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1.  nazwa kierunku ROCZNY KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW POCHODZENIA POLSKIEGO NA STUDIA W POLSCE 

2.  poziom kształcenia ----------------------------------- 

3.  profil kształcenia ogólnoakademicki 

4.  forma prowadzenia studiów stacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Lektorat języka polskiego    Kod modułu: KLJP_2 

1. Liczba punktów ECTS: 18 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 

kod efektu kształcenia 
modułu opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

KLJP_2_1 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu społecznego, funkcjonalnego (specjalistycznego) zróżnicowania 
języka polskiego, zna normy językowe, zachowania niewerbalne i orientuje się we współczesnej sytuacji 
polszczyzny w świecie. 

KP_W07 
5 

KLJP_2_2 Student posiada wiedzę na temat dziejów Polski i ma  świadomość wpływu historii na język i jego przemiany. KP_W08 2 

KLJP_2_3 Student posiada poszerzoną wiedzę na temat komunikowania interpersonalnego i społecznego w kontekście 
kulturowych procesów komunikacji. 

KP_W10 
4 

KLJP_2_4 Student ma wiedzę o instytucjach kultury, które funkcjonują zarówno w obiegu ogólnym jak i tym 
skierowanym do wąskiego, wyspecjalizowanego grona odbiorców związanych ze współtworzeniem wydarzeń 
promujących kulturę, literaturę i język. 

KP_W13 
3 

KLJP_2_5 Student ma pogłębioną wiedzę na temat gramatycznej budowy języka polskiego i ma świadomość jego 
odmienności względem innych języków. 

KP_W14 
5 

KLJP_2_6 Student potrafi merytorycznie argumentować, posługiwać się tekstami źródłowymi, wnioskować i 
podsumowywać, stosując odpowiednie słownictwo z zakresu różnych dziedzin naukowych. 

KP_U07 
4 

KLJP_2_7 Student posługuje się językiem specjalistycznym i różnymi odmianami języka polskiego w zależności od sytuacji 
komunikacyjnej. 

KP_U08 
5 

KLJP_2_8 Student, wykorzystując nabytą wiedzę, umie napisać tekst przeznaczony dla różnych grup odbiorców. KP_U09 4 

KLJP_2_9 Student potrafi samodzielnie zastosować właściwe kryteria doboru literatury, sformułować opinię i 
uczestniczyć w dyskusji. 

KP_U10 
5 

KLJP_2_10 Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy, zdaje sobie sprawę z potrzeby stałego dokształcania się  KP_K01 4 
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i potrafi samodzielnie zaplanować rozwój swoich kompetencji. 

KLJP_2_11 Student potrafi pracować w zespole i w sposób odpowiedzialny realizować określone zadania. KP_K05 3 

KLJP_2_12 Student aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w celu jak najszerszego pogłębiania 
świadomości kulturowej i stałego poszerzania swojej kompetencji językowej. 

KP_K10 
3 

KLJP_2_13 Student jest świadomym użytkownikiem języka polskiego, zna i propaguje zasady poprawności polszczyzny, 
interesuje się zmianami zachodzącymi w języku. 

KP_K13 
4 

 

3. Opis modułu 

Opis W ramach modułu student poszerza swoją wiedzę i w sposób zintegrowany rozwija wszystkie sprawności językowe w połączeniu z innymi 
działaniami językowymi, jak tworzenie notatek, wygłaszanie referatów i doskonalenie się w rozumieniu tekstów naukowych. Celem modułu 
jest umożliwienie swobodnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, na poziomie wymaganym w czasie studiów na wyższej 
uczelni w Polsce. Zajęcia językowe pozwalają również zapoznać się z językiem specjalistycznym w zakresie przedmiotów, które student 
zamierza studiować. 

Wymagania wstępne 
modułu 

Zaliczenie modułu Lektorat języka polskiego w I semestrze. 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Kod nazwa (typ) sposobu 
weryfikacji 

opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

KLJP_2_w_1 Obserwacja weryfikująca Bieżąca ocena wiedzy, postaw i kompetencji studenta. KLJP_2_1, KLJP_2_2, KLJP_2_3, 
KLJP_2_4, KLJP_2_5, KLJP_2_6, 
KLJP_2_7, KLJP_2_8, KLJP_2_9, 
KLJP_2_10, KLJP_2_11, KLJP_2_12, 
KLJP_2_13 

KLJP_2_w_2 Prace domowe Przygotowanie monologu na wskazany temat. KLJP_2_1, KLJP_2_2, KLJP_2_3, 
KLJP_2_4, KLJP_2_5, KLJP_2_6, 
KLJP_2_7, KLJP_2_8, KLJP_2_9, 
KLJP_2_10, KLJP_2_11, KLJP_2_12, 
KLJP_2_13 
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KLJP_2_w_3 Testy cząstkowe Testy sprawdzające stopień opanowania fragmentu realizowanego 
programu. 

KLJP_2_1, KLJP_2_2, KLJP_2_3, 
KLJP_2_4, KLJP_2_5, KLJP_2_6, 
KLJP_2_7, KLJP_2_8, KLJP_2_9, 
KLJP_2_10, KLJP_2_11, KLJP_2_12, 
KLJP_2_13 

KLJP_2_w_4 Egzamin końcowy  Egzamin końcowy: pisemny – zawierający zadania otwarte i zamknięte oraz 
sprawdzający wszystkie kompetencje oraz ustny – polegający na 
przedstawieniu wypowiedzi argumentacyjnej na wybrany temat. 

KLJP_2_1, KLJP_2_2, KLJP_2_3, 
KLJP_2_4, KLJP_2_5, KLJP_2_6, 
KLJP_2_7, KLJP_2_8, KLJP_2_9, 
KLJP_2_10, KLJP_2_11, KLJP_2_12, 
KLJP_2_13 

 

5.a Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie stacjonarnej) 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

Opis liczba 
godzin 

KLJP_2_fs_1 laboratorium Zajęcia lektoratowe kształcące w 
sposób zintegrowany wszystkie 
sprawności językowe przy 
wykorzystaniu najlepszych 
podręczników i zróżnicowanych 
materiałów dydaktycznych (teksty 
autentyczne, materiały 
audiowizualne, gry językowe, 
Internet); metoda podaniowa, 
metoda aktywizujące, metoda 
zadaniowa, dyskusja. 

300 Analiza i interpretacja tekstów oraz 
przygotowywanie wypowiedzi, 
prezentacji i referatów na wskazane 
tematy; pisemne zadania domowe. 

240 KLJP_2_w_1 
KLJP_2_w_2 
KLJP_2_w_3 
KLJP_2_w_4 

18 

suma godzin: 300 suma godzin: 240 suma punktów: 18 

 


