
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany do wyboru [moduł]

ciało w sztuce
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22 wykład 25 ZO

Razem 25 2
Koordynator
przedmiotu: mgr Monika  Kasjanowicz-Szczepańska

Prowadzący zajęcia: --  --
dr hab. BARBARA  OCHENDOWSKA-GRZELAK

Cele przedmiotu:

poszerzenie wiedzy o znaczeniach obrazów
poszerzenie wiedzy o tradycji aktu w sztuce i kulturze
nauczenie analizowania zjawisk kulturowych i uświadomienie znaczenia sztuki dla kultury
doskonalenie umiejętności interpretacji dzieła sztuki w wybranych kontekstach historycznych, społecznych,
kulturowych
zainteresowanie studentów sztuką i procesami kulturotwórczymi
zachęcenie studentów do dalszego samokształcenia, świadomego odbioru dzieła sztuk

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu historii sztuki i kultury zdobyta podczas wcześniej szych etapów kształcenia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie podstawowe teorie, metodologie i
terminologię z zakresu języka sztuki K_W091 EP1

zna i rozumie podstawowe metody analizy i
interpretacji tekstów kultury wizualnej K_W092 EP2

zna i rozumie tradycję aktu w sztuce i kulturze
powszechnej K_W093 EP3

umiejętności

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji
tekstów kultury, a szczególnie dzieła
obrazowego

K_U011 EP4

potrafi samodzielnie planować i realizować
uczenie się przez całe życie, zwłaszcza w
zakresie dotyczącym dzieła sztuki

K_U102 EP5

kompetencje społeczne

jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za
zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu,
kraju, świata, budowania tożsamości i
rozwijania więzi społecznych, ze świadomością
roli, jaką w tym procesie odgrywa wiedza o
sztuce i kulturze

K_K041 EP6

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy na temat recepcji sztuki oraz uznawania
znaczenia tej wiedzy w pracy zawodowej

K_K052 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ciało w sztuce

Forma zajęć: wykład
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21. Tradycja aktu w sztuce i kulturze. Nagość a akt. 2

22. Akt w sztuce antyku 2

63. Przedstawienia aktu w średniowieczu i nowożytności 2

64. Ciało w kulturze nowoczesnej 2

45. Ciało i tożsamość ? sztuka feministyczna 2

56. Ciało a władza na przestrzeni epok 2

wykład konwersatoryjny, prezentacjaMetody kształcenia

K. Clark  (1998): AKT studium idealnej formy, tłum. J. Bomba, Warszawa

L. Nead (1998): Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, tłum E. Franus, Poznań

M. Bettini (1999): Akt. Eros, natura, sztuka., Warszawa

Literatura podstawowa

M. Poprzęcka (2009): Akt — forma nie idealna, Przegląd Historyczny 100/3, 363-385Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

uczestnictwo w zajęciach,
uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową

Metoda obliczania
oceny końcowej 2 ciało w sztuce Ważona

2 ciało w sztuce [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład do wyboru (literaturoznawstwo, językoznawsto, historia i kultura) [moduł]

Der Mensch in extremen Situationen in der deutschsprachigen Literatur des 20. und 21.
Jahrhunderts (człowiek w sytuacjach ekstremalnych w literaturze niemieckojęzycznej XX i XXI
wieku)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

HUM02AIJ3443_88S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 45 wykład 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr EWA HENDRYK

Prowadzący zajęcia: dr EWA HENDRYK

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest przedstawienie różnych problemów ludzkiej egzystencji na przykładzie wybranych utworów literatury
niemieckojęzycznej XX i XXI wieku. Poruszone zostaną m.in. takie kwestie jak: Poszukiwanie tożsamości, dążenie do
szczęścia i wolności, zagrożenia dla ludzkiej egzystencji, życie w czasie wojny i w latach powojennych, pytanie o sens
ludzkiego życia.

Wymagania wstępne: Odpowiedni stopień znajomości języka niemieckiego, ogólna znajomość zagadnień literaturoznawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma ogólną wiedzę w zakresie oferowanej
na wykładzie tematyki literaturoznawczej

K_W01
K_W081 EP1

zna wybrane zagadnienia historii
literatury niemieckojęzycznej,
charakteryzuje wybrane epoki lub nurty
literackie oraz twórczość wybranych
przedstawicieli literatury
niemieckojęzycznej

K_W01
K_W082 EP10

zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii
literatury oraz metodologii badań
literackich

K_W01
K_W083 EP11
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umiejętności

czyta ze zrozumieniem, streszcza,
interpretuje i analizuje teksty literackie i
naukowe w języku niemieckim

K_U01
K_U04
K_U06
K_U07
K_U09

1 EP2

analizuje wybrane zagadnienia
literaturoznawcze lub językoznawcze

K_U01
K_U04
K_U06
K_U07
K_U09

2 EP6

czynnie uczestniczy w dyskusjach
prowadzonych w języku niemieckim,
potrafi wyrażać złożone sądy i opinie oraz
stawiać hipotezy badawcze, posługując się
terminologią literaturoznawczą lub
językoznawczą

K_U01
K_U04
K_U06
K_U07
K_U09

3 EP7

w swojej pracy badawczej samodzielnie
wyszukuje, selekcjonuje, analizuje, ocenia i
wykorzystuje informacje, korzystając z
różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U01
K_U04
K_U06
K_U07
K_U09

4 EP8

nawiązując do innych dziedzin nauki
wykorzystuje wiedzę o języku i kulturze w
różnych dziedzinach życia społecznego

K_U01
K_U04
K_U06
K_U07
K_U09

5 EP12

kompetencje społeczne

dostrzega wielopłaszczyznowość badań
literaturoznawczych
doceniając znaczenie nauk filologicznych
dla relacji międzynarodowych i
interkulturowych oraz dla zachowania
dziedzictwa kulturowego ludzkości

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05

1 EP3

dąży do poszerzania własnej wiedzy i
umiejętności poprzez samodzielne
studiowanie i wykorzystywanie literatury
przedmiotu, przestrzegając praw autorskich
i zasad etycznych

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05

2 EP4

pielęgnuje własne upodobania
kulturalne, interesuje się procesami
kulturowymi i uczestniczy w życiu
kulturalnym korzystając z różnych jego
form i mediów

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05

3 EP5

dąży do wykorzystania informacji o
języku niemieckim oraz o literaturze i
kulturze niemieckiego obszaru językowego
w życiu i w pracy zawodowej, mając
świadomość wagi refleksji na tematy
etyczne

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05

4 EP9

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Der Mensch in extremen Situationen in der deutschsprachigen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts (człowiek w sytuacjach
ekstremalnych w literaturze niemieckojęzycznej XX i XXI wieku)

Forma zajęć: wykład

2
1. Wojna jako doświadczenie ekstremalne: Erich Maria Remarque Im Westen nichts Neues;

5 0

3
2. Wojna w poezji ekspresjonistycznej - rozczarowanie i trauma po wojnie (Alfred Döblin, Georg Trakl,
Gottfried Benn); 5 0

3
3. Człowiek w sytuacjach ekstremalnych w twórczości Tomasza Manna: Buddenbrooks,  Der Tod in
Venedig, Mario und der Zauberer; 5 0

4
4. Konflikty rodzinne w przypowieści o synu marnotrawnymna przykładzie krótkiej prozy Franza Kafki:
Die Verwandlung, Der Brief an den Vater, Das Urteil, Vor dem Gesetz; 5 0

