
ANEKS DO KARTY ZAJĘĆ 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). 

 

Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w ww. sposób Uczelnia ma obowiązek udostępnić 

w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. 

 

I. Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Technicznych  

2. Nazwa kierunku studiów Inżynieria transportu i logistyki 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć Lektorat języka angielskiego 

7. Kod zajęć O 02 

8. Poziom/kategoria zajęć zajęcia: kształcenia kierunkowego (zkk) 

9. Status zajęć Obowiązkowy 

10. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
Semestr IV 

11. Język wykładowy polski, angielski 

12. Liczba punktów ECTS 3 

13. Koordynator zajęć mgr Agnieszka Andrzejewska 

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
mgr Agnieszka Andrzejewska   agand@poczta.fm 

2. Metody weryfikacji efektów uczenia się /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

(w skali semestru) 
 

Symbol 

efektu 

uczenia 

się 

Forma weryfikacji 

Egza

min 

ustny 

Egzami

n 

pisemn

y 

Kolok

wium 
Projekt 

Spraw

dzian 

wejścio

wy 

Sprawoz

danie 

Inn

e 

Dostosowanie do kształcenia 

na odległość 

W_01         

W_02         

U_01  x X     

Zamiana kolokwiów na wymóg 

regularnego przesyłania przez 

studentów rozwiązań zadań pisemnych 

wysłanych przez prowadzącego.   

U_02  x X     Zamiana kolokwiów na wymóg 

regularnego przesyłania przez 



studentów rozwiązań zadań pisemnych 

wysłanych przez prowadzącego.   

U_03  x X     

Zamiana kolokwiów na wymóg 

regularnego przesyłania przez 

studentów rozwiązań zadań pisemnych 

wysłanych przez prowadzącego.   

U_04  x       

K_01         

3. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

Ocena formująca        Dostosowanie do kształcenia na odległość 

F1 Kolokwium nr 1 (test pisemny) Zamiana ocen z planowanych 

tradycyjnych kolokwiów na ocenę z 

jednego ogólnego podsumowującego 

pisemnego testu online; plus ocena 

aktywności i frekwencji na zajęciach 

online (regularne przesyłanie 

rozwiązań zadań).  

F2 Kolokwium nr 2 (test pisemny) 

F3 Kolokwium nr 3 (wypowiedź ustna) 

  

Ocena podsumowująca                   Dostosowanie do kształcenia na odległość 

P1 Zaliczenie ćwiczeń na podstawie 

kolokwium 

(średnia zwykła F1+F2+F3) 

Średnia z ocen jak w tabeli powyżej 

Ocena formująca. 

P2 Zaliczenie przedmiotu na podstawie 

egzaminu pisemnego 

Zamiana egzaminu pisemnego 

stacjonarnego na egzamin pisemny 

online. 

 

4. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

Rok II: wybrane przez lektora podręczniki na poziomie B1+/B2 

 

English File Pre-Intermediate (third edition) – Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Paul 

Seligson, Oxford University Press 

Speakout 2nd Edition Pre-Intermediate / Intermediate – Antonia Clare, JJ Wilson, Pearson 

English for Logistics – Marion Grussendorf, Oxford University Press 2009 

Flash on English for Transport and Logistics – Ernesto D’Acunto, ELI 2012 

Odpowiedzialny za zajęcia:  

Agnieszka Andrzejewska     Dyrektor Instytutu: 

Przemyśl, dnia ……………………… 


