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(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

30

2
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1,2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Przedmiot ma na celu zorientowanie studenta w możliwościach dostępnych aplikacji komputerowych, co jest normą w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych i
kulturowych. Zajęcia pomyślano tak, by poprzez wykonanie serii konkretnych i precyzyjnie zdefiniowanych zadań a) uświadomić potencjał instrumentów elektronicznych, b)
wyrobić umiejętność korzystania z ich rozmaitych funkcji oraz c) zaprezentować paletę ewentualnych zastosowań cyfrowego przetwarzania danych. Na zajęciach kładzie się
akcent na praktyczność umiejętności, z których może skorzystać właściwie student każdego kierunku. Pozyskana w ten sposób wiedza i kompetencje okażą się przydatne nie
tylko w dalszym toku studiów, w trakcie pisania prac dyplomowych, ale również podczas realizacji obowiązków zawodowych – na stanowisku urzędniczym, w redakcji, w szkole,
w pracy tłumacza itp. Dodatkowo część zadań tworzona będzie w języku niemieckim, co na ma celu pracę nad praktycznym użyciem języka i poszerzeniem słownictwa ogólnego
i branżowego w zależności od wybranej tematyki.

Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość obsługi komputera i jego aplikacji.

Zakres tematyczny
Programy komputerowe i ich funkcje, możliwości (w szczególności edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji multimedialnych, edytor obróbki
dźwięku, edytor HTML).
Komputer jako narzędzie uczeniu się i nauczaniu języka obcego.
Korzystanie z internetowych baz danych (np. czasopism naukowych).

Metody kształcenia
Metoda wykładowa, poglądowa, obserwacji, metoda działań praktycznych (w wymiarze indywidualnym poprzez realizację cyklu zadań), heureza (pokonywanie barier i
ograniczeń programowych w toku debat i wspólnego namysłu).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i

Symbole efektów
KF1_U01

Metody weryfikacji
bieżąca kontrola na

nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych

zajęciach

poprzez: • właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny,

obserwacja i ocena

krytycznej analizy i syntezy tych informacji, • dobór oraz stosowanie właściwych dla warsztatu

aktywności na

filologa metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

zajęciach

Forma zajęć
Laboratorium

przygotowanie projektu
Student potrafi: • planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole • współdziałać
z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

KF1_U05

bieżąca kontrola na
zajęciach
obserwacja i ocena
aktywności na
zajęciach
przygotowanie projektu

Laboratorium

Warunki zaliczenia
Wykonanie wskazanych do zrealizowania zadań (z wykorzystaniem technik cyfrowych), zarówno w ramach pracy na zajęciach, jak i pracy w domu. Zaliczenie z oceną na
podstawie: ocena przygotowania zadań (75% oceny), ocena poprawności językowej zadań w języku niemieckim (25% oceny).

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

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

35

18

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

45

62

Łącznie

80

80

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1,5

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1,5

2

Łącznie

3

3

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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Literatura uzupełniająca
Materiały online oraz inne każdorazowo ustalane przez prowadzącego.
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