6

5. Holocaust i II wojna w literaturze niemieckiej i literackich adaptacjach filmowych (wybrane przykłady):
Schindlers Liste (R: Steven Spielberg); Das Boot (R: Wolfgang Petersen); Stalingrad (R: Joseph
Vilsmaier); Herbstmilch (R: Joseph Vilsmaier); Das Massaker von Katyn (Katyń, R: Andrzej Wajda);
Anonyma - Eine Frau in Berlin (R: Max Färberböck); Der Untergang (R: Oliver Hirschbiegel); Der Junge
im gestreiften Pyjama (Originaltitel: The Boy in the Striped Pyjamas, R: Mark Herman); Die Bücherdiebin
(R: Brian Percival); The Devil's Mistress (R: Filip Renč);

5 0
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26. Człowiek w sytuacjach ekstremalnych w Homo Faber Maxa Frischa; 5 0

27. Motyw nieszczęśliwej miłości w Schweigeminute Siegfrieda Lenza; 5 0

4

8.
Ingerencja polityki w życie człowieka - poezja polityczna lat 60: Günter Grass: Was gesagt werden muss;
Hans Magnus Enzensberger: Ins Lesebuch für die Oberstufe; Hans Magnus Enzensberger: Küchenzettel;
Erich Fried: Gespräch über Bäume; Heiner Müller: Seife in Bayreuth;

5 0

4
9. Obrachunek z Holocaustem i narodowym socjalizmem: Johannes Bobrowski: Das Mäusefest; Günter
Grass: Beim Häuten der Zwiebel; Im Krebsgang, Unkenrufe; Siegfried Lenz: Deutschstunde; Julia
Franck: Die Mittagsfrau; Bernhard Schlink: Der Vorleser.

5 0

wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza tekstówMetody kształcenia

Bobrowski, Johannes (1967): Boehlendorff und Mäusefest: Erzählungen, Union Verlag, Berlin

Enzensberger, Hans Magnus (1993): Gedichte 1950-1985, Suhrkamp, Frankfurt am Main

Franck, Julia (2008): Die Mittagsfrau, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main

Fried, Erich (1991): Anfechtungen: Fünfzig Gedichte, Fischer Taschenbuch Verl., Frankfurt am Main

Grass, Günter (2004): Im Krebsgang, Deutscher Taschenbuch Verlag, München

Grass, Günter (1992): Unkenrufe, Steidl, Göttingen

Schlink, Bernhard (1997): Der Vorleser, Diogenes, Zürich

Literatura podstawowa

Arndal, Steffen [et al.], hrsg. von Bengt Algot S?rensen (2002): Geschichte der deutschen Literatur. Bd. 2: Vom 19.
Jahrhundert bis zur Gegenwart , Verlag C. H. Beck, München

Baumann, Barbara; Birgitta Oberle (1996): Deutsche Literatur in Epochen , M. Hueber, Ismaning

Forster, Heinz  (2004): Die Gegenwart 1968-1990, Deutscher Taschenbuch Verlag, München

Lüdke, Martin (Hrsg.) (1977): Literatur und Studentenbewegung: eine Zwischenbilanz, Westdeutescher Verl., Opladen

Marks, Stephan, tł. [z niem.] Agnieszka Gadzała (2009): Dlaczego poszli za Hitlerem?: psychologia narodowego socjalizmu w
Niemczech, Wydawnictwo Naukowe PWN, Watszawa

Schütz, Erhard (1980): Einführung in die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts Bd.3, Bundesrepublik und DDR,
Westdeutscher Verl., Opladen

Welzer, Harald (2002): "Opa war kein Nazi": Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, Fischer Taschenbuch
Verlag, Frankfurt am Main

Wieland, Rainer (Hrsg.) (1999): Der Zorn altert, die Ironie ist unsterblich: über Hans Magnus Enzensberger, Suhrkamp,
Frankfurt am Main

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium ustne obejmujące wszystkie zagadnienia omawiane na wykładzie

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

100% kolokwium zaliczeniowe

Metoda obliczania oceny
końcowej

5

Der Mensch in extremen Situationen in der deutschsprachigen
Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts (człowiek w sytuacjach
ekstremalnych w literaturze niemieckojęzycznej XX i XXI wieku)

Ważona

5

Der Mensch in extremen Situationen in der deutschsprachigen
Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts (człowiek w sytuacjach
ekstremalnych w literaturze niemieckojęzycznej XX i XXI wieku)
[wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

32Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Warsztaty badawcze do wyboru (literaturoznawstwo, językoznawstwo) [moduł]

dwujęzyczność i nauka języków obcych w dyskusji naukowej - wybrane problemy
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

HUM02AIJ3442_84S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 44 ćwiczenia 30 ZO

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF  NERLICKI

Prowadzący zajęcia: --  --

Cele przedmiotu: poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów związanych z tematyką dwujęzyczności i akwizycji języków obcych

Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza z zakresu akwizycji języków obcych (patrz efekty uczenia się przedmiotu Wstęp do problematyki
akwizycji języka)

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma pogłębioną wiedzę z zakresu dwujęzyczności i
akwizycji języków obcych, także w ujęciu
interdyscyplinarnym

K_W01
K_W02
K_W03

1 EP1

zna terminologię z zakresu dwujęzyczności i akwizycji
języków obcych w ramach omawianej tematyki

K_W01
K_W02
K_W05
K_W06

2 EP2

umiejętności

wykorzystuje wiedzę o dwujęzyczności i akwizycji
języków obcych w ocenie własnej i obcej kompetencji
językowej

K_U01
K_U04
K_U06

1 EP3

analizuje i ocenia wybrane teksty naukowe w zakresie
dwujęzyczności i akwizycji języków obcych, posługując
się stosowną argumentacją, aktywnie uczestniczy w
dyskusji naukowej

K_U01
K_U03
K_U04
K_U06
K_U10
K_U11

2 EP4

czyta ze zrozumieniem, streszcza, interpretuje i analizuje
teksty naukowe dotyczące tematyki dwujęzyczności i
akwizycji języków obcych

K_U063 EP7

kierując się wskazówkami wykładowcy oraz korzystając z
poglądów innych autorów przygotowuje pracę pisemną w
języku niemieckim mającą znamiona tekstu naukowego,
prawidłowo stosując zasady cytowania, parafrazowania i
zapisów bibliograficznych

K_U01
K_U02
K_U04

4 EP8

kompetencje społeczne

jest gotów do uświadomienia sobie potrzeby badań nad
dwujęzycznością i akwizycją języków obcych

K_K01
K_K021 EP5

jest gotów do poszerzania własnej wiedzy w omawianym
zakresie K_K052 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: dwujęzyczność i nauka języków obcych w dyskusji naukowej - wybrane problemy

Forma zajęć: ćwiczenia

301. dokładna tematyka zajęć oraz teksty naukowe zostaną podane na pierwszych zajęciach 4

dyskusje w plenum na podstawie lektury wybranych tekstów naukowych oraz przygotowanych prezentacjiMetody kształcenia

Boeckmann, K.-B. (2010): Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs Ergänzungsheft, Goethe-Institut, Universität
Kassel, Langenscheidt, Berlin i in.

