(pieczęć wydziału)
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA

2. Kod przedmiotu: ANG_S_2016/17_25_sem2

NIEMIECKIEGO – LEKTORAT
3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/2017
4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
5. Forma studiów: studia stacjonarne
6. Kierunek studiów: FILOLOGIA
7. Profil studiów: praktyczny
8. Specjalność: JĘZYK ANGIELSKI
Specjalizacja: NAUCZYCIELSKA/ TŁUMACZENIOWO-BIZNESOWA
9. Semestr: 2
10. Jednostka prowadząca przedmiot: RKJO
11. Prowadzący przedmiot: mgr Monika Fryczkowska- Soczawa
12. Przynależność do grupy przedmiotów:
MODUŁ 2: DRUGI JĘZYK OBCY
KOMPONENT 1: DRUGI JĘZYK OBCY
13. Status przedmiotu: wybieralny
14. Język prowadzenia zajęć: język niemiecki, język polski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: brak
16. Cel przedmiotu:
Rozwój kompetencji: leksykalnej i gramatycznej oraz sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania ze
zrozumieniem i pisania w zakresie drugiego języka obcego: języka niemieckiego na poziomie A1.
17. Efekty kształcenia:
Nr

1.

Metoda
sprawdzenia
efektu
kształcenia
Rozumie standardowe wypowiedzi w języku niemieckim na Test
poziomie A1.

2.

Opis efektu kształcenia

Stosuje zasady gramatyczne języka niemieckiego w
komunikacji ustnej i pisemnej adekwatnie do poziomu A1.
3.
Czyta ze zrozumieniem różne typy tekstów
odpowiadających poziomowi A1 (narracyjne, opisowe,
informacyjne itp.).
4. Redaguje różne typy tekstów (notatki, listy, prezentacje,
teksty opisowe i narracyjne itp.) posługując się językiem
niemieckim na poziomie A1.
5.
Konstruuje poprawne wypowiedzi w większości sytuacji
komunikacyjnych życia codziennego (np. podróż, zakupy,
wizyta u lekarza itp.) używając struktur leksykalnych
odpowiadających poziomowi A1.
18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)

Forma prowadzenia
zajęć

Odniesienie do
efektów
dla kierunku studiów

Ćwiczenia na rozumienie
ze słuchu, ćwiczenia
leksykalne
Praca w parach,
dyskusja
Ćwiczenia leksykalne,
praca indywidualna

