
 

UCHWAŁA NR 143/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 października 2020 r. 
 
w sprawie programu Studiów Podyplomowych Angielskiego Języka Specjalistycznego 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych 
Angielskiego Języka Specjalistycznego od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  

1 października 2020 r. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 143/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 21 października 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Angielskiego Języka Specjalistycznego 
 

specjalność: język medyczny 
 

Program Studiów trwa dwa semestry nauki i zakłada 180 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 30 
 
Semestr I  

Lp.  Nazwa przedmiotu  Liczba 
godzin Forma zajęć  Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1.   Angielski język medyczny 20 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 4 

2.   Teksty ustne medyczne 20 ćwiczenia egzamin  4 

3.   Sztuka rozumienia i tworzenia dokumentów 
medycznych w języku angielskim 40 ćwiczenia egzamin 5 

4.   Narzędzia komputerowe w pracy z tekstami 
medycznymi 10 warsztaty zaliczenie 

na ocenę 2 

Razem 15  

  
Semestr II  

Lp. Nazwa przedmiotu  Liczba 
godzin Forma zajęć  Forma 

zaliczenia 
Punkty
ECTS 

1.  Angielski język medyczny 20 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 4 

2.  Teksty ustne medyczne 20 ćwiczenia egzamin  4 

3.  Sztuka rozumienia i tworzenia dokumentów 
medycznych w języku angielskim 40 ćwiczenia egzamin  5 

4.  Narzędzia komputerowe w pracy z tekstami 
medycznymi 10 warsztaty zaliczenie 

na ocenę 2 

Razem 15 
   

  
specjalność: język w biznesie 

                                         
Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 180 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 30  
 
Semestr I  

Lp. Nazwa przedmiotu  Liczba 
godzin Forma zajęć  Forma 

zaliczenia  
Punkty 
ECTS  

1. Angielski język biznesu 30 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 5 

2. Tworzenie i tłumaczenie dokumentów 
biznesowych 25 ćwiczenia egzamin 4 

3. Język spotkań i negocjacji 15 ćwiczenia egzamin 2 
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4. Elementy tłumaczenia ustnego w biznesie 10 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 2 

5. Narzędzia komputerowe w pracy z 
dokumentami biznesowymi 10 warsztaty zaliczenie 

na ocenę 2 

Razem 15 

  
Semestr II  

Lp. Nazwa przedmiotu  Liczba 
godzin Forma zajęć  Forma 

zaliczenia 
Punkty
ECTS 

1. Angielski język biznesu 30 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 5 

2. Tworzenie i tłumaczenie dokumentów 
biznesowych 25 ćwiczenia egzamin 4 

3. Etyka i etykieta w biznesie 15 ćwiczenia egzamin 2 

4. Elementy tłumaczenia ustnego w biznesie 10 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 2 

5. Narzędzia komputerowe w pracy z 
dokumentami biznesowymi 10 warsztaty zaliczenie 

na ocenę 2 

Razem 15 

   
  

specjalność: język w przekładzie poświadczonym 
                                         

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 180 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 30  
 
Semestr I  

L.P. Nazwa przedmiotu  Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Angielski język prawniczy 20 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 3 

2. Teksty poświadczone pisemne 25 ćwiczenia egzamin 4 

3. Teksty poświadczone ustne 25 ćwiczenia egzamin 4 

4. Techniki przekładu pisemnego w tekstach 
prawniczych 5 ćwiczenia zaliczenie 

na ocenę 1 

5. Stylistyka angielskiego języka prawniczego 5 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 1 

6. Narzędzia komputerowe w pracy z tekstami 
prawniczymi 10 warsztaty zaliczenie 

na ocenę 2 

Razem 15 
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Semestr II  

L.P. Nazwa przedmiotu  Liczba 
godzin Forma zajęć  Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Angielski język prawniczy 20 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 3 

2. Teksty poświadczone pisemne 25 ćwiczenia egzamin 4 

3. Teksty poświadczone ustne 25 ćwiczenia egzamin 4 

4. Techniki przekładu ustnego w tekstach 
prawniczych 5 ćwiczenia zaliczenie 

na ocenę 1 

5. Stylistyka polskiego języka prawniczego 5 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 1 

6. Narzędzia komputerowe w pracy z tekstami 
prawniczymi 10 warsztaty zaliczenie 

na ocenę 2 

Razem 15  
   

  
specjalność: język w stosunkach międzynarodowych 

                                        
Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 180 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 30  
 
Semestr I  

L.P. Nazwa przedmiotu  Liczba 
godzin Forma zajęć  Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Słownictwo z zakresu stosunków 
międzynarodowych 20 ćwiczenia egzamin 4 

2. Prawo międzynarodowe publiczne z elementami 
angielskiego języka prawniczego 20 konwersatoria egzamin 3 

3. Tworzenie i rozumienie dokumentów w zakresie 
stosunków międzynarodowych 30 ćwiczenia egzamin 5 

4. Negocjacje w zakresie stosunków 
międzynarodowych 20 ćwiczenia egzamin 3 

Razem 15 
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Semestr II  

L.P. Nazwa przedmiotu  Liczba 
godzin Forma zajęć  Forma 

zaliczenia
Punkty
ECTS 

1. Słownictwo w administracji UE 20 ćwiczenia egzamin 4 

2. Komunikowanie międzykulturowe  20 konwersatoria egzamin 3 

3. Tworzenie i rozumienie dokumentów w zakresie 
stosunków międzynarodowych 30 ćwiczenia egzamin 5 

4. Negocjacje w zakresie stosunków 
międzynarodowych 20 ćwiczenia egzamin 3 

Razem 15 
 
   

specjalność: język w technice 
                                        

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 180 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 30  
 
