
HARMONOGRAM STUD!6W
KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA

SPECJALNOSe: nauczycielska
POZIOM KSZTATCENIA: ll STOPNTA

PROFIL KSZTATCENIA: o96lnoakademicki
FORMA STUDI6W: stacjonarna
Realizacja od roku akademickiego 2OL9 I2OZO

PA PRZEDM IOT6W PODSTAWOWYCH:

RAKTYCZNA NAUKA JEZYKA SPECJALNOSCI

Praktyczna Nauka Jqzyka Angielskiego

tyka praktyczna

SEMINARIUM MAGISTERSKIE **

PRZEDMIOTOW KIERUNKOWYCH:

zykow i analiza konfrontatywna
Modul przedmiot6w wybieralnych A: literaturoznawc kaidym semestrze student wybiera tylko jeden przedmiot, z modulu A LUB z modulu B) **

dramat brytyjski/Literatura postkolonialna+

XX wieczna powie(i brytyjska/Historia stosunk6w
a ngielsko-polskich *

IModul przedmiot6w wybieralnych B: jq z modulu A LUB z modulu B) **
Lingwistyka stosowana/Odmia ny jqzyka

jolingwistyka/Ta bu i eufemizacja w jqzyku*
Pragmatyka i paralingwistyka/Teksty

tyczne w tlumaczeniu*



Podsta,wy jezykoznawstwa kogritywnego/ Wstep do

PRZEDMIOT6W KIERUNKOWYCH DO W
TY KSZTATCENIA PEDAGOGICZNEGO: **

PRZEDMIOTY BLOKU B:

EDMIOTY BLOKU C:

Akwizycja jqzyka

Komunikacja w edukacji
DMIOTY BLOKU D:

Dydaktyka jqzyka angielskiego tt
Praktyka pr

Przeklad tekst6w specialistvcznvch

brane elementy teorii i antropologii literatury
ane problemy leksykografii

ktorat jqzyka obc
Podstawy przedsiqbiorczo(ci * * *

Przedmiot o96lnouczelniany do wyboru** +,++

*** Zajqcia z obszaru nauk spotecznych.
+* Przedmioty "do wyboru"
* W danym roku akademickim proponowany jest tylko leden z przedmiot6w.

student6w obowiqzuje praktyka przedmiotowo-metodyczna: Lqcznie 60 godzin w szkole ponadpodstawowej (30 realizowane we wrze(niu po semestrze drugim i

Student zobowiqzany jest do zaliczenia szkolenia BHP wwymiarze 5 godzin oraz szkolenia bibliotecznego.
30 realrzowane w trakcie semestru czwartego)

qrzn. liczba puhkr6w ECI5 lzyskanych:
1. za zajecia z dziedzinynaukspoleczny.h:8 ECIS(sp. nauczyciehka)/s ECTS(sp, t.anslatoryczna).
2.Wramach zaiei zwiqzanych z prowadzonymi badaniam naukowymiTl pkr EcTs (naucz,)i74 pkrECTS(trans.) (dta protit! os6tnoakadehickieso)

Harmonogram zostal ustalony na posiedzeniu Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Humanistycznych w dniuO3,12.202Or.
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DMIOTY OGOLNE:


