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Planowane efekty uczenia się w obszarach:
Wiedza
EU 1

Student zna słownictwo zawarte w tekstach dotyczących tematów abstrakcyjnych
jak i z zakresu swojej specjalności oraz struktury i konstrukcje językowe na
poziomie A2 według systemu ESOKJ.

Umiejętności Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne używając języka ze
swojej dziedziny jak i życia codziennego oraz porozumiewać się w środowisku
EU 2
zawodowym na poziomie A2.
Kompetencje Jest gotów do stosowania nabytych umiejętności życiowych i zawodowych,
społeczne
EU 3

wykazuje zaangażowanie w rozwijaniu swoich sprawności językowych w pracy
samodzielnej i zespołowej. Jest świadomy istniejących różnic interkulturowych jak i
interpersonalnych w procesie uczenia się przez całe życie.

Profil kształcenia:
praktyczny
Rok i semestr:
I, II, III r. – 1 stopień
I, II r. - 2 stopień

Autor programu:

Rodzaj
przedmiotu:

Język wykładowy:
język niemiecki / polski

obowiązkowy
Poziom i typ
studiów:

Liczba punktów ECTS – 2 (30h)
semestr – 2 punkty

Studia I i II
stopnia,
stacjonarne
zespół lektorów języka niemieckiego SNJO
kontakt: sjo@ujd.edu.pl

Prowadzący zajęcia:

mgr Tomasz Sankowski, mgr Mariusz Szyma

Cel przedmiotu
- Rozwijanie i doskonalenie sprawności językowych: czytania, pisania, rozumienia, mówienia,
niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym.
- Poznanie nowego słownictwa.
- Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności interkulturowych oraz interpersonalnych.

Wymagania wstępne
- Znajomość języka na poziomie biegłości A1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia
Językowego.
- Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, także w języku obcym.

Treści programowe - zagadnienie leksykalne i gramatyczne

Liczba
godzin

1. Informacje o ofercie SNJO (egzaminy międzynarodowe, projekty, zajęcia wolnego
wyboru). Regulamin zajęć SNJO

2

2. Przedstawianie się, powitania i pożegnania

2

3. Koniugacja czasownika

4

4. Przypadki i deklinacja rzeczownika

4

5. Rodzina , członkowie rodziny, pokrewieństwo

2

6. Czasowniki rozdzielnie złożone

2

7. Dom, pomieszczenia i wyposażenie

2

8. Pory roku, miesiące, pogoda

2

9. Dni tygodnia i pory dnia

2

10. Zaimek osobowy

2

11. Jedzenie, produkty spożywcze, posiłki

2

12. Zaimek dzierżawczy

2

13. Czasowniki modalne

2
30

Efekt uczenia się
EU 1

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się
(symbol kierunkowych efektów uczenia się)
Symbol kierunkowych efektów uczenia się do wglądu w
SNJO w dyspozycji Zespołu ds. Jakości Kształcenia

EU 2

Symbol kierunkowych efektów uczenia się do wglądu w
SNJO w dyspozycji Zespołu ds. Jakości Kształcenia

EU 3

Symbol kierunkowych efektów uczenia się do wglądu w
SNJO w dyspozycji Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Metody realizacji:
- analiza prostych tekstów
- użycie zagadnień gramatycznych w kontekście
- rozwijanie umiejętności prowadzenia konwersacji
- przygotowanie wypowiedzi ustnej
Metody weryfikacji: kryteria oceny zaliczeniowej– opis
- Student wykazuje się znajomością słownictwa na poziomie A2, które umożliwia mu
funkcjonowanie w życiu codziennym.
- Student samodzielnie pracuje nad sprawnościami językowymi.
- Student aktywnie uczestniczy w zajęciach
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