Semestr I  

Lp. Nazwa przedmiotu  Liczba 
godzin Forma zajęć  Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Angielski język techniczny 20 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 3 

2. Pośrednictwo w transferze technologii w 
angielsko-polskim środowisku przemysłowym 20 ćwiczenia egzamin 3 

3. Opracowywanie dokumentów technicznych 30 ćwiczenia egzamin 4 

4. Język angielski w zarządzaniu projektami 10 konwersatoria egzamin 3 

5. Narzędzia komputerowe w pracy z 
dokumentami technicznym 10 warsztaty zaliczenie 

na ocenę 2 

Razem 15 

  
Semestr II  

Lp. Nazwa przedmiotu  Liczba 
godzin Forma zajęć  Forma 

zaliczenia 
Punkty 
 ECTS  

1. Angielski język techniczny 20 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 3 

2. Pośrednictwo w transferze technologii w 
angielsko-polskim środowisku przemysłowym 20 ćwiczenia egzamin 3 

3. Opracowywanie dokumentów technicznych 30 ćwiczenia egzamin 4 

4. Język angielski w zarządzaniu projektami 10 konwersatoria egzamin 3 

5. Narzędzia komputerowe w pracy z dokumentami 
technicznym 10 warsztaty zaliczenie 

na ocenę 2 

Razem 15  
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

Wydział Filologiczny 
Studia Podyplomowe Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01 ma podstawową wiedzę o specyfice określonego subjęzyka 
specjalistycznego i jego znaczeniu w działalności zawodowej P7S_WG 

SP_W02 zna podstawową terminologię z zakresu tworzenia i 
rozumienia tekstów specjalistycznych P7S_WG 

SP_W03 
ma świadomość miejsca polszczyzny wśród innych języków i 
konieczności doskonalenia sprawności językowej w języku 
polskim  

P7S_WG 

SP_W04 

ma wiedzę o ogólnych mechanizmach rządzących używaniem 
języka; zna podstawowe narzędzia i metody opisu zjawisk 
językowych; zna metody wykorzystywania narzędzi 
informatycznych w przetwarzaniu języka 

P7S_WK 

SP_W05 
ma wiedzę o przeszłych i współczesnych społecznych, 
politycznych i kulturowych realiach w krajach odpowiednich 
dla studiowanego języka 

P7S_WK 

SP_W06 zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa 
autorskiego P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 
potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i 
użytkować wiedzę z zakresu danego subjęzyka 
specjalistycznego z wykorzystaniem różnych źródeł i metod 

P7S_UK  

SP_U02 

potrafi zastosować elementarne zasady i procedury 
tłumaczeniowe, formułować i analizować problemy, dobrać 
odpowiednie narzędzia, formułować wnioski, opracować i 
zaprezentować rezultaty pracy w zakresie językoznawstwa i 
przekładoznawstwa właściwego obszaru językowego 

P7S_UW 

SP_U03 
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 
komunikacji w środowisku dwujęzycznym w zakresie 
wybranego obszaru działalności zawodowej 

P7S_UU 

SP_U04 
potrafi posługiwać się podstawowymi technikami i 
strategiami tworzenia tekstów specjalistycznych w 
środowisku dwujęzycznym  

P7S_UK 

SP_U05 potrafi identyfikować i analizować różne rodzaje tekstów 
będące przedmiotem działalności językowej P7S_UW 

SP_U06 

potrafi zastosować w wypowiedzi ustnej i pisemnej 
odpowiednią argumentację merytoryczną, z wykorzystaniem 
poglądów innych osób znanych z różnych źródeł oraz 
formułować wnioski 

P7S_UK 

SP_U07 

potrafi porozumiewać się ze specjalistami oraz współdziałać 
w zespole, pełniąc również funkcje kierownicze, w zakresie 
swojej działalności zawodowej w języku angielskim i w 
języku polskim, wykorzystując różne kanały i techniki 
komunikacyjne 

P7S_UO 

SP_U08 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na 
tej podstawie krytyczne sądy; potrafi zdobyć wiedzę z 
różnych dyscyplin; 

P7S_UW 

SP_U09 
potrafi tworzyć (w języku angielskim i w języku polskim) 
teksty pisane i teksty ustne należące do określonego 
gatunku, właściwe dla określonej sytuacji komunikacyjnej 

P7S_UK 
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SP_U10 

ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności 
językowe w zakresie studiowanego języka, zgodne z 
obiektywnie określonymi wymaganiami; potrafi wykorzystać 
narzędzia informatyczne we własnej działalności zawodowej 

P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w 
zakresie rozwijania umiejętności komunikowania się w 
środowisku dwujęzycznym. 

P7S_KK 

SP_K02 
ma świadomość znaczenia zasad etyki zawodowej i 
uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych 
osób; postępuje zgodnie z tymi zasadami 

P7S_KR 

SP_K03 stosuje w praktyce zasady odnoszące się do ochrony prawa 
autorskiego P7S_KR 

SP_K04 
ma świadomość różnic kulturowych i związanych z tym 
wyzwań, potrafi w praktyce stosować wiedzę o 
mechanizmach komunikacji interkulturowej 

P7S_KR 

SP_K05 

Propaguje kreatywność w przestrzeni tekstowej, pojętą jako 
tworzenie wysokich standardów estetycznych i etycznych 
wypowiedzi; zwraca uwagę na ich przestrzeganie w debacie 
publicznej oraz Internecie; przyczynia się do rozwoju kultury 
tekstu w różnych obszarach jego społecznej egzystencji. 

P7S_KK 

SP_K06 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w 
zakresie rozwijania umiejętności komunikowania się w 
środowisku dwujęzycznym. 

P7S_KO 

 

 
 

 
 

 


