
 

                                                                                                                  
 

                                      Plan studiów na kierunku Filologia, specjalność filologia angielska 

 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

Formy studiów: studia stacjonarne 

Specjalność:  filologia angielska 

Liczba semestrów: 6 

Liczba punktów ECTS: 180 

Łączna liczba godzin dydaktycznych dla programu translatoryka z 

elementami kultury anglojęzycznej: 

1890 

Łączna liczba godzin dydaktycznych dla programu 

glottodydaktycznego: 

1890 

Praktyka zawodowa dla programu translatoryka: 720 godzin 

Praktyka zawodowa dla programu nauczanie języka angielskiego: 720 godzin 

 

Filologia angielska – semestr pierwszy 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P1/2 technologie informacyjne ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 
M_P1/3 Przedsiębiorczość i kultura 

pracy 
wykład 15 1 zaliczenie na ocenę 

M_P1/3 Przedsiębiorczość i kultura 

pracy 
ćwiczenia 15 1 zaliczenie na ocenę 

M_P1/5 wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 - zaliczenie na ocenę 
M_P2/1/1 PNJA – konwersacje ze 

słuchaniem 
ćwiczenia 60 5 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/2 PNJA – sprawności 

zintegrowane 1 
ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/3 PNJA – pisanie 1 ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 
M_P2/1/4 PNJA – czytanie z leksyką ćwiczenia 30 4 zaliczenie na ocenę 



 

M_P2/1/5 PNJA – gramatyka 

praktyczna 1 
ćwiczenia 30 4 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/6 PNJA – fonetyka/intonacja ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 
M_P2/2/3 Historia Anglii i USA wykład 30 4 egzamin 

Razem  330 30  
 

Filologia angielska – semestr drugi 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P1/1 nauka drugiego języka ćwiczenia 60 3 zaliczenie na ocenę 
M_P1/5 wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 - zaliczenie na ocenę 
M_P1/4 ochrona własności 

intelektualnej 
wykład 15 1 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/1 PNJA – konwersacje ze 

słuchaniem 
ćwiczenia 60 5 egzamin 

M_P2/1/2 PNJA – sprawności 

zintegrowane 1 
ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/3 PNJA – pisanie 1 ćwiczenia 30 3 egzamin 
M_P2/1/4 PNJA – czytanie z leksyką ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 
M_P2/1/5 PNJA – gramatyka 

praktyczna 1 
ćwiczenia 30 4 egzamin 

M_P2/1/6 PNJA – fonetyka/intonacja ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 
M_P2/2/3 Zarys kultury krajów 

anglojęzycznych  
ćwiczenia 30 3 egzamin 

M_P3/1 ogólnowydziałowy 

przedmiot do wyboru: 

wykład monograficzny 

wykład 30 2 zaliczenie na ocenę 

Razem  375 30  

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów,  student dokonuje wyboru specjalizacji translatorycznej  lub  nauczanie języka angielskiego. 

 
 

Filologia angielska – specjalizacja translatoryczna – semestr trzeci 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P1/1 nauka drugiego języka ćwiczenia 30 1 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/7 PNJA – konwersacje 1 ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/8 PNJA – sprawności 

zintegrowane 2 
ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/9 PNJA – pisanie2 ćwiczenia 30 4 zaliczenie na ocenę 



 

M_P2/1/11 PNJA – gramatyka 

praktyczna 2 
ćwiczenia 30 4 zaliczenie na ocenę 

M_P2/2/7 Gramatyka opisowa języka 

angielskiego 
ćwiczenia 30 4 zaliczenie na ocenę 

M_P2/2/5 wstęp do literaturoznawstwa wykład  15 1 zaliczenie na ocenę 
M_P2/2/5 Wstęp do językoznawstwa wykład 15 1 zaliczenie na ocenę 
M_P4/1/1 Słownictwo angielskiego 

biznesu 
ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P4/1/2 Tłumaczenia przysięgłe ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P4/1/3 Przekład: teksty kulturowe ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