Nerlicki, K.; Riemer, C. (2012): Sprachverwendungsangst im interkulturellen Vergleich - auf der Suche nach ihren universellen
und lernkontextspezifischen Ursachen, w: Deutsch als Fremdsprache 49, ss. 88-98

Quetz, J. von der Handt, G. (Red.) (2002): Neue Sprachen lehren und lernen. Fremdsprachenunterricht in der Weiterbildung,
Bertelsmann, Bielefeld

Roche, J. (2008): Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik, A. Francke, Tübingen

Roche, J. (2013): Mehrsprachigkeitstheorie. Erwerb - Kognition - Transkulturation - Ökologie, Narr, Tübingen

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

30Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

przedłożenie pracy pisemnej, przygotowanie prezentacji, aktywny udział w zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

90% praca pisemna, 10% prezentacja i aktywność na zajęciach

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

dwujęzyczność i nauka języków obcych w dyskusji naukowej -
wybrane problemy

Nieobliczana

4
dwujęzyczność i nauka języków obcych w dyskusji naukowej -
wybrane problemy [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*KN

Moduł:
Dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej

dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie nauczycielskieogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język niemiecki (100%) , semestr: 6 -
język niemiecki (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3

35

ćwiczenia 24 ZO

laboratorium 6 ZO

wykład 15 ZO

46

ćwiczenia 24 ZO

laboratorium 6 ZO

wykład 15 E

Razem 90 7
Koordynator
przedmiotu: mgr JOANNA  GOŁĘBIECKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRYSTYNA  JANASZEK

Cele przedmiotu:
przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie metodyki nauczania  języka  niemieckiego
przekazanie  umiejętności  obserwacji,  analizy, planowania  i  prowadzenia  procesu  dydaktycznego
rozwijanie  umiejętności analizowania,  wykorzystania  i  tworzenia  dokumentacji  szkolnej  (m.in.  rozkłady
nauczania, konspekty lekcji, plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania)

Wymagania wstępne: znajomość języka niemieckiego na poziomie B2
podstawowa wiedza z problematyki akwizycji języka

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wymienia tradycyjne i współczesne metody
nauczania języków obcych SN_W091 EP1

zna budowę i podstawowe treści dokumentacji
szkolnej na bazie omawianych przykładów z
nauczania języka niemieckiego

SN_W052 EP2

zna specyfikę nauczania i uczenia się języka
niemieckiego w szkole podstawowej w
odniesieniu do wieku uczniów, ich możliwości
poznawczych, uwarunkowań emocjonalnych
oraz stawianych celów dydaktycznych

SN_W093 EP3

zna podstawowe zasady wprowadzania,
ćwiczenia, utrwalania materiału dydaktycznego
i kontrolowania stopnia jego opanowania w
odniesieniu do poszczególnych podsystemów
języka i rozwijanych sprawności językowych na
bazie teorii akwizycji języków obcych

SN_W094 EP4

wymienia podstawowe cele i zasady rozwoju u
uczniów autonomicznego uczenia się SN_W025 EP5

ma podstawową wiedzę o krajach niemieckiego
obszaru językowego, niezbędną do
wykorzystania w procesie dydaktycznym

SN_W096 EP6
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umiejętności

stosuje teorie akwizycji języka przy doborze
metod i zasad nauczania języka niemieckiego w
szkole podstawowej

SN_U011 EP7

planuje i przeprowadza lekcje języka
niemieckiego w szkole podstawowej SN_U022 EP8

efektywnie rozwija u uczniów poszczególne
sprawności językowe na bazie przerabianego
materiału dydaktycznego

SN_U01
SN_U023 EP9

rzetelnie kontroluje i ocenia przyrost wiedzy
uczniów oraz rozwinięte sprawności językowe SN_U054 EP10

diagnozuje przyczyny trudności uczniów w
nauce języka i szuka rozwiązań w oparciu o
posiadaną wiedzę i zdobyte doświadczenie

SN_U02
SN_U065 EP11

umie wspierać pracę uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów ze
szczególnymi zdolnościami językowymi

SN_U026 EP12

kompetencje społeczne

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej
pracy, rzetelnie planuje swoje działania
dydaktyczne i wychowawcze, zakładając jak
największą ich efektywność oraz przestrzegając
zasad etycznych

SN_K011 EP13

aktywizuje uczniów na zajęciach stosując
podstawowe zasady komunikacji werbalnej i
niewerbalnej

SN_K032 EP14

ustawicznie rozwija swoją wiedzę i umiejętności
o nauczaniu i uczeniu się języków obcych
poprzez działania samodzielne i zorganizowane
formy dokształcania

SN_K063 EP15

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej

Forma zajęć: wykład

21. Glottodydaktyka ? jej przedmiot, cele i metody badań. Cechy układu glottodydaktycznego 5

2
2. Metodyka nauczania języków obcych ? podstawy terminologiczne, etapy programowania
nauczania
języka (etap predydaktyczny, dydaktyczny, postdydaktyczny)

5

43. Metody nauczania języków obcych ? rys historyczny i współczesne tendencje 5

64. Techniki nauczania sprawności językowych w kontekście języka niemieckiego 5

15. Techniki nauczania elementów języka niemieckiego (słownictwo, gramatyka) 5

36. Techniki nauczania elementów języka niemieckiego (słownictwo, gramatyka) c.d. 6

27. Integracja międzyprzedmiotowa w nauczaniu wczesnoszkolnym 6

28. Rozwijanie kompetencji interkulturowej 6

29.  Autonomia ucznia i strategie uczenia się 6

410. Kontrola i ocena osiągnięć ucznia 6

2
11. Przegląd programów nauczania języka niemieckiego dla szkoły podstawowej oraz form
testowania po
klasie szóstej

6

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Dwa modele nauczania języków obcych 5

42. Współczesne zasady nauczania języków obcych 5

63. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu 5

4
4. Rozwijanie sprawności mówienia we wszystkich formach pracy ucznia (praca frontalna, w
parach,
w małych grupach, w plenum)

5

25. Ćwiczenia i zabawy ruchowe na lekcji języka obcego 5

26. Rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem 5

2/4



27. Techniki tłumaczenia nowego słownictwa 5

28. Charakterystyka faz lekcji/ typologia ćwiczeń 5

29. Rozwijanie sprawności pisania 6

410. Praca nad gramatyką 6

16
11. Symulacje lekcji lub lekcje prowadzone z uczniami szkoły podstawowej (z zastosowaniem
różnych
pomocy dydaktycznych, gier, zabaw i projektów) wraz z omówieniem lekcji

6

212. Praca z podręcznikiem 6

Forma zajęć: laboratorium

61. lekcje dla uczniów szkoły podstawowej 5

62. lekcje dla uczniów szkoły podstawowej 6

wykład z prezentacją multimedialną i dyskusją, ćwiczenia pisemne i ustne (m.in. przygotowanie
materiałów dydaktycznych, przygotowanie i przeprowadzenie lekcji)Metody kształcenia

Dahlhaus, B. (1994): Fertigkeit Hören, Langenscheidt Verlag, München

Funk, H./König, M. (1994): Grammatik lehren und lernen., Langenscheidt, München

Kast B. (1999): Fertigkeit Schreiben., Goethe-Institut, München

Kleppin, K.: (1998): Fehler und Fehlerkorrektur., Langenscheidt,, Berlin

Komorowska, H.: (2005): Metodyka nauczania języków obcych., Fraszka Edukacyjna,, Warszawa

Müller, B.-D.: (1994): Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung., Deutsches Institut für
Fernstudien an der Universität Tübingen, Tübingen

Neuf-Münkel, G./Roland R.: (1994): Fertigkeit Sprechen., Goethe-Institut,, München

Pfeiffer, W.: (2001): Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki., Wagros, Poznań

