
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH 

WYDZIAŁ PRZYRODNICZY, INSTYTUT BIOINŻYNIERII I HODOWLI ZWIERZĄT 

 

 

 

 

WYKAZ SYLABUSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA 

 

 

Kierunek ZOOTECHNIKA 

Studia I stopnia (inżynierskie) 

(stacjonarne, niestacjonarne) 

 

Specjalności:  

Hodowla zwierząt, 

Ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych, 

Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierząt, 

Hipologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego, w tym 

ogólnouczelniane do wyboru przez studenta 

 
 
 

1 Przedmiot ogólnouczelniany 

2 Ochrona własności intelektualnej 

3 Technologia informacyjna 

4 W-F 

5 Język obcy I i II 

6 Przedmiot z obszaru nauk humanistycznych* 

7 Przedmiot z obszaru nauk społecznych** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Ekologia społeczna w dobie globalizacji 

Nazwa w języku angielskim:  Social ecology the era of globalization 

Język wykładowy:       polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Ogólnouczelniany 

Jednostka realizująca:  Instytut Agronomii, Katedra Ekologii Rolniczej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy/drugi 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Zofia Rzymowska, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Zofia Rzymowska, prof. UPH 

Założenia i cele przedmiotu: 

1. zaznajomienie studenta z globalnym charakterem 
kryzysu ekologicznego i jego przyczynami  
2. zapoznanie studenta z problemami społecznymi 
utrudniającymi rozwiązania kwestii środowiskowych 
3. zapoznanie studenta z zasadami ekorozwoju opartymi 
na sprawiedliwym udziale w przestrzeni ekologicznej 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student rozumie relacje między społeczeństwem a przyrodą. 
P6S_WG_PO(S)_2,
P6S_WK  

W_02 
Student rozumie podstawowe prawa  i zasady ekologiczne opisujące strukturę i 
rozwój biosfery. 

P6S_WG_PO(P)_2 

W_03 
Rozumie potrzebę zachowania dużej bioróżnorodności w układach ekologicznych 
oraz konieczność ochrony przyrody. 

P6S_WG_PO(P)_2,
P6S_WG_PO(R)_2   

W_04 
Zna podstawowe zasady przestrzeni ekologicznej i ich wpływ na wzrost 
gospodarczy i rozwój cywilizacyjny 

P6S_WK, 
P6S_WG_PO(S)_2 

W_05 
Zna relacje między konsumpcją a jakością życia w zrównoważonym rozwoju 
gospodarczym i społecznym. 

P6S_WK 

W_06 Zna przyczyny globalnego kryzysu ekologicznego. P6S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi zdefiniować idee „rozwoju zrównoważonego” i analizować bariery rozwoju 
współczesnej cywilizacji. 

P6S_UW_PO(R)_3,
P6S_UW_PO(P)_3  

U_02 
Potrafi określić działania w aspekcie lokalnym i globalnym na rzecz ochrony życia 
na Ziemi. 

P6S_UW_PO(R)_3,
P6S_UW_PO(P)_3   

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest świadomy przyczyn obecnego kryzysu ekologicznego. P6S_KK, P6S_KO 

K_02 Jest świadomy wpływu działalności człowieka na przyrodę i środowisko. P6S_KO 

K_03 Ma poczucie odpowiedzialności za środowisko w skali lokalnej i globalnej. P6S_KO, P6S_KR 

K_04 
Ma poczucie troski o obecną i przyszłą jakość życia ludzi, roślin, zwierząt i 
zachowania przyrody nieożywionej. 

P6S_KO,P6S_KR  

Forma i typy zajęć: Wykłady, konsultacje 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



1. Podstawowa wiedza przyrodnicza i społeczna 

Treści modułu kształcenia: 

1. Relacje między systemem społecznym a systemem przyrodniczym przedmiotem ekologii 
społecznej. 
2. Kryzys ekologiczny i jego przyczyny. 
3. Kierunki filozofii ekologii. 
4. Religijne podstawy ochrony środowiska (teorie niechrześcijańskie: Buddyzm, Taoizm, 
Hinduizm i Chrześcijaństwo). 
5. Motywacje postawy proekologicznej. 
6. Struktura i rozwój biosfery. 
7. Gospodarowanie wspólnymi zasobami globalnymi.  
8. Bariery rozwoju współczesnej cywilizacji wynikające z wyczerpywania się surowców będących 
podstawą gospodarki, zajmowaniem przestrzeni, brakiem możliwości wzrostu produkcji żywności. 
9. Podstawowe zasady przestrzeni ekologicznej: zaangażowanie w działania na rzecz życia na 
Ziemi, globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych, dążenie do zapewnienia 
wszechstronnej jakości życia w ramach kultur narodowych. 
10. Rozwój i wzrost gospodarczy w granicach przestrzeni ekologicznej.  
11. Ekoinnowacje – czysta technologia zamiast technologii oczyszczania. 
12. Zmiana wzorców konsumpcji poprzez zorganizowane działanie społeczne. 
13. Dzielenie się przestrzenią ekologiczną w wymiarze globalnym. 
14. Zagrożenia i szanse ekorozwoju w Unii Europejskiej. 
15. Świadomość ekologiczna i możliwości jej kształtowania. 

Literatura podstawowa: 

1. Kiełczykowski D., Ekologia społeczna. Wyd. Ekonomia i Środowisko, 2001. 

2. Chowaj M., Globalny świat – wyzwania i spory. W-wa, 2000. 

3. Carley M., Spapens P., Dzielenie się światem. Białystok – W-wa, 2000. 

Literatura dodatkowa: 

1. Hawken P., Przez zielone okulary. W-wa, 1996. 
2. Nowacka T., Od ekologii przyrody do ekologii społecznej. Poznań, 1995. 
3. Łasinowski H., Ekologia społeczna. Białystok, 1998. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Kolokwium 75% W_01 – W_06, U_01, U_02, 
K_01 - K_04 

Obecność i udział w dyskusji 25% W_01 – W_06, U_01, U_02, 
K_01 - K_04 

 

Forma i warunki zaliczenia: 



Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: zaliczenie kolokwium, obecność na wykładach 

Przedział 

punktacji 

0 - 50 51 - 60 61  - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Sposób uzyskania punktów: 

1. kolokwium – 75 pkt 

2. obecność i udział w dyskusji – 25 pkt 

Bilans punktów ECTS*: 

  

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Udział w wykładach 30 18 

Udział w konsultacjach 15 20 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

  

Samodzielne przygotowanie  30 37 

3. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Zwyczaje akademickie i dobre maniery 

Nazwa w języku angielskim:  Academic habits and good manners 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Przedmiot ogólnouczelniany 

Jednostka realizująca:  Katedra Warzywnictwa 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  W zależności od realizacji na poszczególnych kierunkach studiów 

