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                                                                                    Program studiów 

 

                                                                          Ogólna charakterystyka studiów 

Wydział 

prowadzący 

kierunek studiów: 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 

Kierunek studiów: Filologia  

Poziom 

kształcenia: 

Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: praktyczny 

Umiejscowienie 

kierunku w 

obszarze 

kształcenia: 

Nauki humanistyczne, elementy nauk społecznych 

Forma studiów: stacjonarne 

Liczba semestrów: 6 

Liczba punktów 

ECTS konieczna 

do uzyskania 

kwalifikacji 

odpowiadających 

poziomowi 

studiów: 

180 

Tytuł zawodowy 

uzyskiwany przez 

absolwenta: 

Licencjat 

Specjalność i ilość 

godzin 

dydaktycznych: 

 

Filologia angielska: 

program nauczanie języka angielskiego: 1890 godzin + 720 godz. praktyki zawodowej;  

program translatoryczny – 1890 godzin + 720 godz. praktyki zawodowej 

Język angielski w turystyce i w biznesie: 1890 godzin + 720 godz. praktyki zawodowej 

Ogólne cele Nadrzędnym celem kształcenia na kierunku filologia jest rozwinięcie kompetencji językowych studenta w 



 

kształcenia oraz 

możliwości 

zatrudnienia i 

kontynuacji 

kształcenia przez 

absolwentów 

kierunku: 

 

zakresie języka angielskiego do poziomu C1 (ESOKJ). Absolwent uzyska również podstawową wiedzę z zakresu 

literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa angielskiego. Nabędzie praktyczne umiejętności 

filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu czytanego i słuchanego oraz tworzenia tekstu pisanego.  

Wykształci umiejętność korzystania z informacji oraz krytycznego i kreatywnego myślenia. 

Program przewiduje wyposażenie absolwenta w szereg kompetencji specjalistycznych niezbędnych do 

wykonywania zawodów wykorzystujących znajomość języka obcego.  

• W zakresie programu nauczanie języka angielskiego na filologii angielskiej otrzyma przygotowanie do 

wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego pracującego w przedszkolach i szkołach 

podstawowych. Absolwenci zostaną przygotowani do kompleksowej realizacji edukacyjnych, 

wychowawczych oraz opiekuńczych zadań współczesnej szkoły. 

• W zakresie programu translatorycznego na filologii angielskiej absolwent, poza wykształceniem 

kierunkowym, uzyska wiedzę i umiejętności przekładu tekstów pisanych i ustnych na język angielski i z 

języka angielskiego. Pozna najważniejsze elementy warsztatu pracy tłumacza i przygotuje się do 

prowadzenia działalności związanej z tłumaczeniami.   

• Specjalność język angielski w turystyce i w biznesie wyposaży absolwenta w szereg kompetencji 

specjalistycznych niezbędnych do wykonywania zawodów wykorzystujących znajomość języka 

angielskiego. Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi podjęcie pracy w firmach i instytucjach, w 

redakcjach i wydawnictwach, w turystyce i sektorze usług, w których wymagana jest bardzo dobra 

znajomość języków obcych. 

Absolwenci mogą kontynuować studia drugiego stopnia, bądź/i podjąć pracę, do której przegotowuje ich 

wybrany program studiów. 

Wskazanie 

związku programu 

kształcenia z misją 

i strategią PWSZ w 

Płocku: 

Koncepcja kształcenia na kierunku filologia  jest zgodna z misją i strategią rozwoju Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku, gdzie głównym założeniem jest kształcenie „zgodnie z zasadami wolności nauki, 

rozwijania postaw społecznych” oraz wspierania kreatywności i samorozwoju studenta. Potwierdzają to efekty 

kształcenia, szczególnie w części opisującej kompetencje społeczne, gdzie duże znaczenie przykłada się do 

wykształcania postawy odpowiedzialności, umiejętności współpracy, krytycznego myślenia oraz dążenia do 

samokształcenia i rozwoju świadomości oraz znaczenia kształcenia ustawicznego. W procesie tworzenia 

koncepcji kształcenia uwzględniono doświadczenie kompetentnej kadry naukowo-dydaktycznej, realizującej 

zadania zgodnie ze strategią Uczelni oraz wzorce i przykłady dobrej praktyki w szkolnictwie krajowym i 

zagranicznym. 

