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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-MSP-JOS 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Język angielski techniczny - poziom 
B2+ 

w j.  angielskim English Professional - level B2+ 

Kierownik przedmiotu mgr Adam Feliński  

Jednostka prowadząca 
Studium Języków 

Obcych PW 
Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 1 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski  

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie  
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

30 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

2 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo - 2 - - 

łącznie w semestrze - 30 - - 

Zgodnie z §11 pkt. 7 Regulaminu Studiów w PW obecność studenta na zajęciach, na które został zapisany, z wyjątkiem wykładów, jest obowiązkowa. 

Wymagania wstępne i zasady ogólne 

Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie ze zrozumieniem 
dyskusji, na tematy techniczne z zakresu swojej specjalności. 

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie 
powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.  

Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, oraz wyrazić swoje 
stanowisko w sprawach, będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. 

Celem przedmiotu jest podniesienie znajomości języka angielskiego powyżej poziomu B2, zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia 
Językowego, w zakresie języka specjalistycznego.  

Zapoznanie studentów z podstawową i rozszerzoną terminologią specjalistyczną.  

Rozwijanie umiejętności czytania literatury fachowej (strony internetowe, artykuły prasowe, książki, instrukcje techniczne).  

Nauka prezentowania w języku angielskim.  

Napisanie streszczenia pracy magisterskiej w języku angielskim.  

Przygotowanie studenta do porozumiewania się na tematy fachowe podczas studenckich wymian, dalszych studiów lub pracy w firmach 
polskich i międzynarodowych oraz za granicą. 

Organizacja i warunki zaliczenia zajęć  

 

Ćwiczenia audytoryjne 

30 godzin zajęcia + 30 godzin praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć, przygotowanie do prac kontrolnych, przygotowanie 
dłuższej prezentacji multimedialnej). 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności). 

Zaliczenie wszystkich prac kontrolnych. 

Zaliczenie testu końcowego. 

Wykonanie wszystkich prac domowych. 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Prezentacja. 

 