Westhoff G.: (1997): Fertigkeit Lesen, Goethe-Institut,, München

Ziebell, B.: (2002): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten., Goethe-Institut,, München

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

EGZAMIN USTNY

EP15,EP3,EP4PREZENTACJA

EP10,EP11,EP12,E
P13,EP14,EP15,EP
3,EP4,EP6,EP7,EP8
,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

zaliczenie na ocenę po 5. sem. (ocena z prezentacji, konspektu lekcji i kolokwium; egz. po sem.
6.(zaliczenie ćwiczeń na podstawie symulacji lekcji lub lekcji prowadzonychi)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa: po sem. 5. ocena z zaliczenia; po sem. 6. ocena z egzaminu - egzamin obejmuje
zagadnienia omawiane na wykładzie

Metoda obliczania
oceny końcowej

5 dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej Arytmetyczna

5 dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej [wykład] zaliczenie z
oceną

5 dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

5 dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

6 dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej Arytmetyczna

6 dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

6 dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej [wykład] egzamin

6 dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Apeltauer, E. (1997): Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs., Langenscheidt, München

Barkowski, H./Krumm, H.-J.: (2010): Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache., Francke,,
Tübingen

Czaplikowska, R.; Kubacki, A.: (2010): Grundlagen der Fremdsprachendidaktik., Kubart,, Kraków

Huneke, H.-W./Steinig, W.: (2000): Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung., Erich Schmidt
Verlag,, Berlin

Werbińska, D.: (2006): Skuteczny nauczyciel języka obcego., Fraszka Edukacyjna,, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

90Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

22Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

24Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*KN

Moduł:
Podstawy dydaktyki i emisja głosu [moduł]

emisja głosu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie nauczycielskieogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 13 ćwiczenia 20 ZO

Razem 20 1
Koordynator
przedmiotu: dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. ADRIANNA  SENIÓW

Cele przedmiotu:
Celem zajęć jest poznanie w teorii i praktyce zasad prawidłowego posługiwania się głosem i higieny głosu
umożliwiających ochronę narządów mowy przed skutkami dużego i długotrwałego wysiłku. W toku zajęć student
opanuje umiejętność oddychania przeponowego, prowadzenia głosu na podniebienie twarde, wykorzystania
rezonatorów oraz poprawnej dykcji oraz artykulacji samogłosek i spółgłosek.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

01 - student zna zasady dotyczące ćwiczeń
 oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych SN_W081 EP1

02 - student zna zasady poprawnej artykulacji
 głosek SN_W082 EP2

03 - student zna zasady skutecznej prezentacji SN_W073 EP3

umiejętności

04 - student potrafi wykorzystać zasady
prawidłowej emisji głosu w praktyce SN_U091 EP4

05 - student wykształcił prawidłowy tor
oddechowy i opanował dobrą "gospodarkę
oddechową", potrafi eliminować napięcie mięśni
szyi, krtani, żuchwy, odcinka lędźwiowego
kręgosłupa za pomocą metod relaksacji

SN_U092 EP5

06 - student potrafi wykorzystać w praktyce
podstawowe zasady dykcji i poprawnej
wymowy, prawidłowego frazowania,
odpowiedniego akcentowania i odpowiedniej
intonacji

SN_U093 EP6

07 - student potrafi w praktyce korzystać z
zasad skutecznej prezentacji SN_U014 EP7

kompetencje społeczne

08 - student dba o właściwy sposób komunikacji
w pracy nauczyciela SN_K031 EP8

09- student angażuje się we współpracę z
innymi członkami społeczności szkolnej SN_K072 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: emisja głosu

Forma zajęć: ćwiczenia
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21. Techniki oddychania, prawidłowa postawa, budowa aparatu artykulacyjnego 3

32. Ćwiczenia fonacyjne 3

63. Podstawy fonetyki artykulacyjnej (wymowa samogłosek i spółgłosek) 3

44. Prawidłowe akcentowanie wyrazów i frazowanie 3

25. Zasady prawidłowej dykcji 3

36. Warunki skutecznej prezentacji 3

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne, pokaz, dyskusja.Metody kształcenia

Oczkoś, M. (2007): Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu

Tarasiewicz, B. (2003): Mówię i śpiewam świadomie
Literatura podstawowa

Markowski, A.  (2002): Nowy słownik poprawnej polszczyzny

Pisarek, W.  (2013): Wstęp do nauki o komunikowaniu

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

20Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Oceną końcową jest ocena z zaliczenia (100%). Warunkiem zaliczenia jest realizacja głosowa
wybranego fragmentu tekstu z zachowaniem zasad poprawnej emisji głosu (dykcja, postawa,
fonacja, frazowanie, wymowa głosek) oraz obecność na 90% zajęć
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie z oceną

Metoda obliczania
oceny końcowej 3 emisja głosu Ważona

3 emisja głosu [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład do wyboru (literaturoznawstwo, językoznawsto, historia i kultura) [moduł]

Existenzielle Problematik in der deutschsprachigen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts
(problematyka egzystencjalna w literaturze niemieckojęzycznej XX i XXI wieku)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

HUM02AIJ3443_89S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 45 wykład 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr EWA HENDRYK

Prowadzący zajęcia: dr EWA HENDRYK

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest przedstawienie różnych problemów ludzkiej egzystencji na przykładzie wybranych utworów literatury
niemieckojęzycznej XX i XXI wieku. Poruszone zostaną m.in. takie kwestie jak: Poszukiwanie tożsamości, dążenie do
szczęścia i wolności, zagrożenia dla ludzkiej egzystencji, życie w czasie wojny i w latach powojennych, pytanie o sens
ludzkiego życia.

Wymagania wstępne: Odpowiedni stopień znajomości języka niemieckiego, ogólna znajomość zagadnień literaturoznawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma ogólną wiedzę w zakresie oferowanej
na wykładzie tematyki literaturoznawczej

K_W01
K_W081 EP1

zna wybrane zagadnienia historii
literatury niemieckojęzycznej,
charakteryzuje wybrane epoki lub nurty
literackie oraz twórczość wybranych
przedstawicieli literatury
niemieckojęzycznej

K_W01
K_W082 EP10

zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii
literatury oraz metodologii badań
literackich

K_W01
K_W083 EP11
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umiejętności

czyta ze zrozumieniem, streszcza,
interpretuje i analizuje teksty literackie i
naukowe w języku niemieckim

K_U01
K_U04
K_U06
K_U07
K_U09

1 EP2

analizuje wybrane zagadnienia
literaturoznawcze lub językoznawcze

K_U01
K_U04
K_U06
K_U07
K_U09

2 EP6

czynnie uczestniczy w dyskusjach
prowadzonych w języku niemieckim,
potrafi wyrażać złożone sądy i opinie oraz
stawiać hipotezy badawcze, posługując się
terminologią literaturoznawczą lub
językoznawczą

K_U01
K_U04
K_U06
K_U07
K_U09

3 EP7

w swojej pracy badawczej samodzielnie
wyszukuje, selekcjonuje, analizuje, ocenia i
wykorzystuje informacje, korzystając z
różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U01
K_U04
K_U06
K_U07
K_U09

4 EP8

nawiązując do innych dziedzin nauki
wykorzystuje wiedzę o języku i kulturze w
różnych dziedzinach życia społecznego

K_U01
K_U04
K_U06
K_U07
K_U09

5 EP12

kompetencje społeczne

dostrzega wielopłaszczyznowość badań
literaturoznawczych
doceniając znaczenie nauk filologicznych
dla relacji międzynarodowych i
interkulturowych oraz dla zachowania
dziedzictwa kulturowego ludzkości

