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Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 25/2019 

Rektora PWSW w Przemysłu z dnia 27 marca 2019 r.  

 

KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS)  

1. Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 

1 Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Humanistyczno-Artystyczny 

2 Nazwa kierunku studiów Filologia angielska 

3 Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4 Profil studiów praktyczny 

5 Poziom kształcenia  Studia I stopnia 

6 Nazwa przedmiotu 
Narzędzia komunikacji synchronicznej 
i asynchronicznej 

7 Kod przedmiotu IHA-MK-11 

8 Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot specjalizacyjny 

9 Status przedmiotu fakultatywny: ograniczonego wyboru 

10 
Usytuowanie zajęć w harmonogramie 
realizacji zajęć 

Semestr VI 

11 Język wykładowy angielski 

12 Liczba punktów ECTS 2 

13 Koordynator zajęć mgr Monika Adamowicz 

14 Odpowiedzialny za realizację zajęć  

2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu studiów 

Wykład  
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Praktyka 
PZ 

- 30 - - - - 

3. Cele przedmiotu 

C_01 – student wykorzystuje kompetencje językowe wykształcone na innych przedmiotach 

C_02 - student systematyzuje i poszerza swoją wiedzę językową oraz umiejętności z zakresu 

wykorzystania technologii 

C_03 - student wykształca postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we 

współczesnym świecie 

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 Znajomość słownictwa i technik pisania na poziomie C1. 

 Znajomość obsługi komputera. 

 Umiejętność korzystania ze źródeł informacji w języku angielskim. 
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5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się  

Lp. Opis efektów kształcenia 

Odniesienie do 
kierunkowych 
efektów 
kształcenia 

W_01 
student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony 
własności intelektualnej oraz prawa autorskiego 

K_W12 

W_02 
student ma podstawową wiedzę z zakresu tworzenia prac 
pisemnych o charakterze ogólnym odnoszących się do różnych 
dziedzin życia 

K_W10 

W_03 

student rozumie funkcjonowanie człowieka w strukturze 
społecznej oraz instytucjach kulturalnych w Polsce i w krajach 
angielskiego obszaru językowego, powiązania historii i kultury 
tych krajów 

K_W09 

U_01 
student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu technologii 
informacyjnej do wykonywanych ćwiczeń 

K_U09 

U_02 
student posługuje się zasobem środków językowych, 
umożliwiającym realizację wymagań w zakresie opisanej tematyki 

K_U01 

U_03 
student stosuje podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności 
intelektualnej oraz prawa autorskiego 

K_U12 

K_01 

student w sposób świadomy kieruje swoim rozwojem 
intelektualnym, emocjonalnym i społecznym; student rozwija 
umiejętność dokonywania samooceny własnej nauki; student 
potrafi współdziałać w grupie, także wielonarodowościowej; 
umiejętność dokonywania samooceny własnej nauki 

K_K04 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych 

Ćwiczenia 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych wg form 
dydaktycznych 

Liczba 
godzin 

C_1 
Zapoznanie z celami i tematyką zajęć, warunkami zaliczenia, szczegółowymi 
kryteriami oceniania oraz specyfiką zajęć. 
Czym jest komunikacja synchroniczna i asynchroniczna? 

2 

C_2 
Jaki rodzaj komunikacji wybrać? Wady i zalety różnych typów komunikacji: 
studia przypadków 

2 

C_3 

Narzędzia komunikacji synchronicznej: 
 prowadzenie webinarów i warsztatów online 
 zasady projektowania scenariuszy do webinarów 
 programy do webinarów i warsztatów online: ClickMeeting, MS Teams, 

Webex, Zoom Meetings, Moodle 
 narzędzia wspomagające komunikację synchroniczną: wirtualna tablica, 

quizy, narzędzia pakietu office 
 metody i narzędzia aktywizacji uczestników 
 komunikacji w wirtualnych pokojach 
 media społecznościowe jako narzędzia komunikacji synchronicznej 

10 

C_4 
Narzędzia komunikacji asynchronicznej: 
 komunikacja asynchroniczna jako element skutecznej współpracy 
 zarządzanie zadaniami 

10 
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 przechowywanie i dzielenie się danymi 
 komunikatory 
 tworzenie i dzielenie się notatkami 
 email 
 nagrywanie video 