K1P_W04, K1P_U01
K1P_K01

prace pisemne

Praca indywidualna

K1P_W04, K1P_U01
K1P_K01

Wypowiedzi
ustne

Praca w parach,
dyskusja

K1P_U01, K1P_K01

test
test

K1P_U01, K1P_K01
K1P_W04, K1P_U01
K1P_K01

Lektorat: 60 godz.
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19. Treści kształcenia:
1- 7 temat: Ich und die anderen
sytuacje komunikacyjne- dzień na praktykach, przywitanie i przedstawienie się, podawanie i zapytanie o numery telefonu, dane
osobowe, zagraniczni studenci w Niemczech;
gramatyka- koniugacja czasownika (regularna, nieregularna), zaimki osobowe, szyk zdania oznajmującego i pytającego
test kontrolny
8-15 temat: Termine, Termine
sytuacje komunikacyjne- spotkania służbowe, prywatne, oferty kulturalne, planowanie wypoczynku
gramatyka- negacja, stosowanie rodzajników (określonych, nieokreślonych), odmiana zaimków osobowych
test kontrolny
16-22 temat: Unternehmen, Familie
sytuacje komunikacyjne- zadania opiekunki do dzieci, artykuły spożywcze, w supermarkecie, rodzina, prace domowe
gramatyka: koniugacja czasowników modalnych, spójniki, zaimki dzierżawcze
test kontrolny
23-31 temat: Spiel und Spaß
sytuacje komunikacyjne- czas wolny, hobby, dyscypliny sportowe,
gramatyka- koniugacja czasowników nieregularnych, modalnych- kontynuacja, czas przeszły Präteritum czasownika „haben“, spójnikikontynuacja
test kontrolny
32-39 temat: Endlich ein Zimmer
sytuacje komunikacyjne- w poszukiwaniu pokoju, umeblowanie
gramatyka- czasowniki rozdzielnie złożone, czas przeszły Perfekt
test kontrolny
40-46 temat: Kleider machen Leute
sytuacje komunikacyjne- wygląd, garderoba, kolory, materiały
gramatyka- tryb rozkazujący, partykuły
test kontrolny
47-53 temat: Grüezi in der Schweiz
sytuacje komunikacyjne- życie i praca w Szwajcarii, opis drogi, doświadczenia interkulturowe, zwiedzanie zabytków, zaproszenia, sztuka
i malarstwo
gramatyka- okoliczniki miejsca, przyimki
test kontrolny
54-60 temat: Mmh, das schmeckt
sytuacje komunikacyjne- jedzenie i picie, w restauracji, przygotowanie przyjęcia
gramatyka- złożenia, deklinacja przymiotników
test kontrolny
20. Egzamin: nie
21. Literatura podstawowa:
1. Sander I.,Braun B., Doubek M., Fügert N. Vitale R. u. a. DaF kompakt A1 – B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. Stuttgart
2011.
22. Literatura uzupełniająca:
1. Swerlowa O. Grammatik im Gespräch: Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. Stuttgart 2008.
2. Klepsch C. Schritte international im Beruf. Aktuelle Texte aus Wirtschaft und Beruf. München 2013.
3. Materiały z prasy krajów niemieckojęzycznych
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia:
Lp.

Forma zajęć

Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
/

1.

Wykład

2.

Ćwiczenia

/

3.

Laboratorium

/

4.

Projekt

/

5.

Seminarium

/

6.

Inne: lektorat

60/30

Suma godzin

60/30

24. Suma wszystkich godzin: 90
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25. Liczba punktów ECTS: 3
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 2
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty):
28.Uwagi:
Przedmiot kończący się zaliczeniem rygorowym.
Obecność na zajęciach*:
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa w wysokości 85%, ponadto student zobowiązany jest do obecności na testach cząstkowych i semestralnych.
Zwolnienia lekarskie, sądowe i inne formalne usprawiedliwiające nieobecność muszą zostać przedłożone wykładowcy na następnych zajęciach. W przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności na więcej niż dwóch zajęciach, studenci otrzymują dodatkową pracę do wykonania za każde nieusprawiedliwione zajęcia ponad
przewidziany limit. Nieusprawiedliwione niestawienie się na więcej niż 40% zajęć oznacza utratę zaliczenia z przedmiotu z powodu braku możliwości oceny poczynionych
postępów w nauce.
Obecność na zaliczeniu / egzaminie:
Zwolnienia lekarskie, sądowe i inne formalne są jedynymi zwolnieniami honorowanymi przy nieobecności na sprawdzianie zaliczeniowym / egzaminacyjnym. W przypadku
nieobecności na którymkolwiek z terminów spowodowanej chorobą , wezwaniem sądowym lub poważnym wypadkiem losowym, w dzień sprawdzianu należy o tym
poinformować wykładowcę lub Dziekanat RKJO (emailowo lub telefonicznie) i w ciągu siedmiu dni przedstawić odpowiednie zaświadczenie. Niedotrzymanie ww.
warunków skutkuje utratą terminu zaliczenia / egzaminu.
* na podstawie Regulaminu Studiów Politechniki Śląskiej
§ 19
3. Obecność studenta na wykładach może być kontrolowana. Na pozostałych zajęciach obecność jest obowiązkowa.
4. Student zobowiązany jest, nie później niż na następnych zajęciach, do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach obowiązkowych. Prowadzący zajęcia określa
sposób i termin wyrównania zaległości. O 3-krotnej (jeśli zajęcia są co tydzień) i 2-krotnej (jeśli zajęcia są co 2 tygodnie) nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na
zajęciach, na których obecność jest obowiązkowa, prowadzący przedmiot powiadamia dziekana, który zajmie stanowisko w sprawie.

01.10.2016 r…………………………….
(data i podpis prowadzącego)

Zatwierdzono:
01.10.2016 r…………………………………………………
(data i podpis Dyrektora Kolegium Języków Obcych)
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