
OGÓLNE ZASADY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA AIK. 

Na studiach licencjackich pierwszego stopnia i studiach jednolitych magisterskich lektorat języka obcego obejmuje 120 godzin nauki, wyłączając Kierunek 

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej, który obejmuje 150 godzin.  

Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną, której podstawę stanowią testy pisemne obejmujące słownictwo i gramatykę z wybranych bloków 

tematycznych, jak również umiejętność czytania i słuchania na poziomie kursu oraz prace pisemne obejmujące realizację konkretnego tematu i formy. Aby 

otrzymać zaliczenie student musi uzyskać ocenę pozytywną za każdy element podlegający ocenie, jak również uczestniczyć w minimum 50% zajęć.  

Na koniec studenci zobowiązani są do zdania egzaminu na poziomie minimum B2 (według CEFR), co oznacza, że poziom wyjściowy grupy lektoratowej 

nie może być niższy niż B1. Egzamin końcowy stanowiący ocenę za semestr 4 składa się z części pisemnej obejmującej słownictwo i gramatykę z semestrów 1-4 

oraz umiejętność czytania, słuchania i pisania na poziomie kursu oraz z części ustnej, która obejmuje prezentację wybranego przez studenta tekstu 

anglojęzycznego związanego z tematyką studiów (min. 10 stron) oraz dyskusję na jego temat. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie semestrów 

1-3 oraz zaliczenie testów i prac pisemnych w semestrze 4. 

W czasie kursu studenci zdobywają oraz rozwijają umiejętności językowe (czytanie, słuchanie, pisanie oraz mówienie) na poziomie minimum B2. Zajęcia mają 

charakter praktyczny. Prowadzone są w taki sposób, aby zmaksymalizować aktywność i zaangażowanie studentów w proces uczenia się, a przez to polepszyć 

jego efektywność. Prowadzący stosują rozmaite rodzaje interakcji: prowadzący-studenci, praca w parach, praca w grupach, praca indywidualna. W trakcie kursu 

w przeważającej mierze stosowana jest metoda komunikatywna oraz podejście zadaniowe. Celem zajęć jest: przygotowanie studentów do egzaminu końcowego 

na poziomie minimum B2, rozwijanie umiejętności językowych potrzebnych dla pracy naukowej, zapoznanie studentów ze specjalistyczną terminologią. 

Kształcenia językowe w AIK obejmuje również kursy specjalistyczne prowadzone na poszczególnych kierunkach po odbyciu 120 godzin lektoratu z języka 

angielskiego (np. English in Tourism, Business English, Academic English, Nowożytny język obcy specjalistyczny, Translatorium) w zakresie 60 lub 120 godzin. 

Celem kursów specjalistycznych jest zaznajomienie studentów z terminologią obcojęzyczną związaną z kierunkiem studiów. Studenci rozwijają 

specjalistyczne słownictwo i umiejętności językowe potrzebne do pracy naukowej czy funkcjonowania w środowisku zawodowym. Przedmiot poszerza 

umiejętności komunikacyjne pozwalające porozumiewać się w języku obcym na różne tematy związane z problematyką kursu. Ponadto studenci uczą się 

wyszukiwania i przetwarzania informacji w materiałach obcojęzycznych dotyczących wybranej problematyki z zakresu studiów. W czasie kursu studenci 

zdobywają oraz rozwijają umiejętności językowe (czytanie, słuchanie, pisanie oraz mówienie) na poziomie B2+. 

Każdy student zobowiązany jest do napisania testu poziomującego celem przypisania do odpowiedniej grupy. Testy kwalifikujące do poszczególnych grup 

lektoratowych odbywają się w pierwszym tygodniu października. Informacje o terminach testów są umieszczane wcześniej na stronie internetowej uczelni.  

 

  



SPIS PROWADZONYCH LEKTORATÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH I STOPNIACH STUDIÓW – WRAZ Z INFORMACJĄ O ILOŚCI GODZIN, PUNKTÓW ECTS 

ORAZ SEMESTRÓW. 

 

 

 
WYDZIAŁ FILOZOFICZNY 

KIERUNEK STUDIA JĘZYK OBCY GODZINY ECTS SEMESTRY 

NAUCZANIA 

Filozofia I stopnia język angielski 120 9 4 

język łaciński 120 8 4 

Psychologia jednolite studia 

magisterskie 

 
język angielski 

 
120 

 
4 

 
4 

 
Academic English 

 
30 

 
2 

 
1 (5 semestr) 

 
Psychology in English 

 
30 

 
5 

 
1 (6 semestr) 



 
Kulturoznawstwo I stopnia język angielski 120 9 4 

II stopnia język obcy nowożytni (angielski) z 

elementami translatorium 

30 4 1 

Turystyka i rekreacja I stopnia język angielski 180 12 6 

Business English for 

Tourism 

(tylko dla zakresu kształcenia: 

Turystyka biznesowa i 

kwalifikowana) 

60 6 2 

(od 5 semestru studiów) 

język obcy nowożytny II 

(do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki 

lub włoski)* 

120 8 4 

(od 3 semestru studiów) 

Dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna 

I stopnia język angielski 120 9 4 

II stopnia język obcy (angielski) nowożytny z 

elementami translatorium 

60 4 2 

 
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 

KIERUNEK STUDIA JĘZYK OBCY GODZINY ECTS SEMESTRY 

NAUCZANIA 

Filologia angielska I stopnia PNJO 

(do wyboru: hiszpański lub niemiecki)* 

150 15 5 

II stopnia PNJO 60 6 1 



 

 

 

*dana grupa językowa zostanie utworzona tylko po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych.  
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  (do wyboru: hiszpański lub niemiecki)*    

Pedagogika I stopnia język obcy nowożytni 

(do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, 

niemiecki lub włoski)* 

120 10 4 

II stopnia nowożytny język obcy specjalistyczny 

(do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, 

niemiecki lub włoski)* 

30 3 1 (2 semestr) 

Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

studia jednolite 

magisterskie 

język obcy nowożytny B2+ 

(do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, 

niemiecki lub włoski)* 

120 16 4 

Nauki o polityce I stopnia język obcy nowożytny 

(do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, 

niemiecki lub włoski)* 

120 9 4 

Administracja i 
polityka 

publiczna 

I stopnia język obcy nowożytny 

(do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, 

niemiecki lub włoski)* 

120 9 4 

Zarządzanie i nowe 

technologie w sferze 

publicznej 

I stopnia język obcy – biznesowy 

(do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, 

niemiecki lub włoski)* 

150 15 5 
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