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Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę

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 A2+/B1 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny
1. Opis postaci, otoczenia, zjawisk przyrodniczych, podstawowych relacji międzyludzkich (forma ustna i pisemna).
2. Człowiek w relacjach z otoczeniem (szeroki zakres tematów dotyczących życia codziennego i zawodowego np. zainteresowania, daty, praca zawodowa, poszukiwanie
mieszkania, wspólnota mieszkaniowa, życie studenckie, zwroty grzecznościowe, smalltalk etc.).
3. Człowiek, jego uczucia, emocje i pragnienia ( wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia, sympatii i antypatii, pewności, niepewności, przypuszczenia, aprobaty,
dezaprobaty, formułowanie opinii oficjalnych i prywatnych).

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 uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się
Opis efektu
student zna podstawową terminologię filozoficzną w języku

Symbole efektów
KF1_W05

niemieckim

Metody weryfikacji
obserwacja i ocena aktywności na zajęciach

Forma zajęć
Ćwiczenia

odpowiedź ustna
praca kontrolna
test

student samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na język

KF1_U15

niemiecki prosty tekst filozoficzny

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

kolokwium
odpowiedź ustna

student samodzielnie tłumaczy z języka niemieckiego na język
polski średnio trudny tekst filozoficzny

KF1_U16

aktywność w trakcie zajęć
obserwacje i ocena umiejętności
praktycznych studenta
odpowiedź ustna

Ćwiczenia

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.
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