Semestr:  W zależności od realizacji na poszczególnych kierunkach studiów 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia 
prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska 
prof. nzw. Jolanta Franczuk 
prof. nzw. Robert Rosa 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie studentów z 
funkcjonowaniem,strukturą i aktami prawnymi 
obowiązującymi w uczelni wyższej oraz 
zwyczajami akademickimi.  
Przekazanie wiedzy z zakresu zasad 
właściwego zachowania się na uczelni, w pracy, 
w sytuacjach oficjalnych i w życiu codziennym. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu  
z obszaru 
kształcenia WIEDZA 

W_01 

zna zasady funkcjonowania wyższej uczelni, przepisy prawa 
obowiązujące w uczelni, prawa i obowiązki studenta, stopnie i 
tytuły naukowe, zwyczaje akademickie 

P6S_WG 

W_02 
zna zasady właściwego zachowania się w różnych sytuacjach 
życiowych 

P6S_WG_PO(S_3) 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 umie prawidłowo funkcjonować  w środowisku akademickim P6S_UW_PO (S_1) 

U_02 
umie właściwie zachować się w pracy, sytuacjach oficjalnych i 
życiu codziennym 

P6S_UW 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

docenia znaczenie kultury osobistej, kultury języka, 
właściwego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, 
systematycznie uzupełnia swoją wiedzę poprzez ustawiczne 
samokształcenie 

P6S_KK 
P6S_KO 
P6S_KR 

K_02                                                      
rozumie potrzebę właściwego zachowania się jako podstawy 
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie  

P6S_KR-PO (H_1) 

Forma i typy zajęć: Wykład  

Wymagania wstępne i dodatkowe:  



- 

Treści modułu kształcenia: 

Uczelnie wyższe, władze uczelni, stopnie i tytuły naukowe. Akty prawne zewnętrzne i 

wewnętrzne regulujące życie uczelni, prawa i obowiązki studenta. Godne zachowanie się w 

murach uczelni i poza nimi. Zwyczaje akademickie (inauguracja i zakończenie roku 

akademickiego, święto uczelni, Gaudeamus igitur, Gaudemater Polonia,hymn uczelni). 

Kodeks dobrego wychowania. Umiejętność zachowania się na co dzień. Kultura osobista, 

kultura języka. Ubiór stosowny do miejsca i sytuacji. Dobre maniery w pracy. Formułowanie 

oficjalnych pism i zaproszeń. Etykieta na oficjalnych spotkaniach i przy specjalnych okazjach. 

Uroczystości rodzinne, spotkania towarzyskie. Właściwe zachowanie w miejscach 

publicznych – urzędach, instytucjach kultury (teatr, kino, muzeum), komunikacji publicznej itp. 

Stosunki dobrosąsiedzkie. Kulturalne korzystanie z telefonu, kultura w internecie. 

Literatura podstawowa: 

1. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). 
2. Statut Uczelni 
3. Brzozowski M. A., Wysocki R., ABC dobrych manier, MUZA S.A., Warszawa 2003. 
4. Cesari de F., Klasyczny savoir-vivre, z wł. przeł. J. Perlin, Klub dla Ciebie, Warszawa 2004. 
5. Ikanowicz C., Piekarski J. W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Szkoła Głowna 

Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004. 
6. Jabłonowska L., Myśliwiec G., Współczesna etykieta. Standardy zachowań, elegancji, 

rozmowy, gestów i konsumpcji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna 
Wydawnicza, Warszawa 2002. 

7. Krajski S., Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre Agencja SGK, Warszawa 
2007. 

8. Orłowski T., Protokół Dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, Warszawa 2006. 

9. Żuchowski H. R., Encyklopedia dobrych manier, Polihymnia, Lublin 2003. 

Literatura dodatkowa: 

1. Cording I., O zachowaniu się przy stole. Przekład A. Orzechowska-Rajecka, Marba Crown 
Ltd., Warszawa 1991. 

2. Kamińska-Radomska I., Etykieta biznesu czyli międzynarodowy język kurtuazji, Wydawnictwo 
Studio EMKA, Warszawa 2003. 

3. Krajski S., Savoir vivre. Podręcznik w pilnych potrzebach, Agencja SGK, Warszawa 2006. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład problemowy z prezentacją multimedialną,  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Sprawdzian testowy – W_01; W_02; U_01; U_02 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  

Przedział 
punktacji 

(%) 
0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 



1. Sposób uzyskania punktów:  

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  
 

Udział w wykładach 30 18 

Udział w ćwiczeniach   

Udział w konsultacjach 20 30 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń   

Samodzielne przygotowanie do sprawdzianu testowego 25 27 

Samodzielne przygotowanie prezentacji   

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Ochrona własności intelektualnej 

Nazwa w języku angielskim:  Intellectual property protection 

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Katedra Warzywnictwa, Instytut Agronomii  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. nzw. Robert Rosa 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. nzw. Robert Rosa 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
problematyką ochrony własności intelektualnej, 
praw autorskich i praw własności przemysłowej. 
W trakcie zajęć słuchacze uzyskają 
podstawową wiedzę nt. źródeł praw własności 
intelektualnej, zasad ochrony utworów w prawie 
autorskim oraz rozwiązań i oznaczeń w prawie 
własności przemysłowej (wynalazków, wzorów 
przemysłowych i użytkowych, znaków 
towarowych i handlowych, oznaczeń 
geograficznych). Celem zajęć jest także 
rozwinięcie świadomości prawnej wśród 
studentów w zakresie zgodnego z prawem 
wykorzystywania cudzych rozwiązań, jak 
również uzyskiwania ochrony rezultatów własnej 
działalności intelektualnej. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
intelektualnej (prawa autorskiego i własności przemysłowej). 

K_W04 

W_02 
Ma świadomość ochrony własności intelektualnej, nienaruszalności praw 
autorskich osobistych i majątkowych oraz własności przemysłowej. 

KW_04, K_W05 

W_03 
Ma wiedzę nt. sankcji prawnych z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw 
własności przemysłowej. 

KW_04, K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Umie posługiwać się źródłami prawa własności intelektualnej. K_U21 

U_02 
Stosuje zasady poszanowania autorstwa w działalności związanej z realizacją 
prac twórczych, potrafi unikać zagrożeń wynikających z naruszania praw ochrony 
własności intelektualnej. 

K_U01, K_U08, 
K_U19, 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Dostrzega potrzebę poszerzania i weryfikowania wiedzy prawnej z zakresu 
ochrony własności intelektualnej. 

K_K01, K_K02, 
K_K03 



K_02 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy autorskoprawne pojawiające się w 
trakcie studiów oraz w pracy zawodowej, stosuje się do zasad korzystania z 
cudzego dorobku naukowego i artystycznego. 