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05

1 EP3

dąży do poszerzania własnej wiedzy i
umiejętności poprzez samodzielne
studiowanie i wykorzystywanie literatury
przedmiotu, przestrzegając praw autorskich
i zasad etycznych

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05

2 EP4

pielęgnuje własne upodobania
kulturalne, interesuje się procesami
kulturowymi i uczestniczy w życiu
kulturalnym korzystając z różnych jego
form i mediów

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05

3 EP5

dąży do wykorzystania informacji o
języku niemieckim oraz o literaturze i
kulturze niemieckiego obszaru językowego
w życiu i w pracy zawodowej, mając
świadomość wagi refleksji na tematy
etyczne

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05

4 EP9

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Existenzielle Problematik in der deutschsprachigen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts (problematyka egzystencjalna w literaturze
niemieckojęzycznej XX i XXI wieku)

Forma zajęć: wykład

2
1. Problemy egzystencjalne w ekspresjonizmie - doświadczenia lęku, metropolitalnej alienacji,
rozczarowania i traumy powojennej (Rainer Maria Rilke, Alfred Döblin, Georg Trakl, Gottfried Benn); 5 0

2
2. Wojna jako doświadczenie ekstremalne: Erich Maria Remarque Im Westen nichts Neues;

5 0

4

3. Twórczość Tomasza Manna:  Buddenbrooks,  Der Tod in Venedig, Das Wunderkind. Główne pytania:
życie geniusza, relacja między duchem a życiem, między artyzmem a mieszczaństwem; motyw
przewodni jako centralny element konstrukcyjny; 5 0

4

4. Twórczość Franza Kafki: Vor dem Gesetz, Die Verwandlung, Der Brief an den Vater, Das Urteil.
Problematyka: traumatyczne przeżycia Kafki i ich odzwierciedlenie w twórczości, konflikty w rodzinie
(zwłaszcza konflikt ojciec-syn), rozpacz egzystencjalna; 5 0

2
5. Problemy egzystencjalne w czasach Republiki Weimarskiej: życie w kryzysie, konflikt między
jednostką a społeczeństwem (Robert Musil, Hermann Hesse, Kurt Tucholsky, Erich Kästner); 5 0

2
6. Problemy egzystencjalne na emigracji (tęsknota za ojczyzną, opór przeciwko nazistowskim Niemcom,
oświecenie w kwestii narodowego socjalizmu, poczucie niepewności, wszechobecnego zagrożenia i
osamotnienia;

5 0
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4

7. Holocaust i II wojna w literaturze niemieckiej i literackich adaptacjach filmowych (wybrane przykłady):
Schindlers Liste (R: Steven Spielberg); Das Boot (R: Wolfgang Petersen); Stalingrad (R: Joseph
Vilsmaier); Herbstmilch (R: Joseph Vilsmaier); Das Massaker von Katyn (Katyń, R: Andrzej Wajda);
Anonyma - Eine Frau in Berlin (R: Max Färberböck); Der Untergang (R: Oliver Hirschbiegel); Der Junge
im gestreiften Pyjama (Originaltitel: The Boy in the Striped Pyjamas, R: Mark Herman); Die Bücherdiebin
(R: Brian Percival); The Devil's Mistress (R: Filip Renč);

5 0

28. Kwestie polityczne w latach 60: Günter Grass, Hans Magnus Enzensberger, Erich Fried 5 0

4
9. Obrachunek z przeszłością z perspektywy czasu: Johannes Bobrowski, Günter Grass: Siegfried Lenz,
Jurek Becker, Julia Franck, Bernhard Schlink; 5 0

210. Problematyka egzystencjalna w Homo Faber Maxa Frischa; 5 0

2
11. Problemy komunikacji międzyludzkiej na przykładzie wybranych opowiadań z literatury
współczesnej. 5 0

wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza tekstówMetody kształcenia

Bobrowski, Johannes (1967): Boehlendorff und Mäusefest: Erzählungen, Union Verlag, Berlin

Enzensberger, Hans Magnus (1993): Gedichte 1950-1985, Suhrkamp, Frankfurt am Main

Franck, Julia (2008): Die Mittagsfrau, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main

Fried, Erich (1991): Anfechtungen: Fünfzig Gedichte, Fischer Taschenbuch Verl., Frankfurt am Main

Grass, Günter (2004): Im Krebsgang, Deutscher Taschenbuch Verlag, München

Grass, Günter (1992): Unkenrufe, Steidl, Göttingen

Schlink, Bernhard (1997): Der Vorleser, Diogenes, Zürich

Literatura podstawowa

Arndal, Steffen [et al.], hrsg. von Bengt Algot S?rensen (2002): Geschichte der deutschen Literatur. Bd. 2: Vom 19.
Jahrhundert bis zur Gegenwart , Verlag C. H. Beck, München

Baumann, Barbara; Birgitta Oberle (1996): Deutsche Literatur in Epochen , M. Hueber, Ismaning

Forster, Heinz  (2004): Die Gegenwart 1968-1990, Deutscher Taschenbuch Verlag, München

Lüdke, Martin (Hrsg.) (1977): Literatur und Studentenbewegung: eine Zwischenbilanz, Westdeutescher Verl., Opladen

Marks, Stephan, tł. [z niem.] Agnieszka Gadzała (2009): Dlaczego poszli za Hitlerem?: psychologia narodowego socjalizmu w
Niemczech, Wydawnictwo Naukowe PWN, Watszawa

Schütz, Erhard (1980): Einführung in die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts Bd.3, Bundesrepublik und DDR,
Westdeutscher Verl., Opladen

Welzer, Harald (2002): "Opa war kein Nazi": Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, Fischer Taschenbuch
Verlag, Frankfurt am Main

Wieland, Rainer (Hrsg.) (1999): Der Zorn altert, die Ironie ist unsterblich: über Hans Magnus Enzensberger, Suhrkamp,
Frankfurt am Main

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium ustne obejmujące wszystkie zagadnienia omawiane na wykładzie

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

100% kolokwium zaliczeniowe

Metoda obliczania oceny
końcowej

5

Existenzielle Problematik in der deutschsprachigen Literatur
des 20. und 21. Jahrhunderts (problematyka egzystencjalna w
literaturze niemieckojęzycznej XX i XXI wieku)

Ważona

5

Existenzielle Problematik in der deutschsprachigen Literatur
des 20. und 21. Jahrhunderts (problematyka egzystencjalna w
literaturze niemieckojęzycznej XX i XXI wieku) [wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

32Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

4/4



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru [moduł]

formy argumentacji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 46 laboratorium 30 ZO

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu: dr JUSTYNA  KŁOPOTOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr JUSTYNA  KŁOPOTOWSKA

Cele przedmiotu:

Student potrafi obszernie przedstawiać złożone realia, łącząc przy tym ze sobą odpowiednie zagadnienia,
wyjaśniając odpowiednie aspekty i podsumowując właściwie swoje wywody Student zbiera informacje na
wybrany
temat, podaje argumenty, dobrze kontrargumentuje, przytacza przykłady, wyciąga wnioski i formułuje opinie,
wygłasza
prezentacje/referaty, w których poprawnie argumentuje, broniąc postawionej tezy, przedstawia krótkie newsy
dot.
aktualnych wydarzeń w obszarze niemieckojęzycznym wraz z ćwiczeniami dla pozostałych studentów ? dla ich
zwiększonej koncentracji i aktywacji językowej. Ponadto opisuje, analizuje i komentuje schematy graficzne,
diagramy i
wykresy uwzględniając kontekst, wyciąga wnioski oraz przedstawia swoje zdanie, pisze rozprawki i protokoły. W
swoich
wypowiedziach stosuje urozmaicone i odpowiednie stylistycznie środki językowe w zależności od rodzaju
wypowiedzi i
intencji komunikacyjnej.

