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Semestr
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Formy zajęć
Forma zajęć
Ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

30

2

-

-

Forma zaliczenia
Egzamin

Cel przedmiotu
Cykl praktycznych ćwiczeń z języka niemieckiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania
kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie
biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne
Znajomość języka obcego na poziomie B1+ według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny
1. Aktualne i historyczne wydarzenia w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych.
2. Elementy wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego (polityka:ustrój, system polityczny, tożsamość narodowa, ojczyzna).
3. Kraje niemieckojęzyczne i ich atrakcje turystyczne.
4. Unia Europejska - historia i teraźniejszość (idea, nadzieje i obawy).

Metody kształcenia
Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i
grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
student ma umiejętność merytorycznego argumentowania oraz

Symbole efektów
KFP1_U15

formułowania wniosków i samodzielnych sądów w języku niemieckim

Metody weryfikacji
kolokwium

Forma zajęć
Ćwiczenia

obserwacja i ocena aktywności na
zajęciach
praca pisemna

student potrafi przygotować wypowiedź w języku niemieckim z
wykorzystaniem różnych źródeł

KFP1_U18

aktywność w trakcie zajęć
obserwacja i ocena aktywności na
zajęciach
odpowiedź ustna
zaliczenie - ustne, opisowe,
testowe i inne

Ćwiczenia

Opis efektu

Symbole efektów

student potrafi komunikować się w języku niemieckim z wykorzystaniem

Metody weryfikacji

KFP1_U17

różnych kanałów i technik komunikacyjnych

Forma zajęć

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

egzamin - ustny, opisowy, testowy
i inne
odpowiedź ustna
wypowiedź pisemna
zaliczenie - ustne, opisowe,
testowe i inne

Warunki zaliczenia
Zaliczenie z oceną na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej ( testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji
itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego. Egzamin końcowy w formie
testu sprawdzającego stopień zaawansowania językowego w zakresie poszczególnych sprawności językowych. Próg zaliczenia egzaminu: 60% - co odpowiada ocenie
dostatecznej, 71%-79% - dostateczny plus, 80% -86% - dobry, 87%-92% - dobry plus, od 93% - bardzo dobry.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

45

-

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

30

-

Łącznie

75

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

-

Łącznie

3

-

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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