K_K02, K_K06 

Forma i typy zajęć: wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Bez wymagań wstępnych 

Treści modułu kształcenia: 

Wstęp do prawa własności intelektualnej. Prawo autorskie - źródła prawa, przedmiot prawa aut. 
(utwór), wyłączenia spod ochrony, tzw. domena publiczna, podmiot prawa. Osobiste i majątkowe 
prawa autorskie. Dozwolony użytek i prawo cytatu. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw 
autorskich (plagiat, piractwo, paserstwo). Własność przemysłowa (wynalazki, wzory 
przemysłowe, znaki towarowe i usługowe, znaki graficzne, oznaczenia handlowe i geograficzne). 
Prawo patentowe. Prawo znaków towarowych. Ochrona prawna odmian roślin. Prawo z 
rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją. 
Współczesne problemy związane z ochroną własności intelektualnej. Ochrona wizerunku i 
danych osobowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.). 2011. Prawo własności intelektualnej. LexisNexis Polska  
Sp. z o.o., Warszawa. 

2. Barta J., Markiewicz R. I. 2005. Prawo autorskie i prawa pokrewne.  Zakamycze, Kraków. 
3. Nowińska E., Romińska U., duVall M., 2003. Prawo własności przemysłowej. Przepisy  

i omówienie. Warszawa. 
4. Teksty ustaw: 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 
2006 r. Nr 90, póz. 631 ze zm.). 
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, póz. 1402 ze zm.). 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. 
Nr 119 poz. 1117). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 
47, poz. 211 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 
2003 r., Nr 137, poz. 1300). 

Literatura dodatkowa: 

Teksty ustaw i rozporządzeń: 
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, póz. 93 ze zm.). 
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, póz. 

1204 ze zm.) . 
3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, póz. 619). 
4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru informacji o 

produkcji nośników optycznych oraz rodzajów kodów identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 124, póz. 
1301).  

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie 
szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 236, póz. 1707). 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Sprawdzian testowy (W01, W02, W03);  aktywność na zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
1. Uzyskanie co najmniej 15,3 punktu ze sprawdzianu testowego 
2. Uwzględnienie frekwencji i aktywności na wykładach, przynajmniej 5,1 pkt. 

 

Przedział 
punktacji 

(%) 
0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Sposób uzyskania punktów: 
2. Sprawdzian pisemny: 30 pkt. 
3. Frekwencja i aktywność na wykładach: 10 pkt. 

Poprawy: Dwie poprawy sprawdzianu w sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Udział w wykładach  – 15 godz. 
Konsultacje – 2 godz. 
Praca własna studenta – 4 godz. 
Przygotowanie do sprawdzianu – 4 godz. 
Razem – 25 godz. 
Razem – 1 pkt. ECTS 

Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach  – 8 godz. 
Konsultacje – 5 godz. 
Praca własna studenta – 6 godz. 
Przygotowanie do sprawdzianu – 6 godz. 
Razem – 25 godz. 
Razem – 1 pkt. ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Technologia informacyjna 

Nazwa w języku angielskim:  Information Technology 

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu: 

dr hab. Krzysztof Górski 

Imię i nazwisko prowadzących 
zajęcia: 

dr hab. Krzysztof Górski, dr hab. Elżbieta Bombik 

Założenia i cele przedmiotu: 

Założenia: student po ukończeniu przedmiotu: świadomie posługuje 

się komputerem w społeczeństwie informacyjnym, potrafi 
opracowywać dokumenty zgodnie z zasadami edycji tekstu, potrafi 
wykorzystać arkusz kalkulacyjny do obliczeń i graficznej prezentacji 
danych liczbowych, potrafi przygotować prezentacje multimedialne, 
wykorzystuje komputer do projektowania, planowania i opracowania 
zagadnień, potrafi wyszukiwać i weryfikować treści w Internecie. 
Cele kształcenia: a) zapoznanie studentów z terminologią z 

zakresu technologii informacyjnej i wykorzystaniem sprzętu 
komputerowego, przygotowanie studentów do wyszukiwania 
informacji, zapisywania, przetwarzania i przechowywania danych; b) 
nabycie umiejętności wykorzystania programów komputerowych do 
tworzenia i edycji tekstów, korespondencji, wykonywania obliczeń 
naukowych i raportów z użyciem MS Excel, prezentacji 
multimedialnych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_1 
Zna sprzęt, oprogramowanie służące do przesyłania, prezentowania i 
zabezpieczania informacji 

K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_1 
Umie dobrać odpowiednie narzędzia informatyczne do realizacji własnych 
zadań 

K_U08 

U_2 
Potrafi dobrać środki i narzędzia do zajęć wykorzystując technologię 
informatyczną 

K_U09 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_1 
Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacji w literaturze i źródłach 
elektronicznych 

K_K02 

Forma i typy zajęć: 
Ćwiczenia (30 godz.), konsultacje (20 godz.) – studia stacjonarne 
Ćwiczenia (18 godz.), konsultacje (30 godz.) – studia niestacjonarne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Podstawowa umiejętność obsługi komputera 

Treści modułu kształcenia: 

Poznawanie zasobów sprzętowych i oprogramowania systemu komputerowego, możliwości systemu 
operacyjnego. Poruszanie się po strukturze zasobów informacyjnych na dysku, wykonywanie operacji na 
plikach i folderach, uruchamianie programów narzędziowych. Praca w edytorze tekstu MS Word: struktura 
dokumentu, znaki sterujące, formatowanie tekstu, style, tworzenie i formatowanie tabel, pisanie wzorów 
matematycznych i chemicznych w edytorze równań, wstawianie obiektów graficznych, video, 
dźwiękowych, automatyzacja i przyspieszanie czynności: automatyczny spis treści, korespondencja 
seryjna, przypisy, nagłówki, stopki. Arkusz kalkulacyjny MS Excel: wykonywanie działań na arkuszach, 
formatowanie danych, organizowanie danych w arkuszu, stosowanie adresów względnych, 
bezwzględnych, nazw zakresów, pisanie formuł z użyciem funkcji wbudowanych, przegląd kategorii 
funkcji, tworzenie wykresów, sortowanie danych względem wielu kluczy, proste obliczenia statystyczne. 
Tworzenie prezentacji Power Point: stosowanie układów slajdu, wstawianie pola tekstowego, 
autokształtów, schematów, grafiki, muzyki, animacja obiektów, ustawianie chronometrażu animacji, opcji 
pokazu slajdów. Wykorzystywanie komunikacyjnych usług internetowych: e-mail, chat. Wyszukiwanie 
informacji na stronach WWW, wyszukiwanie oprogramowania. Przeglądanie portali i giełd internetowych. 