Wymagania wstępne: znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2+, ogólna zagadnień
literaturoznawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

- student zna i wykorzystuje zasady
poprawnego posługiwania się
językiem niemieckim w mowie i piśmie

K_W031 EP1

- student rozumie i zna zasady niemieckiej
gramatyki, ortografii K_W032 EP4

- student ma wiedzę o współczesnym życiu
społeczno-kulturalnym
i problemach krajów niemieckiego obszaru
językowego

K_W093 EP5
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umiejętności

- student legitymuje się zbliżoną do rodzimej
znajomością języka
niemieckiego na poziomie C1 Europejskiego
Systemu Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy

K_U02
K_U031 EP2

- student czyta ze zrozumieniem długie i
złożone teksty informacyjne
i literackie, dostrzegając ich zróżnicowanie pod
względem stylu

K_U062 EP6

- student samodzielnie przygotowuje różnego
rodzaju prace pisemne
zróżnicowane stylistycznie i funkcjonalnie
respektując prawa autorskie

K_U043 EP7

- student uczestniczy w dyskusjach dotyczących
aktualnych tematów
społecznych, politycznych i kulturalnych,
ustalając strategię
komunikowania się w określonych sytuacjach
społecznych

K_U014 EP8

- student  samodzielnie wyszukuje, analizuje,
ocenia i użytkuje informacje,
korzystając z różnych źródeł informacji i
nowoczesnych technologii

K_U015 EP9

kompetencje społeczne

student rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie i rozwijania
swoich kompetencji językowych, w związku z
czym doskonali
swoje umiejętności
student współpracuje w grupie

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04

1 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: formy argumentacji

Forma zajęć: laboratorium

301. formy argumentacji 6

kolokwiumMetody kształcenia

Björn Hochmann (2007): Referieren in Schule und Universität: Wie hält man ein Referat:
Vorbereitung und Durchführung, GRIN, München
J. Glotz-Kastanis, D. Tippmann  (2007): Sprechen, Schreiben, Mitreden. Ein Übungsbuch zum
Training von Vortrag und Aufsatz in der Oberstufe.

Susanne Kalender, (2016): Sicher! B2, C1. , Hueber.

Werner Sesink: (2007): Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten: Internet, Textverarbeitung,
Präsentation. , Wissenschaftsverlag, Oldenbourg

prasa niemieckojęzyczna

Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia ważona

Metoda obliczania
oceny końcowej 6 formy argumentacji Ważona

6 formy argumentacji [laboratorium] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

17Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład do wyboru (literaturoznawstwo, językoznawsto, historia i kultura) [moduł]

Generative Syntax (składnia generatywna)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

HUM02AIJ3442_91S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 46 wykład 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA OSIEWICZ-MATERNOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA OSIEWICZ-MATERNOWSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa oraz poszerzenie i pogłębienie ich
dotychczasowej wiedzy

Wymagania wstępne: Odpowiedni stopień znajomości języka niemieckiego, ogólna znajomość zagadnień językoznawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie podstawowe problemy badawcze nauk o
języku oraz charakteryzuje wybrane zagadnienia
językoznawcze uwzględniając dotychczas poznane teorie
i szkoły jezykoznawcze

K_W07
K_W081 EP1

zna i rozumie ogólne założenia dotyczące zagadnień
językoznawczych omawianych w ramach wykładu

K_W10
K_W112 EP2

umiejętności

potrafi analizować wybrane zagadnienia językoznawcze
K_U01
K_U02
K_U03
K_U04

1 EP3

potrafi stosować wiedzę językową i kulturową w
odniesieniu do innych dyscyplin nauki oraz w różnych
dziedzinach życia społecznego

K_U06
K_U09
K_U10

2 EP4

potrafi wyszukiwać, analizować i samodzielnie oceniać w
swojej pracy badawczej informacje korzystając z różnych
źródeł  i nowoczesnych technologii

K_U01
K_U03
K_U06
K_U10

3 EP5
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kompetencje społeczne

jest gotów do uświadomienia sobie różnych wymiarów
badań językoznawczych, do uznania znaczenia nauk
filologicznych dla relacji międzynarodowych i
międzykulturowych  oraz dbania o spuściznę kulturową
ludzkości

K_K01
K_K041 EP6

jest gotów do oceny posiadanej wiedzy oraz jej
poszerzania poprzez samodzielną pracę oraz korzystanie
z literatury przedmiotu uwzględniając prawa autorskie i
zasady etyczne

K_K02
K_K052 EP7

jest gotów do wykorzystywania wiedzy o języku
niemieckim oraz literaturze i kulturze niemieckiego
obszaru językowego w życiu codziennym oraz
zawodowym, przy czym ma świadomość wagi refleksji na
tematy etyczne

K_K02
K_K033 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Generative Syntax (składnia generatywna)

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie "składni" 6 0

62. Zdanie i jego składowe 6 0

183. Gramatyki generatywne - przegląd 6 0

44. Najnowsze tendencje w składni generatywnej 6 0

prezentacja multimedialna, wykład interaktywny, dyskusja, analiza tekstówMetody kształcenia

Klenk, Ursula  (2003): Generative Syntax, Gunter Narr Verlag, TübingenLiteratura podstawowa

Eisenberg, P. (2013): Der Satz. Grundriss der deutschen Grammatik, J.B.Metzler, Stuttgart - Weimar

Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim (1994): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Langenscheidt,
Leipzig

Sternefeld, Wolfgang (2009): Syntax. Eine morphologisch motivierte generative Beschreibung des Deutschen, Bd. 2,
Stauffenburg Verlag, Tübingen

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie kolokwium w formie pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Wyliczenie oceny końcowej: 100% oceny z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 Generative Syntax (składnia generatywna) Nieobliczana

6 Generative Syntax (składnia generatywna) [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

39Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z

gramatyka kontrastywna niemiecko-polska
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język niemiecki (80%) język polski
(20%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 44
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu: dr hab. KRZYSZTOF  NERLICKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF  NERLICKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podobieństwami i różnicami systemów gramatycznych języka niemieckiego i polskiego
Rozwijanie umiejętności dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy językami, ze szczególnym uwzględnieniem
języków niemieckiego i polskiego
Kształtowanie postawy poszukującej w kontekście rozwiązywania problemów związanych z różnicami językowymi

Wymagania wstępne: Wiedza z gramatyki opisowej języka niemieckiego oraz wiedza z gramatyki języka polskiego zgodna z wymogami
nauczania w szkole średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

definiuje podstawowe terminy z zakresu
lingwistyki konfrontatywnej K_W021 EP1

określa położenie języka niemieckiego i
polskiego w grupie języków indoeuropejskich

K_W01
K_W02
K_W05
K_W06

2 EP2

dostrzega i wyjaśnia podstawowe podobieństwa
i różnice pomiędzy kategoriami czasownika w
języku niemieckim i polskim

K_W02
K_W063 EP3

zna podobieństwa i różnice w budowie
systemów składniowych konfrontowanych
języków