Razem  300 30  
 

Filologia angielska – specjalizacja translatoryczna – semestr czwarty 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P1/1 nauka drugiego języka ćwiczenia 30 1 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/7 PNJA – konwersacje 1 ćwiczenia 30 2 egzamin 

M_P2/1/8 PNJA – sprawności 

zintegrowane 2 
ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/9 PNJA – pisanie 2 ćwiczenia 30 2 egzamin 

M_P2/1/11 PNJA – gramatyka 

praktyczna 2 
ćwiczenia 30 3 egzamin 

M_P2/2/8 literatura angielska ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 
M_P2/2/8 literatura angielska wykład 30 1 egzamin 

M_P2/2/6 Gramatyka opisowa języka 

angielskiego 
ćwiczenia 30 3 egzamin 

M_P2/2/4 Językoznawcze aspekty 

przekładu 
wykład 15 1 Zaliczenie na ocenę 

M_P4/1/1 Przekład: teksty biznesowe ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 
M_P4/1/6 Tłumaczenia wspomagane 

komputerowo 
ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P6/1 praktyka zawodowa ćwiczenia 340 9 zaliczenie na ocenę 

  315 (+340) 30  

 

Filologia angielska – specjalizacja translatoryczna – semestr piąty 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P1/1 nauka drugiego języka ćwiczenia 60 3 egzamin 



 

M_P2/1/22 PNJA – moduł zintegrowany ćwiczenia 60 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/13 PNJA – pisanie Academic 

writing 
ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P2/2/9 literatura amerykańska ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P2/2/9 literatura amerykańska wykład 15 2 egzamin 

M_P4/1/8 przekład pisemny ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P4/1/9 przekład  ustny ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P4/1/10 Przekład: teksty kulturowe  ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P5/2 seminarium dyplomowe ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P3/2 ogólnouczelniany przedmiot 

do wyboru 
wykład 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P6/1 praktyka zawodowa ćwiczenia 200 7 zaliczenie na ocenę 

Razem  345 (+200) 30  
 

Filologia angielska – specjalizacja translatoryczna – semestr szósty 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P2/1/22 PNJA – moduł zintegrowany ćwiczenia 60 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/13 PNJA – pisanie Academic 

writing 
ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P4/1/10 Przekład: teksty 

specjalistyczne 
ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P4/1/8 przekład pisemny ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P4/1/9 przekład ustny ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P4/1/11 Przekład: teksty prawnicze i 

prawne 
ćwiczenia 15 2 Zaliczenie na ocenę 

M_P5/2 seminarium dyplomowe ćwiczenia 30 7 zaliczenie na ocenę 

M_P6/1 praktyka zawodowa ćwiczenia 180 8 zaliczenie na ocenę 

Razem  315 (+180) 30  
 

Filologia angielska – specjalizacja nauczanie języka angielskiego – semestr trzeci 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P1/1 nauka drugiego języka ćwiczenia 30 1 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/7 PNJA – konwersacje 1 ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/8 PNJA – sprawności 

zintegrowane 2 
ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 



 

M_P2/1/9 PNJA – pisanie 2 ćwiczenia 30 4 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/11 PNJA – gramatyka 

praktyczna 2 
ćwiczenia 30 4 zaliczenie na ocenę 

M_P2/2/7 Gramatyka opisowa języka 

angielskiego 
ćwiczenia 30 4 zaliczenie na ocenę 

M_P2/2/5 wstęp do literaturoznawstwa wykład  15 1 zaliczenie na ocenę 
M_P2/2/5 Wstęp do językoznawstwa wykład 15 1 zaliczenie na ocenę 
M_P4/2/1 emisja głosu ćwiczenia 15 1 zaliczenie na ocenę 

