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Cele przedmiotu 

Kształcenie kompetencji językowych i przygotowanie studenta do egzaminu na 

poziomie  B2 – zgodnie z wymogami Europejskiego systemu opisu kształcenia 

językowego. Rozumienie standardowego języka mówionego dotyczącego tematów 

znanych jak i nieznanych. Tworzenie jasnych i wyczerpujących wypowiedzi ustnych 

i pisemnych w szerokim zakresie tematów. Posiadanie szerokiego zasobu 

słownictwa poza terminami rzadko stosowanymi. Dodatkowo: wprowadzanie 

słownictwa muzycznego i omawianie artykułów o tematyce muzycznej 

Wymagania wstępne 

Student przed rozpoczęciem kursu na poziomie B2 powinien rozumieć rzeczowe 

informacje dotyczące codziennych tematów lub tematów z obszarów jego 

zainteresowań; rozumieć proste prezentacje; pisać krótkie teksty dotyczące 

codziennych tematów oraz tematów jego zainteresowań. Student powinien umieć 

opisywać doświadczenia, zdarzenia i zamierzenia wraz z prostym uzasadnieniem 

swoich opinii i planów. 

 
Symbol 

EKK 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  efektów 

kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki      

do PRK 

 
KT1aK 

_U09 

potrafi wykorzystać umiejętności językowe w zakresie 

dziedzin 
sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla kierunku 

studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Semestr I oraz semestr II 

 

GRAMATYKA 

Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości dotyczących materiału gramatycznego. Zastosowanie gramatyki w 

praktyce. Poprawne wyrażanie teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. 

Gramatyka: tworzenie pytań, czasy teraźniejsze, przyszłe, przeszłe, z naciskiem na Czas Future Perfect, Future 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous;  zdania warunkowe,  mowa zależna, strona bierna. To- vs -



ing. Rozwijanie specyficznej frazeologii oraz idiomatyki języka obcego. Rodzajniki. Umiejętności: 

Wymowa: doskonalenie wymowy, prawidłowe rozróżnianie i wypowiadanie samogłosek, odpowiednia intonacja, 

wymowa dźwięku ‘TH” oraz innych.  

Rozumienie ze słuchu: ćwiczenia z rozumienia mowy potocznej, prezentacji, audycji radiowych, etc., ćwiczenia z 

rozumienia różnych akcentów z obszarów krajów anglojęzycznych, nauka  rozpoznawania różnych akcentów.  

 Dyskusje na podany temat, negocjacje, język sytuacyjny, dialogi, pytania i odpowiedzi. 

  

OGÓLNY ZAKRES TEMATYCZNY: życie prywatne, życie sławnych ludzi, spotkania towarzyskie,  cechy 

charakteru, opisywanie wyglądu, przymiotniki i czasowniki przy określaniu cech charakteru, problemy 

zdrowotne, choroby i symptomy, leczenie, język potoczny/list nieformalny, przewidywanie przyszłości, język 

listów nieformalnych, narodowości i stereotypy,  ubrania i moda, podróżowanie, podróże samolotem, krótkie i 

długie opowieści o wydarzeniach w życiu, język potoczny/opowiadanie, przestępczość, rodzaje przestępstw, kary 

za przestępstwa, prawo i ubezpieczenie;  pogoda, rodzaje pogody, ekstremalne warunki pogodowe, ryzykowne 

sytuacje, język potoczny/wyrażanie opinii, industrializacja i problemy cywilizacyjne a zmiany klimatu, 

wypowiadanie opinii,  uczucia, rodzaje uczuć, życie codzienne – problemy, rozwiązywanie problemów. 

 

 

 ZAKRES ZWIĄZANY Z DZIEDZINĄ STUDIÓW :  

Zapis nutowy w języku angielskim z uwzględnieniem wersji brytyjskich oraz amerykańskich poszczególnych  

terminów muzycznych; podstawowe pojęcia muzyczne – definicje; podstawowe informacje o życiu, twórczości i 

elementach technik kompozytorskich słynnych postaci ze świata muzyki.  Podstawowe informacje o stylach 

muzycznych danych epok. Podstawowe informacje o składzie oraz funkcjonowaniu orkiestry. Podstawowe 

informacje o budowie oraz historii instrumentów muzycznych z doprecyzowaniem , a także rozwinięciem 

wymogów w odniesieniu do studentów różnych kierunków tudzież specjalności. Zagadnienia wykonawcze oraz 

zagadnienia zawodowe związane ze specyfiką rynku pracy muzyka. Program związany z tematyką muzyczną 

realizowany nieustannie w okresie  dwóch lat lektoratu.  