K_W02
K_W064 EP4

zna podstawowe błędy interferencyjne
popełniane przez Polaków uczących się języka
niemieckiego

K_W02
K_W065 EP5

umiejętności

wykorzystuje zdobytą wiedzę w nauce języka
obcego

K_U01
K_U061 EP6

wykorzystuje zdobytą wiedzę w działalności
translatorycznej K_U062 EP7

wyciąga wnioski z popełnianych przez siebie i
innych błędów interferencyjnych

K_U03
K_U06
K_U09

3 EP8

kompetencje społeczne
jest gotów do efektywizowania osobistych
procesów uczenia się poprzez wykorzystanie
zdobytej wiedzy i umiejętności

K_K051 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: gramatyka kontrastywna niemiecko-polska

1/3



Forma zajęć: wykład

21. Podstawy naukowe badań konfrontatywnych; miejsce badań konfrontatywnych w lingwistyce 4

42. System czasów w języku niemieckim i polskim 4

23. Strona bierna w języku niemieckim i polskim 4

24. Bezokoliczniki i imiesłowy w języku niemieckim i polskim 4

25. Tryb przypuszczający w języku niemieckim i polskim 4

26. Rzeczowniki i frazy nominalne w języku niemieckim i polskim 4

17. Wybrane inne aspekty konfrontatywne w relacji język niemiecki z językiem polskim 4

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Transfer wewnątrzjęzykowy i międzyjęzykowy na różnych płaszczyznach języka. Dyskusja w
oparciu o własne doświadczenia i lekturę tekstów naukowych 4

42. Praktyczne ćwiczenia translatoryczne - porównanie systemu czasów w języku niemieckim i
polskim 4

23. Ćwiczenia translatoryczne - porównywanie użycia bezokoliczników i imiesłowów w języku
niemieckim i polskim 4

24. Ćwiczenia translatoryczne - porównywanie użycia strony biernej i trybu przypuszczającego w
języku niemieckim i polskim 4

25. Frazy nominalne w języku niemieckim i polskim - ćwiczenia praktyczne w porównywaniu użycia
struktur językowych 4

36. Ćwiczenia zbiorcze w porównywaniu użycia struktur językowych w niemieckim i polskim 4

wykład multimedialny z dyskusją w plenum, konwersatorium: tłumaczenia zdań i tekstów,
analizowanie translatów, ustalanie błędówMetody kształcenia

Engel, U. i in.  (2000): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, PWN, Warszawa

Golonka, J. (2012): Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten:
Ausgewählte Probleme, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Literatura podstawowa

Morciniec, N.  (2014): Gramatyka kontrastywna. Wprowadzenie do niemiecko-polskiej gramatyki
kontrastywnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu , Wrocław

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie kolokwium (ocena z konwersatorium) oraz egzaminu pisemnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu ważona 2x ocena z egzaminu + 1x ocena z konwersatorium

Metoda obliczania
oceny końcowej

4 gramatyka kontrastywna niemiecko-polska Arytmetyczna

4 gramatyka kontrastywna niemiecko-polska [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

4 gramatyka kontrastywna niemiecko-polska [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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8Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

gramatyka opisowa języka niemieckiego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2976_35S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język niemiecki (100%) , semestr: 3 - język
niemiecki (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

2 63
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 30 E0

Razem 90 8

Koordynator
przedmiotu:

dr EMIL LESNER

Prowadzący zajęcia: dr hab. PAWEŁ MECNER , dr hab. ANNA PILARSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z gramatyką opisową języka niemieckiego, w tym z definicjami, funkcjami i klasyfikacją części
mowy oraz zdania

Wymagania wstępne:
student  posiada wiedzę na temat gramatyki języka niemieckiego zgodnie z obowiązującymi wymogami programów
szkolnych z języka niemieckiego na poziomie podstawowym

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student rozróżnia części mowy i definiuje je według
poznanych klasyfikacji

K_W02
K_W061 EP1

opisuje czasowniki pod kątem poznanych kategorii
gramatycznych i klasyfikacji morfologiczno-
semantyczno-składniowych

K_W02
K_W032 EP2

charakteryzuje cechy rzeczowników oraz przymiotników;
określa ich deklinacje K_W033 EP3

rozpoznaje pozostałe części mowy i potrafi opisać ich
funkcje w systemie języka

K_W01
K_W02
K_W03

4 EP4

definiuje zdania proste i złożone zgodnie z typologią
deskryptywną

K_W01
K_W02
K_W03
K_W06

5 EP5
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umiejętności

wyciąga wnioski na temat budowy języka niemieckiego w
odniesieniu do poszczególnych części mowy

K_U06
K_U09
K_U10

1 EP6

wyodrębnia składniki niemieckiego zdania prostego i
złożonego na podstawie tekstu autentycznego

K_U06
K_U092 EP7

dokonuje analizy walencyjnej zdania niemieckiego K_U06
K_U093 EP8

generuje niemieckie zdanie proste K_U09
K_U104 EP9

dostrzega podobieństwa i różnice zjęzykiem ojczystym
bez dogłębnej analizy konfrontatywnej

K_U06
K_U095 EP10

monitoruje własne i obce wypowiedzi pod kątem ich
poprawności gramatycznej

K_U06
K_U106 EP11

dyskutuje i krytycznie analizuje prezentowane
zagadnienia oraz teorie naukowe K_U047 EP15

kompetencje społeczne

rozwija w sobie świadomość językową i komunikacyjną K_K01
K_K051 EP13

samodzielnie dąży do rozwiązania problemów
językowych K_K052 EP14

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: gramatyka opisowa języka niemieckiego

Forma zajęć: wykład

21. Gramatyka języka i jej rodzaje w opisie systemu językowego. Gramatyka w umyśle człowieka 2 0

22. Klasyfikacje części mowy. 2 0

6
3. Kategorie gramatyczne czasownika; klasyfikacje czasowników niemieckich; funkcje składniowe
czasownika 2 0

5
4. Cechy morfologiczne i składniowe rzeczownika, przymiotnika, zaimka, liczebnika oraz przysłówka.
Funkcje przyimków oraz spójników 2 0

35. Odmiany języka niemieckiego 3 0

86. Zdania proste i złożone w języku niemieckim oraz ich typy 3 0

57. Metody analizy deskryptywno-taksonomicznej 3 0

88. Składniki zdania prostego: struktura linearna i hierarchia 3 0

69. Struktura walencyjna zdania 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Rozpoznawanie części mowy 2 0

12. Definiowanie i rozpoznawanie morfemów 2 0

13. Określanie form czasowników 2 0

7
4. Poznawanie poszczególnych kategorii czasownika: formy oraz funkcje semantyczno-składniowe;
akcje i aspekt, sposoby ich wyrażania w języku niemieckim oraz języku polskim 2 0

35. Określanie rodzajów deklinacji rzeczowników oraz przymiotników; funkcje rodzajników 2 0

26. Dyferencjacja przysłówków, liczebników, zaimków, przyimków oraz spójników 2 0

107. Rozróżnianie typów zdań. 3 0

108. Określanie części zdania. 3 0

109. Określanie rodzajów zdania złożonego. 3 0

prezentacja multimedialna, dyskusja w plenumMetody kształcenia
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Czochalski J. :  Gramatyka niemiecka dla Polaków, Wiedza Powszechna, Warszawa

Engel U. et al. : Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, PWN, Warszawa