Literatura podstawowa: 

Kopertowska M., 2007.: Arkusze kalkulacyjne. Wyd. Naukowe PWN Warszawa. 
Kopertowska M., 2007.: Bazy danych. Wyd. Naukowe PWN Warszawa. 
Nowakowski Z., 2007.: Użytkowanie komputerów. Wyd. Naukowe PWN Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

Lenert R., 2007.: Arkusze kalkulacyjne. Wyd. KISS. 
Przygodzki D., 2007.: Bazy danych. Wyd. KISS. 
Wojciechowski A., 2007.: Usługi w sieciach informatycznych. Wyd. Naukowe PWN Warszawa. 
Wojtuszkiewicz K., 2007.: Urządzenia techniki komputerowej. Cz. I i II. Wyd. Naukowe PWN Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia komputerowe, rozwiązywanie problemu, konsultacje. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Sprawdzian praktyczny na ocenę. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Uzyskanie co najmniej 51% liczby punktów z zaliczenia końcowego. 

Przedział 
punktacji 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach: - - 

Udział w ćwiczeniach: 30 godz. 18 godz. 

Udział w konsultacjach: 20 godz. 30 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia i obecność na zaliczeniu: 25 godz. 27 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 75 godz. 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot: 3 ECTS 3 ECTS 

 



 

 

 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wychowanie fizyczne  
 

Nazwa w języku angielskim:  Physicaleducation 
  

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:  Centrum Sportu i Rekreacji 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:  0  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska 
 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  Wszyscy nauczyciele Centrum SiR 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wszechstronny rozwój organizmu oraz 
przekazanie studentom podstawowych 
wiadomości i umiejętności umożliwiających 
samokontrolę, samoocenę oraz samodzielne 
podejmowanie działań w celu doskonalenia 
funkcjonowania organizmu. Rozwój 
sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz 
dostarczenie studentom wiadomości i 
umiejętności umożliwiających samokontrolę 
samoocenę i samodzielne podejmowanie 
działań w tym zakresie. Wykształcenie 
umiejętności ruchowych przydatnych w 
aktywności zdrowotnej, utylitarnej, 
rekreacyjnej i sportowej. Kształtowanie 
pozytywnej postawy wobec aktywności 
fizycznej.  

 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
 Poznanie form i metod rozwoju różnych cech motorycznych 
człowieka  

 

- 

W_02  Poznanie wybranych form zajęć sportowych  
 

- 

   

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umiejętność samodoskonalenia własnej sprawności ruchowej 
poprzez stosowanie odpowiednich dla siebie ćwiczeń kondycyjno- 
sprawnościowych  

 

- 

U_02 Opanowanie podstawowych umiejętności ruchowych i elementów - 



technicznych z gimnastyki podstawowej, zespołowych gier 
sportowych, lekkiej atletyki, form gimnastyki przy muzyce lub 
innych możliwych do wyboru  

 

U_03 
 Pełnienie roli sędziego , organizatora rozgrzewki gier i zabaw 
rekreacyjno-     sportowych  

- 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student ma świadomość wagi wpływu aktywności fizycznej 
człowieka na wszystkie jego organy i układy  

 

- 

K_02 
Student rozumie prozdrowotny wpływ ćwiczeń fizycznych na 
organizm człowieka  

 

- 

Forma i typy zajęć: 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe i profilowane realizowane w obiektach 
Centrum SiR oraz w terenie (obozy, zawody sportowe).  

 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza i umiejętności uzyskane na wcześniejszych etapach edukacji szkolnej  
 

Treści modułu kształcenia: 

Kształtowanie cech motorycznych i sprawności ogólnej. Nauczanie i doskonalenie elementów 
technicznych. Nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów taktycznych. Sędziowanie 
dyscypliny, podstawy organizacyjne rywalizacji sportowej. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. 
Zasady organizacji treningu sportowego. Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami 
z zakresu edukacji zdrowotnej. 

Literatura podstawowa: 

Z. Cendrowski; Przewodzićinnym – Poradnikdlaliderówzdrowia i sportu Warszawa 1997 

J. Talaga – Sprawnośćfizycznaogólna – Poznań 2004 
Cz.Sieniek- Zasób ćwiczeń technicznych z zakresu koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i piłki 
nożnej dla celów dydaktycznych, Sosnowiec 2000 

Literatura dodatkowa: 

A.Kowal,S.Zaborniak – Piłka siatkowa w Szkole, Sosnowiec 2006 
T. Huciński, I.Lekner – Koszykówka podręcznik dla trenerów nauczycieli i studentów - Wrocław 
2001 
R.Trzesniowski- Zabawy i gry ruchowe Warszawa 2008 
J. Talaga- ABC młodego piłkarza- nauczanie techniki  Poznań 2006 r. 
L.Biernacki,J.Kubrycht-Pierwsze kroki w piłce ręcznej. Przewodnik metodyczny Gdańsk 2013 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia w grupach z wykorzystaniem met. analitycznej, syntetycznej i kompleksowej w nauczaniu 
techniki i metod specyficznych dla zajęć WF (met. ścisłej, met. intensyfikujących i 
indywidualizujących zajęcia WF, pokaz, objaśnienia, met. zadaniowa, problemowa).  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Okazjonalnie testy i sprawdziany dla potrzeb startu w Akademickich Mistrzostwach Polski.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem Sekcji 
Dydaktycznej Centrum Sportu i Rekreacji. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Punkty ECTS –0 
1. Godziny kontaktowe 30 godz.: 
- udział w zajęciach – 30 godz. 
Razem 30 godz. 

Studia niestacjonarne 
 
 Nie dotyczy 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język angielski 

Nazwa w języku angielskim:  English 

Język wykładowy: Język angielski (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   I 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Mgr Agnieszka Laszuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: nauczyciele języka angielskiego 

Założenia i cele przedmiotu: 
 Osiągnięcie językowej kompetencji 
komunikacyjnej na poziomie B2 ESOKJ Rady 
Europy 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do 
skutecznej komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia 
codziennego i zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia. 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

 Student potrafi: 

KU_021 
 

U_1 
zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 
złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z 
rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności; 

U_2 
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 
tematów ogólnych i  specjalistycznych. 

U_3 zdobywać informacje oraz udzielać ich 

U_4 
brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, 
negocjować 

U_5 
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 
gramatycznej  
i leksykalnej 

U_6 pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

 Student 

K_K01 
K_K04 

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu 
prywatnym i przyszłej pracy zawodowej 

K_02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role. 

Forma i typy zajęć:  Konwersatorium   



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1  ESOKJ          

Treści modułu kształcenia: 

Tematy: 

1. Człowiek – wygląd, osobowość 

2. Usługi i zakupy 

3. Czas wolny – podróżowanie, znajomość języków obcych 

4.        Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów 

Literatura podstawowa: 

English File Intermediate Plus, Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Mike Boyle,  Oxford 
University Press 2014 

Literatura dodatkowa: 

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki   
naukowe;  

2. Słownik współczesny Pearson Longman 
3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
4. English Grammar in Use Intermediate, Raymond Murphy, CUP 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, 
form pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między 
innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, 
konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, 
czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad 
gramatycznych, treści ilustracji itp.) Ćwiczenia  wspomagane są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć 
(w tym wypowiedzi ustnych).  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 

1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 

2.  jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 

3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji  

Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. 

