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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-JOx 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Język obcy przed B2 

w j. angielskim Foreign Language before B2 

Kierownik przedmiotu Lektorzy zatrudnieni w SJO PW 

Jednostka prowadząca SJO PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów - Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

60 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

4 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo - 4 - - 

łącznie w semestrze - 60 - - 

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 

Przed Egzaminem B2 - nie mniej niż Poziom A2 

Wskazany Poziom B1 lub wyżej. 

Student rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów, związanych z życiem codziennym. 

Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane 
i typowe. 

Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi 
potrzebami życia codziennego.  

Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych mu 
spraw i zdarzeń, typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itp.  

Potrafi radzić sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, w którym mówi się danym językiem. 

Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne, na tematy, które są mu znane bądź go interesują. 

Potrafi opisywać zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. 

Uwaga: Regulamin dotyczy zajęć przed egzaminem na poziomie B2, realizowanych w wymiarze 60 godzin/semestr. 

Student zdaje egzamin z wybranego języka obcego na poziomie B2 w wybranym przez siebie semestrze, w zależności od poziomu 
znajomości języka. Egzamin B2 nie jest przypisany do żadnego semestru nauki języka obcego. 

Po zdaniu egzaminu na poziomie B2 studenci korzystają z oferty SJO „Po B2” – są to Lektoraty Tematyczne na poziomie powyżej B2 oraz 
zajęcia z języków innych, niż język angielski na różnych poziomach zaawansowania. Studenci realizują wówczas zajęcia w układzie 2 x 30 
godzin (np. 30 godzin LT + 30 godzin inny język). 

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się: 

▪ krótkie prace kontrolne, 
▪ wypowiedzi ustne, 
▪ prace domowe (pisemne i ustne), 
▪ test modułowy po każdych 30 godzinach nauki, 
▪ praca na zajęciach. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Kryteria zaliczenia:  

▪ regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne 4 nieobecności) 
▪ aktywny udział 
▪ uzyskanie pozytywnych ocen testów modułowych. 

Oceny z testów modułowych stanowią 50% podstawy do wystawienia oceny końcowej na semestr, na drugie 50% składa się średnia ocen 
za zadania domowe, testy cząstkowe i aktywność na zajęciach. 

 