M_P4/2/2 psychologia ogólna wykład 15 1 zaliczenie na ocenę 

M_P4/2/3 pedagogika ogólna ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P4/2/4 metodyka nauczania języka 

angielskiego 1 
wykład 15 2 

 
egzamin 

M_P4/2/4 metodyka nauczania języka 

angielskiego 1 
ćwiczenia 30  

3 
zaliczenie na ocenę 

Razem  315 30  
 

Filologia angielska – specjalizacja nauczanie języka angielskiego – semestr czwarty 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P1/1 nauka drugiego języka ćwiczenia 30 1 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/7 PNJA – konwersacje 1 ćwiczenia 30 2 egzamin 

M_P2/1/8 PNJA – sprawności 

zintegrowane 2 
ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/9 PNJA – pisanie 2 ćwiczenia 30 2 egzamin 

M_P2/1/11 PNJA – gramatyka 

praktyczna 2 
ćwiczenia 30 3 egzamin 

M_P2/2/8 literatura angielska ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 
M_P2/2/8 literatura angielska wykład 30 1 egzamin 

M_P2/2/6 Gramatyka opisowa języka 

angielskiego 
ćwiczenia 30 3 egzamin 

M_P2/2/4 Kognitywne modele 

przyswajania języka 
wykład 15 1 zaliczenie na ocenę 

M_P4/2/3 pedagogika ogólna wykład 15 1 zaliczenie na ocenę 
M_P4/2/6 psychologia rozwoju dziecka wykład 15 1 zaliczenie na ocenę 
M_P4/2/7 metodyka  nauczania języka 

angielskiego 2 
wykład 15 1 

 
egzamin 

M_P4/2/7 metodyka nauczania języka 

angielskiego 2 
ćwiczenia 30  

1 
zaliczenie na ocenę 



 

M_P6/2 praktyka zawodowa ćwiczenia 340 9 zaliczenie na ocenę 
Razem  330 (+340) 30  

 

Filologia angielska – specjalizacja nauczanie języka angielskiego – semestr piąty 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P1/1 nauka drugiego języka ćwiczenia 60 3 egzamin 

M_P2/1/22 PNJA – moduł zintegrowany ćwiczenia 60 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/13 PNJA – Academic writing ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P2/2/9 literatura amerykańska ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P2/2/9 literatura amerykańska wykład 15 2 egzamin 

M_P4/2/8 metodyka nauczania języka 

angielskiego 3 
wykład 15 1 egzamin 

M_P4/2/8 metodyka nauczania języka 

angielskiego 3 
ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P4/2/9 pedagogika wczesnoszkolna wykład 15 1 egzamin 

M_P4/2/9 pedagogika wczesnoszkolna ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P5/2 seminarium dyplomowe ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P3/2 ogólnouczelniany przedmiot 

do wyboru 
wykład 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P6/2 praktyka zawodowa ćwiczenia 200 7 zaliczenie na ocenę 

Razem  345(+200) 30  
 

Filologia angielska – specjalizacja nauczanie języka angielskiego – semestr szósty 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P2/1/22 PNJA – moduł zintegrowany ćwiczenia 60 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/13 PNJA – Academic writing ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P4/2/10 metodyka nauczania języka 

angielskiego 4 
wykład 15 3 egzamin 

M_P4/2/10 metodyka nauczania języka 

angielskiego 4 
ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P4/2/11 dydaktyka specjalna języka 

angielskiego 
ćwiczenia 30 4 zaliczenie na ocenę 

M_P5/2 seminarium dyplomowe ćwiczenia 30 7 zaliczenie na ocenę 

M_P6/2 praktyka zawodowa ćwiczenia 180 8 zaliczenie na ocenę 
Razem  195 (+180) 30  



 

 

 

        Plan studiów na kierunku Filologia, specjalność Język angielski w turystyce i w biznesie 

 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 

Kierunek studiów: Filologia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

Formy studiów: Studia stacjonarne 

Specjalność:  Język angielski w turystyce i w biznesie 

Liczba semestrów: 6 

Liczba punktów ECTS: 180 

Łączna liczba godzin dydaktycznych dla programu język angielski w 

turystyce: 

