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KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA     

Nazwa modułu/przedmiotu:   

 Język angielski 

Kod: MK_43 

Kierunek studiów 

KOSMETOLOGIA 

Profil kształcenia: 

praktyczny 

 

Rok/semestr 

I/I i II 

II/III i IV 

 

 

Specjalność  Język wykładowy:  

polski 

Status modułu:  

obieralny 

Godziny: 120 Liczba punktów ECTS:  

5 
Wykłady 

- 

Ćwiczenia/Laboratoria  

120 

Projekty/seminaria 

- 

Stopień studiów 

I 

Forma studiów 

stacjonarne/niestacjonarne 

Obszary kształcenia 

OM_1 

Podział ECTS* 

100%  

Rodzaj modułu  w programie studiów: kształcenia ogólnego 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:  

 

 

Cele kształcenia: 

C1. Opanowanie specjalistycznej terminologii z dziedziny kosmetologii i umiejętności zastosowania jej w 

praktyce oraz w celu korzystania z materiałów źródłowych i publikacji fachowych w j. obcym. 

C2. Nabycie umiejętności pracy zespołowej, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji. 

C3. Przekazywanie i przyswajanie środków umożliwiających skuteczne porozumiewanie się  w różnych 

sytuacjach, orientowanie się we współczesnym świecie, zwłaszcza przez poznawanie kultury i cywilizacji 

innych narodów.  

Treści kształcenia 

Ćwiczenia 

1. Zawód kosmetyczki – wprowadzenie, zwroty i wyrażenia; struktury gramatyczna: Present Simple, 
dialogi      

2. W salonie kosmetycznym – słownictwo; struktura gramatyczna: there is, there are, strona bierna, 
dialogi 

3. Wyposażenie salonu kosmetycznego – zwroty i wyrażenia, dialogi 
4. W recepcji salonu kosmetycznego – słownictwo specjalistyczne; struktura gramatyczna: Present 

Continuous, dialogi 
5. Powtórzenie materiału 
6. Masaż i jego rodzaje – zwroty i wyrażenia, komunikacja masażysta – pacjent 
7. Praca kosmetyczki – słownictwo, struktura gramatyczna: Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, dialogi 
8. Kosmetyczka – umiejętności i możliwości rozwoju; słownictwo, dialogi. 
9. Powtórzenie materiału 
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10. Analiza skóry – zwroty i wyrażenia, struktura gramatyczna: Past Simple, dialogi 
11. Budowa skóry i jej funkcje – słownictwo, ćwiczenia leksykalne Zabieg oczyszczania twarzy – zwroty i 

wyrażenia; struktura gramatyczna: Future Simple, dialogi. 
12. Zabieg oczyszczania twarzy – zwroty i wyrażenia; struktura gramatyczna: Future Simple, dialogi. 
13. Powtórzenie materiału 

14. Struktura gramatyczna: kolejność słów w pytaniach, czasy Present Simple, Present Continuous 
               Słownictwo: popularne wyrażenia frazowe, język klasowy, rodzina, części ciała, przyimki miejsca. 

        Język angielski praktyczny: na lotnisku; Pisanie: opisywanie siebie 

15. Struktura gramatyczna: Past Simple (czasowniki regularne i nieregularne), Past Continuous, pytania    
               ze słowami pomocniczymi oraz bez; Słownictwo: wakacje, przyimki czasu i miejsca, pytajniki,            
               wyrażenia  frazowe 

16. Struktura gramatyczna: going to, Present Continuous (planowana przyszłość), will, won't (obietnice,  
               oferty, decyzje); Słownictwo: czasownik „look” (after, for) czasowniki przeciwstawne, czasowniki +          
               przyimki; J.angielski praktyczny: na konferencji; Pisanie: historia oparta na fotografii. 

17. Powtórzenie materiału 
18. Struktura gramatyczna: Present Perfect vs. Past Simple, Present Perfect + yet, already, just, stopień  

               wyższy i najwyższy przymiotników. Słownictwo: odzież, wyrażenia frazowe, określenia czasowe;  
               J. angielski praktyczny: zagubiony w San Francisco; Pisanie: opis miejsca zamieszkania 

19. Struktura gramatyczna: użycie bezokolicznika, czasownik + ing, have to, don't have to, must,     
               mustn't; Słownictwo: czasowniki + bezokolicznik, czasowniki z ing, kwantyfikatory: a bit, really;  
               przyimki ruchu, sport; J.angielski praktyczny: w domu towarowym 
               Pisanie: mail o charakterze formalnym 

20. Struktura gramatyczna: if + present; will + bezokolicznik (I okres warunkowy); if + past; would +  
               bezokolicznik (II okres warunkowy); may/might, should/shouldn't; Słownictwo:wieloznaczne 
               J. angielski praktyczny: w aptece 
               Pisanie: list do przyjaciela   

21. Powtórzenie materiału 
22. Struktura gramatyczna: Present Perfect (for i since); used to, strona bierna  Słownictwo: wyrażające 

               obawę, niepokój; przedmioty szkolne: historia, geografia; czasowniki: invent, Discovery 
               J. angielski praktyczny: wycieczka łodzią; Pisanie: opis budynku 

23. Struktura gramatyczna: kwantyfikatory: too, not enough kolejność słów w wyrażeniach frazowych;  
               Słownictwo: przymiotniki z końcówkami -ed i -ing; słownictwo dot. zdrowia i stylów życia 
                J. angielski praktyczny: rozmowa telefoniczna; Pisanie: wyrażanie opinii 

24. Struktura gramatyczna: Past Perfect, mowa zależna; Słownictwo: przysłówki, czasowniki: say, tell,    
                ask. Wymowa: samogłoski, spółgłoski, akcent w zdaniu. 

25. Powtórzenie materiału 
26. Struktura gramatyczna: Present Perfect Continuous vs. Present Perfect; Słownictwo: wyrażenia  

               określające relacje z ludźmi (get to know); wyrażenia: look/look like, opisujące wygląd i osobowość 
               Mówienie: opis bliskiej osoby . Słuchanie: wywiad z psychologiem dziecięcym 

27.  Struktura gramatyczna: kwantyfikatory: a few, a Little. Słownictwo: codzienne czynności, słowa  
               opisujące budowę ciała i zdrowie, żywność i dietę. Mówienie: opis stylu życia oraz przyzwyczajeń 
               Czytanie: artykuły dot. jedzenia i snu. J. angielski praktyczny: sprawdzanie informacji, przepraszanie  

28. Struktura gramatyczna: used to + bezokolicznik ; czasowniki : make, let, allow to + bezokolicznik;    
                formy modalne: can/could/be able to. Słownictwo: tworzenie rzeczowników -ment, -ation; edukacja:  
                primary school. Mówienie: edukacja dzieciństwo, odgrywanie ról  
                Słuchanie: wywiad ze sobowtórem księżnej Diany. Pisanie: recenzja książki 

29.  Powtórzenie materiału 
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Piśmiennictwo podstawowe:  

1. Gotowicka – Wolińska T., Patoka Z.M. 2013. „English for Beauty Therapists”, Wydawnictwosi 
Lekarskie PZWL, Warszawa 

2. Owerczuk B. 2012 „English for Beauty” . Amerson, Warszawa. 

3. Oxenden C., Latham – Koenig Ch. , Seligson P. 2012. „English File”, Oxford University Press 

4. Murphy R. 2010. „English Grammar in Use”, Cambridge University Press.  

Końcowa forma zaliczenia modułu :  zaliczenie z oceną (kolokwium pisemne opisowo-testowe) 
   