Bilans punktów ECTS*: 

 Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne 

Udział w konwersatorium 
60 godz. 32 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 
30 godz. 48 godz. 



Przygotowanie się do kolokwiów 
10 godz. 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język angielski 

Nazwa w języku angielskim:   English 

Język wykładowy: Język angielski (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Mgr Agnieszka Laszuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: nauczyciele języka angielskiego 

Założenia i cele przedmiotu: 
 Osiągnięcie językowej kompetencji 
komunikacyjnej na poziomie B2 ESOKJ Rady 
Europy 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do 
skutecznej komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia 
codziennego i zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia. 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

 Student potrafi: 

KU_021 
 

U_1 
zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 
złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z 
rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności; 

U_2 
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 
tematów ogólnych i  specjalistycznych. 

U_3 zdobywać informacje oraz udzielać ich 

U_4 
brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, 
negocjować 

U_5 
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 
gramatycznej  
i leksykalnej 

U_6 pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

 Student 

K_K01 
K_K04 

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu 
prywatnym i przyszłej pracy zawodowej 

K_02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role. 

Forma i typy zajęć:  Konwersatorium   



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1  ESOKJ          

Treści modułu kształcenia: 

Tematy 

1. Kultura i sztuka - środki masowego przekazu, fotografia. 

2. Styl życia- dom, zdrowie, ekologia. 

3. Czas wolny – podróżowanie, znajomość języków obcych. 

4. Nauka i praca – studia, ubieganie się o pracę, staż. 

5. Teksty specjalistyczne  o tematyce związanej z kierunkiem studiów 

Literatura podstawowa: 

English File Intermediate Plus, Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Mike Boyle,  Oxford 
University Press 2014 

Literatura dodatkowa: 

5. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki   
naukowe;  

6. Słownik współczesny Pearson Longman 
7. Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
8. English Grammar in Use Intermediate, Raymond Murphy, CUP 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, 
form pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między 
innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, 
konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, 
czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad 
gramatycznych, treści ilustracji itp.) Ćwiczenia  wspomagane są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć 
(w tym wypowiedzi ustnych).  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 

1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 

2.  jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 

3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji  

Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. 

Bilans punktów ECTS*: 

 Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne 

Udział w konwersatorium 
60 godz. 32 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 
30 godz. 48 godz. 



Przygotowanie się do kolokwiów 
10 godz. 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język niemiecki 

Nazwa w języku angielskim:   German 

Język wykładowy: Język niemiecki (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   I 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr inż. Marzena Lisowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: nauczyciele języka niemieckiego 

Założenia i cele przedmiotu: 
 Osiągnięcie językowej kompetencji 
komunikacyjnej na poziomie B2 ESOKJ Rady 
Europy 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do 
skutecznej komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia 
codziennego i zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia. 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

 Student potrafi: 

KU_017 
KU_018 

U_1 
zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 
złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z 
rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności; 

U_2 
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 
tematów ogólnych i  specjalistycznych. 

U_3 zdobywać informacje oraz udzielać ich 

U_4 
brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, 
negocjować 

U_5 
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 
gramatycznej  
i leksykalnej 

U_6 pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

 Student 

K_K01 
K_K02 

K_K01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu 
prywatnym i przyszłej pracy zawodowej 

K_K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role. 

Forma i typy zajęć:  Konwersatorium   



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się jęz. niemieckim na poziomie B1  ESOKJ          

Treści modułu kształcenia: 

Tematy 

1. Środowisko pracy 

2. Rozmowa służbowa, organizacja firmy 

3. Projekty zawodowe 

4. Kontrahenci/Klienci 

5.          Teksty specjalistyczne, związane z kierunkiem studiów 

Literatura podstawowa: 

Im Beruf, HueberVerlag, 2014 

Literatura dodatkowa: 

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki   
naukowe;  
2. Słowniki tematyczne, podręczniki do gramatyki 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć 
(w tym wypowiedzi ustnych). 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć 
(w tym wypowiedzi ustnych).  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 

1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 

2.  jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 

3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji  

Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. 

Bilans punktów ECTS*: 

 Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne 

Udział w konwersatorium 
60 godz. 32 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 
30 godz. 42 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 
10 godz. 26 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język niemiecki 

Nazwa w języku angielskim:   German 

Język wykładowy: Język niemiecki (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr inż. Marzena Lisowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: nauczyciele języka niemieckiego 

Założenia i cele przedmiotu: 
 Osiągnięcie językowej kompetencji 
komunikacyjnej na poziomie B2 ESOKJ Rady 
Europy 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do 
skutecznej komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia 
codziennego i zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia. 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

 Student potrafi: 

KU_017 
KU_018 

U_1 
zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 
złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z 
rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności; 

U_2 
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 
tematów ogólnych i  specjalistycznych. 

U_3 zdobywać informacje oraz udzielać ich 

U_4 
brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, 
negocjować 

U_5 
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 
gramatycznej  
i leksykalnej 

U_6 pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Student 

K_K01 
K_K02 

K_02 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu 
prywatnym i przyszłej pracy zawodowej 

K_03 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role. 

Forma i typy zajęć:  Konwersatorium   



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się jęz. niemieckim na poziomie B1  ESOKJ          

Treści modułu kształcenia: 

Tematy 

1. Pracownik w zakładzie pracy 

2. Sprzedaż towarów i usług 

3. Rozwiązywanie konfliktów 

4.      Teksty specjalistyczne, związane z kierunkiem studiów 

Literatura podstawowa: 

Im Beruf, HueberVerlag, 2014 

Literatura dodatkowa: 

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki   
naukowe;  
2. Słowniki tematyczne, podręczniki do gramatyki 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć 
(w tym wypowiedzi ustnych). 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć 
(w tym wypowiedzi ustnych).  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 

1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 

2.  jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 

3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji  

Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. 

Bilans punktów ECTS*: 

 Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne 

Udział w konwersatorium 
60 godz. 32 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 
30 godz. 42 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 
10 godz. 26 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język rosyjski 

Nazwa w języku angielskim:   Russian 

Język wykładowy:  Rosyjski (wspomagany jęz. polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika  

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   I 

Semestr:   2 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr  Ewa Borkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  nauczyciele języka rosyjskiego 

Założenia i cele przedmiotu 
Osiągnięcie językowej kompetencji 
komunikacyjnej na poziomie B2 ESOKJ Rady 
Europy 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do 

skutecznej komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia 

codziennego i zawodowego, zgodniez treściami modułu kształcenia. 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

 Student potrafi:  

U_01 

zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 

złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z 

rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności; 

K_U21 

U_02 
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i  specjalistycznych. 

