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Profil
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Semestr rozpoczęcia
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Informacje o przedmiocie
Semestr

4

Liczba punktów ECTS do zdobycia

6

Typ przedmiotu

obowiązkowy

Język nauczania

niemiecki

Sylabus opracował

dr Monika Hernik-Młodzianowska

Formy zajęć
Forma zajęć

Liczba godzin w

Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Forma

semestrze (stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

zaliczenia

0

0

0

Egzamin

2

18

1,2

Zaliczenie na

2

18

1,2

2

18

1,2

Praktyczna nauka języka niemieckiego 0
IV - EGZAMIN - Egzamin
Praktyczna nauka języka niemieckiego 30
IV - Pisanie - Laboratorium
Praktyczna nauka języka niemieckiego 30

ocenę
Zaliczenie na

IV - Konwersacje - Laboratorium
Praktyczna nauka języka niemieckiego 30

ocenę
Zaliczenie na

IV - Ćwiczenia z tekstem - Laboratorium

ocenę

Cel przedmiotu
Celem modułu jest równomierne wykształcanie i pogłębianie czterech głównych kompetencji językowych: sprawności mówienia i słuchania oraz czytania i pisania na poziomie
językowym B2.2. Studenci powinni świadomie i systematycznie doskonalić swoje możliwości komunikacyjne oraz lingwistyczne i nauczyć się konfrontować z różnego rodzaju
tekstami i kontekstami z obszaru niemieckojęzycznego.
W skład modułu wchodzą następujące przedmioty:
Pisanie,
Ćwiczenia z tekstem,
Konwersacje.

Wymagania wstępne
Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2

Zakres tematyczny
- tematyka związana z życiem codziennym
- zawód i praca zawodowa
- tematyka związana z aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi i gospodarczymi
- tematyka związana z krajami niemieckojęzycznymi

Metody kształcenia
Metoda sytuacyjna, metoda przypadków, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, giełda pomysłów, dyskusja (panelowa, okrągłego stołu, wielokrotna);

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Forma zajęć

Opis efektu

Symbole efektów

Student zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej

KF1_W03

Metody weryfikacji

Forma zajęć

dyskusja

Praktyczna nauka języka

cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji krajów

egzamin - ustny, opisowy,

niemieckiego IV - Ćwiczenia z

niemieckiego obszaru językowego

testowy i inne

tekstem - Laboratorium

odpowiedź ustna

Praktyczna nauka języka

praca pisemna

niemieckiego IV - EGZAMIN Egzamin
Praktyczna nauka języka
niemieckiego IV - Konwersacje Laboratorium
Praktyczna nauka języka
niemieckiego IV - Pisanie Laboratorium

Student potrafi brać udział w debacie prowadzonej w języku

dyskusja

Praktyczna nauka języka

niemieckim – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska

KF1_U03

egzamin - ustny, opisowy,

niemieckiego IV - Ćwiczenia z

oraz dyskutować o nich

testowy i inne

tekstem - Laboratorium

obserwacja i ocena

Praktyczna nauka języka

aktywności na zajęciach

niemieckiego IV - EGZAMIN -

obserwacje i ocena

Egzamin

umiejętności praktycznych

Praktyczna nauka języka

studenta

niemieckiego IV - Konwersacje -

odpowiedź ustna

Laboratorium
Praktyczna nauka języka
niemieckiego IV - Pisanie Laboratorium

Student potrafi: • planować i organizować pracę – indywidualną

dyskusja

Praktyczna nauka języka

oraz w zespole • współdziałać z innymi osobami w ramach prac

KF1_U05

egzamin - ustny, opisowy,

niemieckiego IV - Ćwiczenia z

zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

testowy i inne

tekstem - Laboratorium

obserwacja i ocena

Praktyczna nauka języka

aktywności na zajęciach

niemieckiego IV - Konwersacje -

obserwacje i ocena

Laboratorium

umiejętności praktycznych

Praktyczna nauka języka

studenta

niemieckiego IV - Pisanie -

praca pisemna

Laboratorium

przygotowanie projektu

Warunki zaliczenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium, testów oraz dostarczenie zadań domowych – prac
pisemnych.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

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

120

75

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

60

105

Łącznie

180

180

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

4

2,5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

3,5

Łącznie

6

6

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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Wg bieżących potrzeb/ ustalana każdorazowo przez prowadzącego.
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