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Semestr

5
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Typ przedmiotu
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Język nauczania

hiszpański

Sylabus opracował

dr Elżbieta Jastrzębska

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
Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Rozwijanie zintegrowanych sprawności językowych na poziomie B2 i B2+. Stymulowanie do twórczej ekspresji ustnej i pisemnej ze szczególnym uwzględnieniem swobodnych
spontanicznych interakcji w różnorodnych sytuacjach życia codziennego. Wzbogacanie kompetencji leksykalnej i gramatycznej.

Wymagania wstępne
Poziom znajomości języka hiszpańskiego co najmniej B1+.

Zakres tematyczny
Komunikacja ustna : rozumienie ze słuchu i mówienie (język standardowy i potoczny). Branie udziału w dyskusji, przeprowadzanie wywiadów, rozumienie dzienników radiowych
i telewizyjnych, reportaży, krótkich sekwencji filmowych czy scenek teatralnych. Umiejętność wyrażania własnego zdania i jego obrony, argumentowanie. Interakcje w sytuacjach
typowych i problemowych. Wyrażenia idiomatyczne i potoczne.
Komunikacja pisemna: rozumienie tekstu pisanego i pisanie.
Praca z tekstem autentycznym (medialnym, literackim, epistolarnym). Redagowanie tekstów użytkowych oraz korespondencji formalnej i prywatnej (z różnych okazji).
Słownictwo w tym zakresie. Elementy kreatywnego pisania (warsztaty poetyckie). Umiejętność przeformułowywania wypowiedzi (parafraza, wyrażenia synonimiczne, idiomy)...
Gramatyka praktyczna; biegłe stosowanie wszystkich czasów i trybów czasownikowych języka hiszpańskiego. Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego i bliższego.
Imiesłowy i imiesłowowe struktury gramatyczne.

Metody kształcenia
Ćwiczenia rozumienia tekstu (globalnego i szczegółowego), technika ról, ćw. symulacyjne, redagowanie tekstów, twórcze techniki pisania, gry i zabawy komunikacyjne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
Bez trudu wchodzi w interakcje ustne z interlokutorami hiszpańskojęzycznymi na

Symbole efektów
KN1_U11

Metody weryfikacji
Kontrola bieżąca na zajęciach: ćw.

wszystkie tematy życia codziennego, spędzania wolnego czasu, kultury, pracy.

symulacyjne, technika ról, ustne

Potrafi wyrażać swoje emocje i podkreślać osobiste znaczenie relacjonowanych

wypowiedzi własne

Forma zajęć
Ćwiczenia

zdarzeń i przeżyć.
Student posiada umiejętność korzystania z hiszpańskojęzycznych źródeł

KN1_U01

informacji i dokumentów autentycznych.

projekt lub mini-projekt

Ćwiczenia

przygotowywany samodzielnie lub w
parach, np. prezentacja na wybrany
temat.

Potrafi tworzyć pisemne teksty użytkowe w zakresie różnych dziedzin życia
społecznego. Zna podstawowe zasady korespondencji formalnej i prywatnej.

KN1_U09

wypowiedź pisemna
domowe prace pisemne, sprawdziany
pisemne

Ćwiczenia

Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Forma zajęć

Rozumie szczegółowo co się do niego mówi w standardowym języku mówionym,

KN1_U03

Zadania rozumienia ze słuchu, dialogi

nawet przy zakłóceniach rozmowy (wynikłych z hałaśliwego otoczenia). Rozumie

KN1_U07

w parach, dyskusja, debata,

wypowiedzi na tematy abstrakcyjne lub złożone. Bierze udział w dyskusji,

KN1_U13

wypowiedzi własne ustne

Ćwiczenia

argumentuje, wyraża własne opinie, ocenia i wyciąga wnioski.

Warunki zaliczenia
Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnej obecności na zajęciach (wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego) oraz rezultatów 2-3
sprawdzianów wiedzy i umiejętności. Na ocenę składają się wyniki osiągnięte ze sprawdzianów (50%) oraz kontroli bieżącej (50%).

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

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

35

-

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

15

-

Łącznie

50

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

-

Łącznie

2

-

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