U_03 zdobywać informacje oraz udzielać ich 

U_04 
brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, 

negocjować 

U_05 
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 
gramatycznej  
i leksykalnej 

U_06 pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

 Student  

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu 
prywatnym i przyszłej pracy zawodowej K_K01 

K_K04 
K_02 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role. 



Forma i typy zajęć:  Konwersatorium   

Wymagania wstępne i dodatkowe:  
 

Umiejętność posługiwania się jęz. rosyjskim na poziomie B1  ESOKJ                                                                

Treści modułu kształcenia: 

Tematy 

1. Kontakty międzyludzkie: Przyjaźń i miłość, uczucia i cechy charakteru, charakterystyka 
osób, historia pewnej znajomości (opowiadanie własnych lub zasłyszanych historii), 
sposoby zachowania się we wzajemnych kontaktach. 

2. Człowiek – wygląd  osobowość.  
3. Styl życia – dom, zdrowie, ekologia. 

Literatura podstawowa 

Anna Pado, Start.ru 2. Język rosyjski dla średnio zaawansowanych. Podręcznik z 
ćwiczeniami i płytą CD. Kurs dla dorosłych i studentów, Warszawa. Wyd. WSiP. 2011, 112 
s. 

Literatura dodatkowa: 

Teksty specjalistyczne z dostępnych źródeł: zasoby własne, słowniki specjalistyczne, internet, 
prasa, publikacje i opracowania naukowe 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, 
form pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między 
innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, 
konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, 
czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad 
gramatycznych, treści ilustracji itp.) Ćwiczenia  wspomagane są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:  

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć 
(w tym wypowiedzi ustnych).  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 

1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 

2.  jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 

3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji  

Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. 

Bilans punktów ECTS 

Studia stacjonarne 

Formy pracy studenta Obciążenie studenta 

Udział w konwersatorium  60 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 30 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 

http://sklep.wsip.pl/autorzy/anna-pado-207961/


Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Formy pracy studenta Obciążenie studenta 

Udział w konwersatorium  32godz. 

Przygotowanie się do zajęć 48 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język rosyjski 

Nazwa w języku angielskim:   Russian 

Język wykładowy:  Rosyjski (wspomagany jęz. polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Zootechnika 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   II 

Semestr:   3 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Borkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  nauczyciele języka rosyjskiego 

Założenia i cele przedmiotu 
Osiągnięcie językowej kompetencji 
komunikacyjnej na poziomie B2 ESOKJ Rady 
Europy 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do 

skutecznej komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia 

codziennego i zawodowego, zgodniez treściami modułu kształcenia. 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

 Student potrafi:  

U_01 

zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 

złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z 

rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności; 

K_U21 

U_02 
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 

tematów ogólnych i  specjalistycznych. 

U_03 zdobywać informacje oraz udzielać ich  

U_04 
brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, 

negocjować 

U_05 
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 
gramatycznej  
i leksykalnej 

U_06 pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

 Student  

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu 
prywatnym i przyszłej pracy zawodowej K_K01 

K_K04 
K_02 

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 
role. 



Forma i typy zajęć:  Konwersatorium   

Wymagania wstępne i dodatkowe:  
 

Umiejętność posługiwania się jęz. rosyjskim na poziomie B1  ESOKJ                                                                

Treści modułu kształcenia: 

1. Usługi i zakupy  

2. Czas wolny – podróżowanie, znajomość języków obcych. 

3. Nauka i praca – studia, ubieganie się o pracę, staż. 

4. Teksty specjalistyczne  o tematyce związanej z kierunkiem studiów 

Literatura podstawowa 

Anna Pado, Start. ru 2. Język rosyjski dla średnio zaawansowanych. Podręcznik z 
ćwiczeniami i płytą CD. Kurs dla dorosłych i studentów. Warszawa, Wyd. WSiP 2011, 112 
s. 

Literatura dodatkowa: 

Teksty specjalistyczne z dostępnych źródeł: zasoby własne, słowniki specjalistyczne,  internet, 
prasa, publikacje i opracowania naukowe 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, 
form pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między 
innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, 
konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, 
czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad 
gramatycznych, treści ilustracji itp.) Ćwiczenia  wspomagane są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:  

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć 
(w tym wypowiedzi ustnych).  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 

4. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 

5.  jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 

6. aktywności na zajęciach oraz frekwencji  

Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. 

Bilans punktów ECTS 

Studia stacjonarne 

Formy pracy studenta Obciążenie studenta 

Udział w konwersatorium  60 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 30 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 

http://sklep.wsip.pl/autorzy/anna-pado-207961/


Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Formy pracy studenta Obciążenie studenta 

Udział w konwersatorium  32 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 48 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: HISTORIA FILOZOFII 

Nazwa w języku angielskim:  HISTORY OF PHILOSOPHY 

Język wykładowy: POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  WYDZIAŁ PRZYRODNICZY 

Jednostka realizująca:  INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  FAKULTATYWNY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  
PIERWSZEGO 
STOPNIA 

Rok studiów:  PIERWSZY 

Semestr:  DRUGI 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: KS. DR GRZEGORZ STOLARSKI 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: KS. DR GRZEGORZ STOLARSKI 

Założenia i cele przedmiotu: 

POZNAĆ GŁÓWNE NURTY FILOZOFICZNE 

POZNAĆ GŁÓWNE ZAGADNIENIA 
FILOZOFICZNE W PERSPEKTYWIE 
HISTORYCZNEJ  
POZNAĆ ROLĘ FILOZOFII W 

KSZTAŁTOWANIU POGLĄDU NA ŚWIAT 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 

STUDENT ZNA PODSTAWOWE TERMINY FILOZOFICZNE Z 

ZAKRESU  

METAFIZYKI, TEORII POZNANIA, ETYKI, FILOZOFII 

SPOŁECZNEJ  

H1A_W03 

W_02 

STUDENT ZNA GŁÓWNE NURTY I DZIEDZINY FILOZOFII; ZNA  

NAJWAŻNIEJSZE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW 

FILOZOFICZNYCH  

H1A_W05 

W_03 
STUDENT ZNA POWIĄZANIA TEORETYCZNYCH ZAGADNIEŃ  

FILOZOFICZNYCH Z KONSEKWENCJAMI W KULTURZE, 
DZIEDZINIE ŻYCIA SPOŁECZNEGO 

H1A_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01  
STUDENT POTRAFI RACJONALNIE ARGUMENTOWAĆ W 

OPARCIU O ZNAJOMOŚĆ DOTYCHCZASOWYCH ROZWIĄZAŃ  
H1A_U01 

U_02  

STUDENT POTRAFI WSKAZAĆ TEORETYCZNE PODSTAWY 

ROZSTRZYGNIĘĆ W DZIEDZINIE KULTURY I ŻYCIA 

SPOŁECZNEGO  

H1A_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01  
STUDENT POGŁĘBIA ŚWIADOMOŚĆ POTRZEBY 