Uczelnia „stwarza szansę dla zdolnej młodzieży pochodzącej z miasta Płocka, miast i miejscowości 

sąsiadujących do zdobycia wiedzy teoretycznej na wysokim poziomie oraz umożliwia przygotowanie praktyczne 

do wykonywania zadań zawodowych zgodnych z wybraną przez studenta specjalizacją kształcenia”. 

Najistotniejszym założeniem dydaktycznym jest rozwinięcie jak najwyższych umiejętności językowych do 



 

poziomu zbliżonego do reprezentowanego przez rodzimych użytkowników języka angielskiego (C1) oraz 

wyposażenie studentów filologii w kompetencje niezbędne do wykonywania  zawodów zgodnych z wybraną 

specjalizacją. W koncepcji kształcenia uwzględniono również „aktywizację środowiska studenckiego”, co 

odgrywa znaczącą rolę w strategii Uczelni. Studenci filologii biorą czynny udział zarówno w konstruowaniu 

programu kształcenia, jak i w weryfikacji efektów kształcenia. Prężnie działają koła naukowe, w ramach których 

studenci  oraz nauczyciele akademiccy udzielają się społecznie, naukowo i kulturowo, co jest spójne ze strategią 

Uczelni, która podkreśla znaczenie „intensywnej współpracy ze środowiskiem lokalnym”. Działalność 

pozadydaktyczna jest istotna z punktu widzenia budowania więzi i kształtowania postaw prospołecznych. 

„Wspomaganie współpracy studentów w ramach organizacji i środowisk: lokalnego, krajowego i 

międzynarodowego” wpisuje się w strategię Uczelni. Wydział dysponuje  infrastrukturą dydaktyczną 

umożliwiającą wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wpływające na rozwój 

osobisty i przygotowanie zawodowe. Absolwent posiada wiedzę niezbędną do podjęcia studiów drugiego 

stopnia. 

 

Wskazanie, czy w 

procesie 

definiowania 

efektów kształcenia 

oraz w procesie 

przygotowania i 

udoskonalenia 

programu studiów 

uwzględniono 

opinie 

interesariuszy, w 

tym w 

szczególności 

studentów, 

absolwentów, 

pracodawców: 

W procesie tworzenia koncepcji kształcenia na kierunku filologia uczestniczą interesariusze zewnętrzni i 

wewnętrzni. Wyrazem tego są spotkania Rady Programowej dla kierunku Filologia, w której składzie zasiadają 

interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni, podczas których  analizowane są potrzeby lokalnego rynku pracy i 

sposoby praktycznej realizacji kształcenia zawodowego na kierunku filologia. Odzwierciedla to strategię Uczelni 

mającą na celu „dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy”. Model kształcenia powstał w 

oparciu o doświadczenia kadry naukowo-dydaktycznej zatrudnionej na kierunku filologia, w skład której 

wchodzą przedstawiciele dziedzin nauki opisanych w efektach kształcenia oraz praktycy zawodów, do których 

kształci się studentów kierunku. W ramach Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych działa Rada 

Wydziału, której członkowie, również przedstawiciele Samorządu Studenckiego, omawiają bieżące potrzeby 

mające na celu podnoszenie jakości kształcenia oraz omawiają koncepcje kształcenia na kierunku filologia. W 

procesie definiowania efektów kształcenia uczestniczą również przedstawiciele absolwentów kierunku oraz 

osoby zaangażowane w realizację praktyki zawodowej. W pracach nad udoskonalaniem programu kształcenia 

uwzględniamy opinie studentów wyrażane na bieżąco oraz w trakcie regularnie organizowanych spotkań z 

opiekunami grup i konsultacji, analizę ankiet absolwentów oraz opinię lokalnego rynku pracy. Istotny głos w 

opisanym zakresie ma Rada Programowa dla kierunku Filologia. Podchodzimy do programu kształcenia w 

sposób progresywny, stąd uwzględniamy potrzebę zmian i modyfikacji dla optymalizacji jakości kształcenia, z 

uwzględnieniem zgłaszanych lub obserwowanych potrzeb. 

 

Wymagania 

wstępne 

Od kandydatów na studia oczekuje się: dobrego wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego oraz języka 

polskiego. 



 

(oczekiwane 

kompetencje 

kandydata): 

                                                                                              

 

 

 



 

                                                                                                                  
 

                                      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 wykład 15 1 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  300 29  
 

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 ćwiczenia 30 2 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  345 (+340) 31  

 

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  

 

             

 

 

 
 