1890 

Łączna liczba godzin dydaktycznych dla programu język angielski w 

biznesie: 

1890 

Praktyka zawodowa: 720 godzin 

 

Filologia – język angielski w turystyce i w biznesie  – semestr pierwszy 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P1/2 Technologie informacyjne ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 
M_P1/3 Przedsiębiorczość i kultura 

pracy 
wykład 15 1 zaliczenie na ocenę 

M_P1/3 Przedsiębiorczość i kultura 

pracy 
ćwiczenia 15 1 zaliczenie na ocenę 

M_P1/5 Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 - zaliczenie na ocenę 
M_P2/1/1 PNJA – konwersacje ze 

słuchaniem 
ćwiczenia 60 5 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/2 PNJA – sprawności 

zintegrowane 1 
ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/3 PNJA – pisanie 1 ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 
M_P2/1/4 PNJA – czytanie z leksyką ćwiczenia 30 4 zaliczenie na ocenę 



 

M_P2/1/5 PNJA – gramatyka 

praktyczna 1 
ćwiczenia 30 4 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/6 PNJA – fonetyka/intonacja ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 
M_P2/2/3 Historia Anglii i USA wykład   30 4 egzamin 

Razem  330 30  
 

Filologia – język angielski w turystyce i w biznesie  – semestr drugi 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P1/1 Nauka drugiego języka ćwiczenia 60 3 zaliczenie na ocenę 
M_P1/4 Ochrona własności 

intelektualnej 
wykład 15 1 zaliczenie na ocenę 

M_P1/5 Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 - zaliczenie na ocenę 
M_P2/1/1 PNJA – konwersacje ze 

słuchaniem 
ćwiczenia 60 5 egzamin 

M_P2/1/2 PNJA – sprawności 

zintegrowane 1 
ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/3 PNJA – pisanie 1 ćwiczenia 30 3 egzamin 
M_P2/1/4 PNJA – czytanie z leksyką ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 
M_P2/1/5 PNJA – gramatyka 

praktyczna 1 
ćwiczenia 30 4 egzamin 

M_P2/1/6 PNJA – fonetyka/intonacja ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 
M_P2/2/3 Zarys kultury krajów 

anglojęzycznych  
ćwiczenia 30 3 egzamin 

M_P3/1 Ogólnowydziałowy 

przedmiot do wyboru: 

wykład monograficzny 

wykład 30 2 zaliczenie na ocenę 

Razem  375 30  

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów,  student dokonuje wyboru specjalizacji język angielski w biznesie lub język angielski w turystyce. 

 
 

Filologia – język angielski w turystyce i w biznesie (biznes) – semestr trzeci 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P1/1 Nauka drugiego języka ćwiczenia 30 1 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/7 PNJA – konwersacje 1 ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/15 PNJA – sprawności 

zintegrowane: dyskurs 

ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 



 

kulturowy 

M_P2/1/16 PNJA – pisanie: 

korespondencja biznesowa 
ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/17 PNJA – czytanie: teksty 

ekonomiczne 
ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/11 PNJA – gramatyka 

praktyczna 2 
ćwiczenia 30 4 zaliczenie na ocenę 

M_P2/2/5 wstęp do literaturoznawstwa wykład  15 1 zaliczenie na ocenę 
M_P2/2/5 Wstęp do językoznawstwa wykład 15 1 Zaliczenie na ocenę 
M_P2/2/7 Gramatyka opisowa języka 

angielskiego 
ćwiczenia 30 4 Zaliczenie na ocenę 

M_P4/3/1 Język angielski w biznesie 1 ćwiczenia 30 4 zaliczenie na ocenę 

M_P4/3/2 Organizacja pracy biurowej ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

Razem  300 30  

 

Filologia – język angielski w turystyce i w biznesie (biznes) – semestr czwarty 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P1/1 Nauka drugiego języka ćwiczenia 30 1 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/7 PNJA – konwersacje 1 ćwiczenia 30 2 egzamin 