DOSKONALENIA SWOJEJ  
H1A_K03 
H1A_K05 



WIEDZY; ROZWIJA UMIEJĘTNOŚĆ RACJONALNEJ 
ARGUMENTACJI; ROZUMIE POTRZEBĘ TEORETYCZNEGO 
UGRUNTOWANIA POGLĄDU NA ŚWIAT;  

ROZUMIE POTRZEBĘ RACJONALNEGO UGRUNTOWANIA 

SYSTEMU MORALNEGO  

   

Forma i typy zajęć: 
STUDIA STACJONARNE: WYKŁAD 30 GODZ. 
STUDIA NIESTACJONARNE: WYKŁAD 18 GODZ. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU NAUK PRZYRODNICZYCH; PODSTAWOWE 
WIADOMOŚCI Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH 

Treści modułu kształcenia: 

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE (USTALENIA TERMINOLOGICZNE; MIEJSCE 

FILOZOFII W NAUCE)  

2. FILOZOFIA STAROŻYTNA: OD TALESA DO PLOTYNA. PREZENTACJA 

GŁÓWNYCH POSTACI.  

3. FILOZOFIA STAROŻYTNA: GŁÓWNE KONCEPCJE METAFIZYCZNE („FIZYKA” 

PRZEDSOKRATEJSKA; PROBLEM BYTU; TEORIA IDEI; PROBLEM PRZYCZYN; 

ZAGADNIENIE ABSOLUTU; KONCEPCJE CZŁOWIEKA)   

4. FILOZOFIA STAROŻYTNA: GŁÓWNE KONCEPCJE TEORIOPOZNAWCZE (PROBLEM 

WIEDZY OGÓLNEJ; 

5. SCEPTYCYZM; PROBLEM LOGIKI)  

6. FILOZOFIA STAROŻYTNA: GŁÓWNE KONCEPCJE ETYCZNE I POLITYCZNE 

(HEDONIZM; EUDAJMONIZM; 

7. TEORIA CNOTY; ETYKA STOICKA; TEORIA PAŃSTWA U PLATONA I ARYSTOTELESA)   

8. FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA: OD AUGUSTYNA DO MIKOŁAJA KUBAŃCZYKA. 
PREZENTACJA GŁÓWNYCH POSTACI.  

9. FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA: GŁÓWNE KONCEPCJE METAFIZYCZNE I 
TEORIOPOZNAWCZE (PROBLEM  

10. ANALOGII BYTU I POZNANIA; SPÓR O UNIWERSALIA; SPÓR O NATURĘ DUSZY 

LUDZKIEJ; ARGUMENTY ZA  

11. ISTNIENIEM BOGA)  

12. FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA: GŁÓWNE KONCEPCJE ETYCZNE I POLITYCZNE 

(PROBLEM PRAWA 

13. NATURALNEGO; KONCEPCJE SPOŁECZNE SCHOLASTYKI)  

14. FILOZOFIA RENESANSU: GŁÓWNE POSTACIE I PROBLEMY  

15. FILOZOFIA NOWOŻYTNA: OD BACONA DO BRENTANO  

16. FILOZOFIA NOWOŻYTNA: GŁÓWNE KONCEPCJE METAFIZYCZNE I 

TEORIOPOZNAWCZE (DUALIZM,IDEALIZM, MATERIALIZM; EMPIRYZM; 

TRANSCENDENTALIZM; DEIZM; NOWOŻYTNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA)   

17. FILOZOFIA NOWOŻYTNA: GŁÓWNE KONCEPCJE ETYCZNE I SPOŁECZNE (TEORIA 

PRAWA NATURALNEGO; UTYLITARYZM; ETYKA OBOWIĄZKU)  

18. PERSPEKTYWY FILOZOFII WSPÓŁCZESNEJ (POZYTYWIZM; MARKSIZM; 

PRAGMATYZM; FILOZOFIA PODMIOTU; FILOZOFIA ANALITYCZNA; FILOZOFIA 

KLASYCZNA) 14. ROLA FILOZOFII W KULTURZE 

Literatura podstawowa: 



BOCHEŃSKI J.M., ZARYS HISTORII FILOZOFII, KRAKÓW 1993  

TATARKIEWICZ W., HISTORIA FILOZOFII, WIELE WYDAŃ, T. 1-3 (ZWŁASZCZA 1-2)  

KENNY A., KRÓTKA HISTORIA FILOZOFII ZACHODNIEJ, WARSZAWA   

HOEFFE O., MAŁA HISTORIA FILOZOFII , WARSZAWA 2004  

KUNZMANN P., BURKARD F-P., WIEDMANN F., ATLAS FILOZOFII, WARSZAWA 1999 

Literatura dodatkowa: 

COPLESTON F., HISTORIA FILOZOFII, WARSZAWA 2004-07, T. 1-11.   

POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII. LUBLIN 2000-2009, T. 1-10  

KENNY A., A NEW HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY, OXFORD 2004, T. 1-4 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

WYKŁAD, MAJĄCY NA CELU PRZEKAZ WIEDZY (W MNIEJSZYM ZAKRESIE – 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI). W MIARĘ  MOŻLIWOŚCI TAKŻE Z 

FORMAMI INTERAKTYWNYMI (DYSKUSJA). UŻYCIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH 

DLA LEPSZEGO PRZEKAZU. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

KOLOKWIUM PISEMNE NA ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ. JEGO PRZEDMIOTEM JEST WYKAZANIE 
SIĘ WIEDZĄ Z ZAKRESU GŁÓWNYCH ZAGADNIEŃ FILOZOFICZNYCH 

Forma i warunki zaliczenia: 

ZALICZENIE Z OCENĄ. KOLOKWIUM PISEMNE W FORMIE TESTU MIESZANEGO (TEST 

WYBORU + TEST  

DOPEŁNIENIA)  

3,0 – POPRAWNA ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PRĄDÓW I TERMINÓW 

FILOZOFICZNYCH (TEST WYBORU)  

4,0 – DOBRA ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PRĄDÓW I TERMINÓW FILOZOFICZNYCH + 
POPRAWNA UMIEJĘTNOŚĆ POWIĄZANIA PRĄDÓW FILOZOFICZNYCH I ROZWIĄZAŃ 
PROBLEMOWYCH (TEST  

DOPEŁNIENIA)   

5,0 - BEZBŁĘDNA ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PRĄDÓW I TERMINÓW 

