_01 

3 
Objaśnianie przeprowadzonych badań – zastosowanie różnego rodzaju wy-
kresów. Zdania wyrażające skutek oraz zdania z czasownikami przyczyno-
wymi. 

U_01, U_02, 
K_01 

4 Przygotowanie prezentacji ustnej na temat przeprowadzonego badania oraz 
zastosowanych narzędzi informatycznych. 

U_01, U_02, 
K_01 

5 Projektowanie stron internetowych. Zastosowanie podmiotowych zdań pod-
rzędnych. 

U_01, U_02, 
K_01 

6 Kolokwium śródsemestralne. 
U_01, U_02, 
K_01 

7 Przeprowadzenie ankiet dotyczących działania systemów informatycznych. 
Wybór odpowiednich metod i narzędzi badawczych. 

U_01, U_02, 
K_01 

8 Opracowywanie projektów na przykładzie technologii VoIP. Kompleksowa 
prezentacja modelu. 

U_01, U_02, 
K_01 

9 Główne elementy prezentacji ustnej: powitanie, cel, potrzeba, problem, pro-
jekt w zarysie, części, funkcje, wymiary, działanie, zalety. 

U_01, U_02, 
K_01 

10 Rozwiązania innowacyjne w dziedzinie technologii informacyjnych. Identyfi-
kacja potrzeby, problemu i przedstawienie rozwiązania. 

U_01, U_02, 
K_01 

11 Efektywne wykorzystanie zdań względnych w opisach procesów przetwarza-
nia danych za pomocą programów komputerowych. 

U_01, U_02, 
K_01 

12 
Zmiany technologiczne na przestrzeni czasu. Opis procesów historycznych z 
użyciem czasu przeszłego i strony biernej oraz procesów współczesnych z 
użyciem czasów teraźniejszych. 

U_01, U_02, 
K_01 

13 
Znajomość terminologii fachowej w zakresie systemów bezpieczeństwa w 
przetwarzaniu danych. Wywiad na temat zmian technologicznych oraz zre-
dagowanie komunikatu prasowego na temat innowacyjnych wynalazków. 

U_01, U_02, 
K_01 

14 Techniki informacyjne w analizie i rozwiązywaniu problemów technicznych. 
U_01, U_02, 
K_01 

15 Powtórzenie materiału w zakresie struktur gramatycznych i terminologii fa-
chowej. 

U_01, U_02, 
K_01 

 
4. Charakterystyka zadań projektowych 

5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych 
 
 
Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projekto-

wych, laboratoryjnych, itp.) 

U_01 Testy leksykalno-gramatyczne. Egzamin. 

U_02 
Ustne  i pisemne wypowiedzi na zaproponowane tematy związane z problematyką informa-
tyczną, techniczną i ekonomiczną. Egzamin. 

K_01 Monitorowanie dyskusji. 
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D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS  

Lp. Rodzaj aktywno ści Obciążenie 
studenta Jednostka 

1. Udział w wykładach   

2. Udział w ćwiczeniach   

3. Udział w laboratoriach 30 h 

4. Udział w zajęciach projektowych   

5. Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 h 

6. Konsultacje projektowe   

7. Udział w egzaminie 2 h 

8.    

9. 
Liczba godzin realizowanych przy bezpo średnim udziale 
nauczyciela akademickiego 34 h 

10. 

Liczba punktów ECTS, któr ą student uzyskuje na zaj ęciach 
wymagaj ących bezpo średniego udziału nauczyciela akade-
mickiego 
(1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta) 

1,3 ECTS 

11. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów   

12. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń   

13. Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 4 h 

14. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 7 h 

15. Wykonanie sprawozdań   

16. Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium   

17. Wykonanie projektu lub dokumentacji   

18. Przygotowanie do egzaminu 7 h 

19.    

20. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 18 h 

21. 
Liczba punktów ECTS, któr ą student uzyskuje w ramach 
samodzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta) 

0,7 ECTS 

22. Sumaryczne obci ążenie prac ą studenta  52 h 

23. Punkty ECTS za moduł  
1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta 

2 ECTS 

24. 
Nakład pracy zwi ązany z zajęciami o charakterze praktyc z-
nym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

52 h 

25. 
Liczba punktów ECTS, któr ą student uzyskuje w ramach 
zajęć o charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=27 godzin obciążenia studenta 

2 ECTS 

 
 
E. LITERATURA 

 

Wykaz 
literatury 

1. Evans V., Computing, Express Publishing, 2014. 
2. Hill D., English for IT, Pearson, 2012. 
3. Santiago R. E., Infotech. English for computer users, CUP 2008. 
4. Materiały własne prowadzącego. 
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