 

 

 

Kolejne semestry - ROK 2, semestr 3 i 4  

GRAMATYKA 

Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości dotyczących materiału gramatycznego. Zastosowanie gramatyki w 

praktyce. Poprawne wyrażanie teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. 

Gramatyka: tworzenie pytań, czasy teraźniejsze, przyszłe, przeszłe, z naciskiem na Czas Future Perfect, Future 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous;  zdania warunkowe,  mowa zależna, strona bierna. To- vs -

ing. Rozwijanie specyficznej frazeologii oraz idiomatyki języka obcego. Rodzajniki.  

Umiejętności 

Wymowa: doskonalenie wymowy, prawidłowe rozróżnianie i wypowiadanie samogłosek, odpowiednia intonacja, 

wymowa dźwięku ‘TH” oraz innych.  

Rozumienie ze słuchu: ćwiczenia z rozumienia mowy potocznej, prezentacji, audycji radiowych, etc., ćwiczenia z 

rozumienia różnych akcentów z obszarów krajów anglojęzycznych, nauka  rozpoznawania różnych akcentów.  

Pisanie wypracowań na tematy związane z muzyką, pisanie wiadomości e-mailowych; prowadzenie rozmowy - 

dyskusje na podany temat, negocjacje, język sytuacyjny, dialogi, pytania i odpowiedzi. 

  

OGÓLNY ZAKRES TEMATYCZNY: ciało, mowa ciała, teatr i film/artykuły, występowanie na scenie, dom,  

muzyka, muzyka a uczucia, życie codzienne – sen, problemy i zwyczaje związane ze spaniem, media, rola 

mediów w życiu codziennym, rodzaje dziennikarzy, muzyka, imprezy muzyczne, list formalny, pisemna 

reklamacja, pisanie zażaleń, życie codzienne, ważne wydarzenia, publiczne wystąpienia, miejsce zamieszkania, 

miasta i miasteczka,  ulubione miasta – atrakcje turystyczne, nauka, twórcze myślenie, stosunek do nauki, raport 

pisemny, wyrażanie emocji,  biznes i reklama, uczciwość w biznesie i reklamie, dobieranie argumentów za i 

przeciw, wynalazki, gotowanie, sposoby spędzania wolnego czasu, sport i rekreacja, wspominanie przeszłości, 

pisemne formy aplikowania o pracę, usługi. 



 ZAKRES ZWIĄZANY Z DZIEDZINĄ STUDIÓW :  

Zapis nutowy w języku angielskim z uwzględnieniem wersji brytyjskich oraz amerykańskich poszczególnych  

terminów muzycznych; podstawowe pojęcia muzyczne – definicje; podstawowe informacje o życiu, twórczości i 

elementach technik kompozytorskich słynnych postaci ze świata muzyki.  Podstawowe informacje o stylach 

muzycznych danych epok. Podstawowe informacje o składzie oraz funkcjonowaniu orkiestry. Podstawowe 

informacje o budowie oraz historii instrumentów muzycznych z doprecyzowaniem, a także rozwinięciem 

wymogów w odniesieniu do studentów różnych kierunków tudzież specjalności. Zagadnienia wykonawcze oraz 

zagadnienia zawodowe związane ze specyfiką rynku pracy muzyka. Program związany z tematyką muzyczną 

realizowany nieustannie w okresie  dwóch lat lektoratu.  

 

 

 

 

Metody kształcenia 

 

wykład problemowy 

wykład konwersatoryjny 

wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień 

praca z tekstem i  dyskusja 

analiza przypadków 

rozwiązywanie zadań 

praca indywidualna 

praca  w grupie 

prezentacja nagrań CD i DVD 

                                      

 

Metody 

weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

Egzamin 

Kolokwium pisemne 

realizacja zleconego zadania 

kontrolne testy gramatyczne sprawdzające wiedzę 

ocena ciągła pracy na zajęciach 

Eseje na zadane tematy 

Eseje na wybrane tematy 

Teksty użytkowe  do wykorzystania w karierze (CV, list 

motywacyjny) 

