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1. METRYCZKA 

Rok akademicki 2021/2022 

Kierunek studiów Szkoła Doktorska 

Dyscyplina wiodąca  
(zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia 

Ministra NiSW z 26 lipca 2019) 
nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu 

Profil studiów 
(ogólnoakademicki/praktyczny) 

ogólnoakademicki 

Poziom kształcenia  
(I stopnia/II stopnia/ 

jednolite magisterskie) 
kształcenie doktorantów 

Forma studiów 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

stacjonarne 

Typ modułu/przedmiotu 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Forma weryfikacji efektów  

uczenia się (egzamin/zaliczenie) 
egzamin 

Jednostka/jednostki prowadząca/e 
(oraz adres/y jednostki/jednostek) 

Studium Języków Obcych, WUM 
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa 
tel. 22 5720863 
sjosekretariat@wum.edu.pl,  
www.sjo.wum.edu.pl 

Kierownik jednostki/kierownicy 

jednostek 
dr n. hum. Maciej Ganczar 

Język angielski 
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Koordynator przedmiotu (tytuł, imię, 

nazwisko, kontakt) 

mgr Ewa Ratajska 

eratajska@wum.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
(imię, nazwisko oraz kontakt do osoby, 

której należy zgłaszać uwagi dotyczące 

sylabusa) 

mgr Ewa Ratajska 

eratajska@wum.edu.pl 

Prowadzący zajęcia dr Urszula Swoboda-Rydz, mgr Ewa Ratajska 

 

2. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Rok i semestr 

studiów 
rok 3 (semestr 5 lub 6) Liczba punktów 

ECTS 
- 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 
Liczba godzin Kalkulacja punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 

ćwiczenia (C) 30 - 

Samodzielna praca studenta 

Przygotowanie do zajęć i zaliczeń 30 - 

 

3. CELE KSZTAŁCENIA 

C1 
Rozwinięcie umiejętności identyfikacji i definiowania terminologii specjalistycznej 

napotkanej w anglojęzycznym piśmiennictwie naukowym z własnej branży. 

C2 
Znajomość słownictwa (w języku angielskim) potrzebnego do określenia innych potencjalnych 

celów naukowych we własnej dziedzinie nauki. 

C3 Nabycie/rozwinięcie umiejętności formułowania i przekazywania (w języku angielskim) 

posiadanych danych naukowych w przejrzysty i zrozumiały sposób. 
 

4. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Numer efektu 

uczenia się 
Efekty w zakresie 

Wiedzy – Absolwent zna i rozumie: 

W1 słownictwo w języku angielskim dotyczące wybranych zagadnień szczegółowych 

właściwych dla dyscypliny naukowej 
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W2 struktury językowe (stylistyka, związki frazeologiczne) ułatwiające spójny przekaz 

informacji w języku angielskim w formie ustnej i pisemnej. 

Umiejętności – Absolwent potrafi: 

U1 posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w dyskursie 

w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym. 

U2 komunikować się w języku obcym na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym 

aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym 

U3 
analizować i wyrażać w języku obcym wybrane zagadnienia prac naukowych, w tym 

własnych projektów badawczych 

U4 
samodzielnie działać na rzecz własnego rozwoju korzystając z anglojęzycznego 

piśmiennictwa naukowego z branży 

 

5.  ZAJĘCIA 

Forma zajęć Treści programowe Efekty uczenia się 

ćwiczenia / lektorat 

Praca z tekstami naukowymi w języku angielskim. Ćwiczenie 

identyfikowania i definiowania nieznanych terminów. Ćwiczenie 

parafrazowania poruszonych zagadnień. 

Poszerzanie leksykalnej znajomości języka angielskiego, w tym języka 

specjalistycznego z własnej branży. 

Praca z anglojęzycznymi materiałami audio o tematyce 

specjalistycznej. Ćwiczenie aktywnego słuchania i robienia notatek. 

Ćwiczenie formułowania pytań na temat poruszanych zagadnień. 

Formułowanie własnych zainteresowań badawczych w języku 

angielskim. 

Przedstawianie i omawianie nowości z dziedziny medycyny, farmacji 

i/lub nauk o zdrowiu. 

Planowanie i przygotowywanie prezentacji na temat charakteru 

i zakresu własnego projektu badawczego wraz z wyjaśnieniem/

uzasadnieniem poszczególnych aspektów projektu. 

W1, W2, U1–4 

[P8S_WG, 

P8S_UW, P8S_UK, 

P8S_UU] 

 

6. LITERATURA 

Obowiązkowa 

Wybrane artykuły i fragmenty prac z piśmiennictwa naukowego 

Uzupełniająca 

Artykuły naukowe z danej branży; 

McCarthy M., O’Dell F.: Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press 2016. 
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7. SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Sposoby weryfikacji efektu uczenia się Kryterium zaliczenia 

W1, W2, U2, U3, 

U4 

Udział w zajęciach Aktywny udział w zajęciach oceniany w 

sposób ciągły podczas zajęć – 

nieodrobione nieobecności i brak 

aktywnego udziału uniemożliwiają 

podejście do egzaminu 

W1, W2, U1, U3 Egzamin składający się z części pisemnej 

i ustnej 

Uzyskanie ≥60% punktów z egzaminu 

(składającego się z prezentacji w 

języku angielskim, odpowiedzi na 

pytania do prezentacji i krótkiej 

wypowiedzi pisemnej w języku 

angielskim na wylosowany temat 

dotyczący własnego projektu 

badawczego) 

 

8. INFORMACJE DODATKOWE (informacje istotne z punktu widzenia nauczyciele niezawarte w pozostałej części sylabusa, np. czy przedmiot 

jest powiązany z badaniami naukowymi, szczegółowy opis egzaminu, informacje o kole naukowym) 

Kontakt: 

Sekretariat Studium Języków Obcych (SJO) WUM 

ul. Księcia Trojdena 2a, pokój 137 w Centrum Dydaktycznym 

Sekretariat jest czynny dla studentów: wtorek – piątek godz. 10:00–14:00. 

tel. +48 22 572 08 63 

e-mail: sjosekretariat@wum.edu.pl 

www: http://www.sjo.wum.edu.pl/  

 

Regulamin zajęć w SJO: http://sjo.wum.edu.pl/content/regulamin-sjo 
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