M_P2/1/15 PNJA – sprawności 

zintegrowane: dyskurs 

kulturowy 

ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/16 PNJA  pisanie: 

korespondencja biznesowa 
ćwiczenia 30 2 egzamin 

M_P2/1/17 PNJA – czytanie: teksty 

ekonomiczne 
ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/11 PNJA – gramatyka 

praktyczna 2 
ćwiczenia 30 3 egzamin 

M_P2/2/8 Literatura angielska ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 
M_P2/2/8 Literatura angielska wykład 30 1 egzamin 
M_P2/2/6 Gramatyka opisowa języka 

angielskiego 
ćwiczenia 30 3 egzamin 

M_P2/2/4 Pragmatyka dyskursu wykład 15 1 zaliczenie na ocenę 
M_P4/3/1 Język angielski w biznesie 1 ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P6/3 Praktyka zawodowa ćwiczenia 340 9 zaliczenie na ocenę 



 

Razem  315 (+340) 30  

 

Filologia – język angielski w turystyce i w biznesie  (biznes) – semestr piąty 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P1/1 Nauka drugiego języka ćwiczenia 60 3 egzamin 

M_P2/1/22 PNJA – moduł zintegrowany ćwiczenia 60 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/18 PNJA – pisanie i czytanie: 

teksty ekonomiczno-

biznesowe  

ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P2/2/9 Literatura amerykańska ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P2/2/9 Literatura amerykańska wykład 15 2 egzamin 

M_P4/4/7 Język angielski w biznesie 2 ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P4/3/8 Przekład pisemny: teksty 

biznesowe 
ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P4/3/9 Przekład ustny: język 

biznesu 
ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P5/2 Seminarium dyplomowe ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P3/2 Ogólnouczelniany przedmiot 

do wyboru 
wykład 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P6/3 Praktyka zawodowa ćwiczenia 200 7 zaliczenie na ocenę 

Razem  345 (+200) 30  

 

Filologia – język angielski w turystyce i w biznesie (biznes) – semestr szósty 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P2/1/22 PNJA – moduł zintegrowany ćwiczenia 60 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/18 PNJA – pisanie i czytanie: 

teksty ekonomiczno-

biznesowe 

ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P4/3/11 Wielokulturowość w 

biznesie i turystyce 
wykład 15 2 zaliczenie na ocenę 

M_P4/3/7 Język angielski w biznesie2 ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P4/3/21 Komunikacja interpersonalna 

w biznesie 
ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 



 

M_P4/3/6 Język angielski prawniczy w 

biznesie 
ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P5/2 Seminarium dyplomowe ćwiczenia 30 7 zaliczenie na ocenę 

M_P6/3 Praktyka zawodowa ćwiczenia 180 8 zaliczenie na ocenę 

Razem  225 (+180) 30  

 

Filologia – język angielski w turystyce i w biznesie (turystyka)  – semestr trzeci 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P1/1 Nauka drugiego języka ćwiczenia 30 1 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/7 PNJA – konwersacje 1 ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/15 PNJA – sprawności 

zintegrowane: dyskurs 

kulturowy 

ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/16 PNJA – pisanie: 

korespondencja biznesowa 
ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/17 PNJA – czytanie: teksty 

ekonomiczne 
ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/11 PNJA – gramatyka 

praktyczna 2 
ćwiczenia 30 4 zaliczenie na ocenę 

M_P2/2/5 wstęp do literaturoznawstwa wykład  15 1 zaliczenie na ocenę 
M_P2/2/5 Wstęp do językoznawstwa wykład 15 1 zaliczenie na ocenę 
M_P2/2/6 Gramatyka opisowa języka 

angielskiego 
ćwiczenia 30 4 zaliczenie na ocenę 

M_P4/3/14 Język angielski w turystyce 1 ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P4/3/15 Współczesny rynek 

turystyczny 
wykład 15 2 zaliczenie na ocenę 

M_P4/3/16 Język angielski w pracy 

przewodnika turystycznego 
ćwiczenia 15 2 zaliczenie na ocenę 

Razem  300 30  

 