C_5 Prezentacje studentów 4 

C_6 Kolokwium i informacja zwrotna 1 

C_7 Podsumowanie wiadomości i osiągniętych efektów kształcenia 1 

 SUMA: 30 

 

7. Metody weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do poszczególnych efektów 

Efekt 
kształcenia 

Forma weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Sprawdzian 
wejściowy 

Sprawozdanie Inne 

W_01   x     

W_02   x     

W_03   x     

U_01   x     

U_02   x     

U_03   x     

K_01       
obserwacja 
pracy 
studenta 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Forma zajęć 

N1 ćwiczenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej, projektora 

N2 metoda problemowa 

N3 ćwiczenia z wykorzystaniem komputera 

N4 burza mózgów 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

9.1 Sposoby oceny 

Ocena formująca 
 

F1 obserwacja podczas zajęć/aktywność 

F2 zadania i prezentacje studentów 

 
Ocena podsumowująca 
 

P1 kolokwium 
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9.2 Kryteria oceny 

 Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 
W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
U_03 
 

Student zalicza 
zadania i 
projekty ze 
średnim 
wynikiem 60-
69% 

Student 
zalicza 
zadania i 
projekty ze 
średnim 
wynikiem 70-
74% 

Student 
zalicza zadania 
i projekty ze 
średnim 
wynikiem 75-
84% 

Student 
zalicza 
zadania i 
projekty ze 
średnim 
wynikiem 85-
89% 

Student 
zalicza zadania 
i projekty ze  
średnim 
wynikiem 90-
100% 

K_01 

Student w 
zadowalającym 
stopniu  ma 
świadomość 
poziomu swojej 
wiedzy i 
praktycznych 
umiejętności w 
zakresie 
przedmiotu 

 Student w 
dużym stopniu  
ma 
świadomość 
poziomu 
swojej wiedzy i 
praktycznych 
umiejętności w 
zakresie 
przedmiotu 

 Student ma 
wysoką 
świadomość 
poziomu 
swojej wiedzy i 
praktycznych 
umiejętności w 
zakresie 
przedmiotu 

10. Literatura  

10.1 podstawowa 

Blokdyk, G. 2017. synchronous communications: Professional Edition. CreateSpace Independent 
Publishing Platform 

Fladlien, J. 2018. One to Many: The Secret to webinar Success. Rapid Crush 

Leal III, B. C. 2017. 4 Essential Keys to Effective Communication. CreateSpace Independent 
Publishing Platform 

10.2 uzupełniająca 

Torbert, A. 2020. Webinar Guide, Podcasting Guide and Solopreneurship: Learn How to Make Money 
From Webinars, How to Start and Host a Successful Podcast and How to Be a Solopreneur and Run a 
One-Man Show. Independently published 

https://clickmeeting.com/pl 

https://joannaceplin.pl/ 

https://www.webcomm.eu/ 

 

11. Macierz realizacji zajęć 

Symbol 
efektu 
uczenia się 

Odniesienie efektu 
do efektów zde-
finiowanych dla 
programu 

Cele 
zajęć 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposoby 
oceny 

W_01 K_W12 C_01-03 C_1-7 N1-N4 F1-F2, P1 

W_02 K_W10 C_01-03 C_1-7 N1-N4 F1-F2, P1 

W_03 K_W09 C_01-03 C_1-7 N1-N4 F1-F2, P1 

https://joannaceplin.pl/
https://www.webcomm.eu/
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U_01 K_U09 C_01-03 C_1-7 N1-N4 F1-F2, P1 

U_02 K_U01 C_01-03 C_1-7 N1-N4 F1-F2, P1 

U_03 K_U12 C_01-03 C_1-7 N1-N4 F1-F2, P1 

K_01 K_K04 C_01-03 C_1-7 N1-N4 F1-F2 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  - 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach - 

Udział w praktyce zawodowej - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  - 

Udział w konsultacjach 2 

Suma godzin kontaktowych 32 

Samodzielne studiowanie treści wykładów - 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne 

20 

Przygotowanie do konsultacji 1 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 7 

Suma godzin pracy własnej studenta 28 

Sumaryczne obciążenie studenta 60 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 2 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne 

50 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne 

2 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 

1. Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Monika Adamowicz 

2. Dyrektor Instytutu: dr Irena Kozimala 

 
Przemyśl, 30/09/2021 

 
 