FILOZOFICZNYCH + DOBRA  

UMIEJĘTNOŚĆ POWIĄZANIA PRĄDÓW I TERMINÓW FILOZOFICZNYCH I ROZWIĄZAŃ 

PROBLEMOWYCH (TEST DOPEŁNIENIA)  

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne: 

Udział w wykładach - 30 godz. 
Konsultacje - 5 godz. 
Praca własna studenta- 20 godz. 
Przygotowanie do kolokwium i zaliczenia -20 
godz. 
Razem – 75 godz. 
 Razem – 3 pkt.  ECTS 

Studia niestacjonarne: 

Udział w wykładach - 18 godz. 
Konsultacje - 5 godz. 
Praca własna studenta - 32 godz. 
Przygotowanie do kolokwium i zaliczenia -20 
godz. 
Razem – 75 godz. 
Razem – 3 pkt.  ECTS 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Kultura żywego słowa 

Nazwa w języku angielskim:   Culture of spoken word  

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   

Jednostka realizująca:   Instytut Filologii Polskiej i Logopedii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  I stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   3 ECTS 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Joanna Kuć, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Joanna Kuć, prof. UPH 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie 

techniki wypowiadania, tj. precyzji 

artykulacyjnej, nośności, swobody 

wypowiadania, właściwego akcentowania, 

melodyjności (intonacja), skali modulacji głosu 

oraz skali natężenia), dyskrecji i funkcjonalności 

pozagłosowych środków ekspresji; 

kształtowanie kultury językowej oraz wrażliwości 

na ekspresję i piękno słowa; kulturowe 

zachowania w różnych sytuacjach 

komunikacyjnych; etyka i estetyka słowa; 

grzeczność językowa; sprawczość słowa 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą zjawisk fizjologicznych 
związanych z tworzeniem głosu, jego emisją, percepcją i 
interpretacją 

 

W_02 
Posiada wiedzę z zakresu ortofonii oraz elementów składowych 
wypowiedzi (odpowiednich środków ekspresji); zna techniki 
wyrazistej wymowy prowadzące do właściwej dykcji 

 

W_03 
Zna podstawowe zasady tworzenia tekstów intencjonalnych 
(performatywnych i ich funkcjonowanie w społeczeństwie) 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie praktycznie wykorzystać wiedzę na temat właściwej techniki 
mówienia, higieny głosu i profilaktyki w tym zakresie 

 

U_02 
 

Umie zaprezentować „myślenie tekstem” 
 



U_03 
Umie tworzyć i interpretować komunikaty intencjonalne, 
performatywne; kształci dialogowość w ujęciu aksjologicznym; zna 
zasady estetyki i etyki słowa  

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 
ciągłego kształcenia i samokształcenia w zakresie kultury żywego 
słowa, ma świadomość mocy sprawczej słowa 

 

Forma i typy zajęć:  Wykład 30 godz.  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa znajomość pojęć z zakresu nauki o języku  

Treści modułu kształcenia: 

1-3. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu. Definicje i relacje zakresowe pojęć z zakresu 
kultury żywego słowa: kultura języka a kżs, technika mówienia a kżs, emisja głosu, dykcja a 
kżs; sprawność językowa, poprawność językowa, norma językowa, kodyfikacja, błąd 
językowy, świadomość językowa, system języka i jego podsystemy (poziom foniczny, 
poziom leksykalny, morfologiczny oraz składniowo-intonacyjny).  

4. Style polszczyzny i typy kontaktów językowych (oficjalne i nieoficjalne). 
5. Środki języka polskiego. Normy wymawianiowe (wymowa warszawska i krakowsko-

poznańska).  
6-7. Funkcje języka: poznawcza, ekspresywna, impresywna, artystyczna (poetycka). Sztuka 

słuchania i mówienia. 
8-10. Na czym polega trening żywego słowa? Omówienie technik emisyjnych, fonacyjnych i 
artykulacyjnych. 
11-12. Emitowanie dźwięków – co jest ważne? Ortografia a ortofonia – sztuka poprawnej 

wymowy. 
13-15. Prawidła poprawnej wymowy polskiej. 
16-18. Technika mówienia a logika mówienia. Kontekst, intencja, zamiar a przekaz głosowy. 
19-20. Rodzaje błędów w zakresie techniki mówienia. 
21-22. Modele sytuacji komunikacyjnych.  
23-25. Zachowania językowe a zachowania kulturowe. 
26-27. Estetyka i etyka słowa. Mówienie i inne sposoby używania języka (w tym mowa ciała). Co 

robimy mówiąc?  
28-30. Grzeczność językowa polska i obca. 

Literatura podstawowa: 

1. Austin J. L. (1958): Wypowiedzi performatywne, [w:] Mówienie i poznawanie, Warszawa 1993: 

PWN [s. 311-334]. 

2. Austin J. L. (1962): Jak działać słowami, [w:] Mówienie i poznawanie. Warszawa 1993: PWN. 

Wykłady VIII – XII.  

3. Oczkoś M., Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia, Warszawa.  

4. Dunaj S., Zasady poprawnej wymowy polskiej, „Język Polski” 2006, s.161-172.  

5. Marcjanik M., Grzeczność nasza i obca, Warszawa 2005. 

Literatura dodatkowa: 

1. Toczyska B., Ruch w głosie (ćwiczenia nie tylko dla dziennikarzy), Gdańsk 2014 i inne 
pozycje autorki (do wyboru): Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, 
Gdańsk 2007; Toczyska B., Do-tkliwa artykulacja, Gdańsk; Toczyska B., Elementarne 
ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000. 



2. Walencik-Topiłko A., Głos jako narzędzie. Materiały do ćwiczeń emisji głosu dla osób 
pracujących głosem i nad głosem, Gdańsk 2011. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady prowadzone z zastosowaniem prezentacji ortofonicznych, mulimedialnych. Metody 
podawcze eksponujące prawidłowe techniki mówienia, style polszczyzny, estetykę i etykę słowa 
oraz intencjonalność wypowiedzi w odpowiednich modelach komunikacyjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty U01, U02 oraz W01, W02 będą sprawdzane na podstawie nagrania i interpretacji filmu z 
dowolnej sytuacji komunikacyjnej (z udziałem własnym studenta), pozostałe efekty – w trakcie 
wykładów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów: 
 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 
Sposób uzyskania punktów: 

1. film: 50 pkt. 
2. sprawdzenie wiedzy z wykładów: 50 pkt. 

 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta studia stacjonarne 

Wykłady 30 godz. 

Udział w konsultacjach                                     8 godz. 

Przygotowanie do zaliczenia 37 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3  

 

Aktywność Obciążenie studenta studia niestacjonarne 

Wykłady 18 godz. 

Udział w konsultacjach 10 godz. 

Przygotowanie do zaliczenia  47 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz.  

Punkty ECTS za przedmiot 3  

 