Filologia – język angielski w turystyce i w biznesie (turystyka)  – semestr czwarty 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P1/1 Nauka drugiego języka ćwiczenia 30 1 zaliczenie na ocenę 



 

M_P2/1/7 PNJA – konwersacje 1 ćwiczenia 30 2 egzamin 

M_P2/1/15 PNJA – sprawności 

zintegrowane: dyskurs 

kulturowy 

ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/16 PNJA  pisanie: 

korespondencja biznesowa 
ćwiczenia 30 2 egzamin 

M_P2/1/17 PNJA – czytanie: teksty 

ekonomiczne 
ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/11 PNJA – gramatyka 

praktyczna 2 
ćwiczenia 30 3 egzamin 

M_P2/2/8 Literatura angielska ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 
M_P2/2/8 Literatura angielska wykład 30 1 egzamin 
M_P2/2/6 Gramatyka opisowa języka 

angielskiego 
ćwiczenia 30 3 egzamin 

M_P2/2/4 Pragmatyka dyskursu wykład 15 1 zaliczenie na ocenę 
M_P4/3/14 Język angielski w turystyce 1 ćwiczenia 30 1 zaliczenie na ocenę 

M_P4/3/18 Organizacja i obsługa imprez 

turystycznych w pracy pilota 

wycieczek 

wykład 15 1 zaliczenie na ocenę 

M_P6/3 Praktyka zawodowa ćwiczenia 340 9 zaliczenie na ocenę 

Razem  330 (+340) 30  

 

Filologia – język angielski w turystyce i w biznesie (turystyka)  – semestr piąty 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P1/1 Nauka drugiego języka ćwiczenia 60 3 egzamin 

M_P2/1/22 PNJA – moduł zintegrowany ćwiczenia 60 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/18 PNJA – pisanie i czytanie: 

teksty ekonomiczno-

biznesowe 

ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P2/2/9 Literatura amerykańska ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P2/2/9 Literatura amerykańska wykład 15 2 egzamin 

M_P4/3/19 Język angielski w 

hotelarstwie 
ćwiczenia 15 2 zaliczenie na ocenę 

M_P4/3/20 Język angielski w turystyce 2 ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P4/3/9 Przekład ustny: język ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 



 

turystyki 

M_P5/2 Seminarium dyplomowe ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P3/2 Ogólnouczelniany przedmiot 

do wyboru 
wykład 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P6/3 Praktyka zawodowa ćwiczenia 200 7 zaliczenie na ocenę 

Razem  330 (+200) 30  

 

Filologia – język angielski w turystyce i w biznesie (turystyka) – semestr szósty 
Kod przedmiotu 

W systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów 

ECTS 
Forma zaliczenia 

M_P2/1/22 PNJA – moduł zintegrowany ćwiczenia 60 3 zaliczenie na ocenę 

M_P2/1/18 PNJA – pisanie i czytanie: 

teksty ekonomiczno-

biznesowe 

ćwiczenia 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P4/3/11 Wielokulturowość w 

biznesie i turystyce 
wykład 15 2 zaliczenie na ocenę 

M_P4/320 Język angielski w turystyce 2 ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P4/3/21 Komunikacja interpersonalna 

w turystyce 
ćwiczenia 30 3 zaliczenie na ocenę 

M_P4/3/22 Art of guiding – 

międzynarodowe standardy 

w pilotażu i przewodnictwie 

wykład 30 2 zaliczenie na ocenę 

M_P5/2 Seminarium dyplomowe ćwiczenia 30 7 zaliczenie na ocenę 

M_P6/3 Praktyka zawodowa ćwiczenia 180 8 zaliczenie na ocenę 

Razem  225 (+180) 30  

 

             

 

 

 
 