 

 

P6S_WG, 

P6S-UK,P6S-UW, 

P6S-UO,P6S_KK, 

P6S_KO 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie uwarunkowane jest obecnością na zajęciach, po każdym z pierwszych trzech 

semestrów student uzyskuje zaliczenie ze stopniem na podstawie rejestru obecności, testu 

gramatyczno-leksykalnego (50%) oraz  lub testu gramatycznego oraz eseju; po czwartym 

semestrze student uzyskuje zaliczenie na podstawie obecności oraz zdaje egzamin końcowy 

obejmujący test gramatyczno- leksykalny z całości materiału, test gramatyczny z 

uwzględnieniem eseju, oraz/ lub egzamin ustny.    

 

Literatura  

 

Literatura podstawowa 

 program ogólny: 

New English File: upper intermediate new edition, Christina Latham-Koenig, Chris Oxenden, student's book and DVD 

Speakout Upper intermediate DVD 

English Grammar in Use, R.Murphy, 

First Certificate Language Practice, M. Vince, 



English Vocabulary in Use, M.McCarthy and F.O'Dell 

Jenny Dooley, Virginia Evans ”Grammarway” level 2, level 3 

Oxford Concise Dictionary of Music, M.Kennedy 

 

literatura muzyczna: 

Wykłady internetowe profesora Craiga Wrighta (Yale University) na temat muzyki poważnej i słynnych 

kompozytorów z kursu "Introduction to Classical Music" wraz z ćwiczeniami interaktywnymi 

Maurizio San Martin Gomez "English for Specific Purposes". 

UMCF: "Basic English for Musicians" Elżbieta Lesiak-Bielawska 

 Wybrane wykłady ze strony internetowej TED poświęcone muzyce oraz zagadnieniom wykonawczym, 

Kurs interaktywny  Juilliard School of Music, New York, “Music Theory 101”  

Kurs interaktywny  Juilliard School of Music, New York,  “Discovering Instruments of the Orchestra” 

Kurs interaktywny  Juilliard School of Music, New York,”How to Listen to Great Music for the Orchestra” 

  

Literatura uzupełniająca: 

  

Essential Dictionary of Music notation/ A. Handy Guide/, Tests in Thematic Vocabulary/ M. Misztal/, "Music - 

the Art of Listening" - Jean Ferris 1.Essential Dictionary of Music Notation /A.Hardy Guide/,.Tests in 

Thematic Vocabulary/ M. Misztal/, Music Fundamentals 1: Pitch and Major Scales and Keys, Collection 

Editor: Terry B. Ewell, 4.Music Fundamentals 3: Minor Scales and Keys Collection Editor: Terry B. Ewell, 

.Music Fundamentals 5: Triads, Chords, Introduction to Roman Numerals, Collection Editor:, Terry B. Ewell,  

Kurs interaktywny  Harvard University “Stravinsky- the Rite of Spring” 

Amir Ghorbanpour "English for Music Students"- basics (Lambert Academic Publishing).  

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 120 

Przygotowywanie się do zajęć 35 

Konsultacje 5 

Przygotowywanie się do egzaminu, 

zaliczenia 

25 

Przygotowywanie się do pracy pisemnej 25 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 90 

Liczba punktów ECTS 8 

Praktyki  (jeśli obowiązują) Nie dotyczy 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 90 

Liczba punktów ECTS 

 

 

8 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 



 

Nauka języka obcego nowożytnego ukierunkowana na praktyczne aspekty aktywności zawodowej muzyka – 

pisanie listów motywacyjnych i CV o profilu muzycznym, poznawanie konstrukcji instrumentów muzycznych w 

języku angielskim, anglojęzycznej terminologii zapisu nutowego, biografii oraz charakterystyki, tudzież krytyki 

twórczości zagranicznych kompozytorów w obcym języku pozwala na podniesienie ogólnych kompetencji 

zawodowych absolwenta Akademii Muzycznej, oraz na zharmonizowanie programu nauczania obcego języka z 

poszczególnymi ścieżkami edukacyjnymi  przedmiotów zawodowych. Absolwent opuszczający mury uczelni  jest 

przygotowany do pracy zawodowej za granicami kraju, jako pedagog, jako członek orkiestry lub zespołu 

kameralnego, czy też jako solista,  z wykorzystaniem języka obcego.   

 

 