Golonka J. (2012): Beschreibende Grammatik des Deutschen für polnische Studenten-Morphologie und Syntax, Uniwersytet
Rzeszowski, Rzeszów

Literatura podstawowa

Duden in 12 Bänden (1984): Die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, Bd. 4., DUDEN, Mannheim

Eisenberg P. (1994): Grundriss der deutschen Grammatik, Metzler Verlag

Engel U. (1991): Deutsche Grammatik, Quelle & Meyer, Heidelberg

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

90Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

40Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

9Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

27Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200

Liczba punktów ECTS 8

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
13,EP14,EP15,EP2,
EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8,EP9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP10,EP11,EP
13,EP14,EP15,EP2,
EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8,EP9

KOLOKWIUM

EP1,EP10,EP11,EP
13,EP14,EP15,EP2,
EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z wykładów. Zaliczenie pisemne obejmuje wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie
ćwiczeń. Sprawdzian dotyczy umiejętności tworzenia form czasowników według wskazanych kategorii.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasady wyliczenia oceny z ćwiczeń: 80% ocena z kolokwium, 10% ocena ze sprawdzianu tworzenia form
czasowników, 10% zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację)Zasada wyliczenia oceny z egzaminu: 100%
oceny z egzaminu pisemnego.
Ocena z przedmiotu: średnia ważona (E=2, ćw.=1)

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 gramatyka opisowa języka niemieckiego Ważona

2 gramatyka opisowa języka niemieckiego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,33

2 gramatyka opisowa języka niemieckiego [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,67

3 gramatyka opisowa języka niemieckiego Ważona

3 gramatyka opisowa języka niemieckiego [wykład] egzamin 0,67

3 gramatyka opisowa języka niemieckiego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,33

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z

historia filozofii
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 31 wykład 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu: dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. JERZY  KOCHAN

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu filozofii oraz historyczny przegląd filozoficznych
szkół i stanowisk, nauczenie zastosowania owoców myśli filozoficznej do analizy zjawisk współczesnego świata i
uświadomienie jej przydatności w rozumieniu złożonych zjawisk, procesów i tekstów

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu określonego przez program szkoły ponadgimnazjalnej z przedmiotów: historia, wiedza o
kulturze, historia literatury

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma podstawową wiedzę o filozofii, zakresie jej
badań, o filozofii jako dyscyplinie naukowej K_W021 EP1

zna postaci wybranych filozofów, koncepcje i
kierunki przez nich reprezentowane K_W022 EP2

rozumie i jest w stanie odnieść się krytycznie do
wybranych teorii filozoficznych K_W013 EP3

zna podstawową terminologię filozoficzną,
działy filozofii K_W014 EP4

potrafi wskazać kluczowe pojęcia, postaci,
kierunki w dziejach filozofii K_W015 EP5

potrafi wskazać obszary znajdujące się w sferze
badań filozoficznych K_W016 EP6

potrafi wskazać przykłady tekstów
filozoficznych K_W027 EP7

umiejętności

analizuje i interpretuje zjawiska i procesy życia
społecznego, kulturalnego, literackiego z
perspektywy wpływów prądów filozoficznych

K_U011 EP8

potrafi krytycznie odnieść się do prób
zastosowania owoców myśli filozoficznej do
współczesnych zjawisk z obszarów życia
politycznego, społecznego, religijnego,
kulturalnego

K_U012 EP9

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę  nieustannej aktualizacji
wiedzy niezbędnej  do rozumienia i krytycznej
interpretacji  zjawisk, procesów i tekstów
kultury

K_K041 EP10

rozumie potrzebę wiedzy o kulturze w
perspektywie diachronicznej i synchronicznej
jako kompleksie zjawisk i procesów
dynamicznych kształtujących tożsamość
jednostki, wspólnoty lokalnej, narodowej i
globalnej

K_K022 EP11
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: historia filozofii

Forma zajęć: wykład

151. Wprowadzenie do zagadnień związanych z filozofią, 1

15
2. Historyczny przegląd stanowisk filozoficznych od starożytności do czasów współczesnych.
Historyczne ujęcie najbardziej charakterystycznych szkół filozoficznych, podkreślające związki
pomiędzy poszczególnymi nurtami oraz wpływ poszczególnych historycznych stanowisk
filozoficznych na współczesne pozycje światopoglądowe.

1

Wykład, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Bertrand Russell (1995): Problemy filozofii, Warszawa

Józef M. Bocheński (1986): Ku filozoficznemu myśleniu, Poznań
Literatura podstawowa

Giovanni Reale (2005): Historia filozofii starożytnej, Lublin

Józef M. Bocheński (1993): Zarys historii filozofii, Kraków

Tadeusz Gadacz (2009): Historia filozofii XX wieku, Kraków

Władysław Tatarkiewicz : Historia filozofii, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8,EP9

KOLOKWIUM

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8,EP9

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie testu (20%) i ustnego kolokwium (80%).
Oceną końcową z przedmiotu jest średnia ważona z ww. form zaliczenia.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie z oceną na podstawie testu (20%) i ustnego kolokwium (80%).
Oceną końcową z przedmiotu jest średnia ważona z ww. form zaliczenia.

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 historia filozofii Ważona

1 historia filozofii [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z

historia i kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 71
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 7
Koordynator
przedmiotu: dr BARTOSZ  WÓJCIK

Prowadzący zajęcia: dr BARTOSZ  WÓJCIK

Cele przedmiotu: przekazanie wiedzy o historii i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego, nauczenie analizowania
zjawisk historycznych i kulturowych, wyrobienie nawyku uczestnictwa w życiu kulturalnym

Wymagania wstępne: znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej A2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na
temat historii i kultury krajów niemieckiego
obszaru językowego

K_W01
K_W02
K_W07
K_W08
K_W09

1 EP1

ma podstawową wiedzę o współczesnym życiu
kulturalnym i instytucjach kultury krajów
niemieckiego
obszaru językowego

K_W092 EP2

rozpoznaje elementy materialne i symboliczne
określające charakter wybranej kultury i
środowisko
geograficzne, instytucje, kontekst społeczny,
polityczny i religijny

K_W01
K_W07
K_W08
K_W09

SKT_W09

3 EP3

umiejętności

potrafi wykorzystać informacje o języku,
literaturze i kulturze niemieckiego obszaru
językowego w pracy zawodowej

K_U01
K_U04
K_U07
K_U08

SJNwGiB_U01
SJNwGiB_U06

SKT_U04

1 EP4

analizuje zagadnienia kulturowe danego
obszaru językowego

K_U01
K_U04
K_U07
K_U08
K_U09
K_U10

SJNwGiB_U01
SJNwGiB_U06

SKT_U04

2 EP5
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kompetencje społeczne

wykazuje odpowiedzialność za zachowanie
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

SN_K06
SN_K071 EP7

interesuje się społecznymi, kulturowymi,
politycznymi, i ekonomicznymi procesami
zachodzącymi w
krajach niemieckiego obszaru językowego

SN_K06
SN_K072 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: historia i kultura krajów niemieckiego obszaru językowego

Forma zajęć: wykład

151. wykład 1

Forma zajęć: ćwiczenia

301. ćwiczenia 1

wykład, ćwiczenia, praca w grupach, dyskusjaMetody kształcenia

Czesław Karolak/Wojciech Kunicki/Hubert Orłowski  (2015): Dzieje kultury niemieckiej,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Egon Friedell (2003): Kulturgeschichte der Neuzeit: Die Krisis der europäischen Seele von der
schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg, C.H. Beck, Muenchen
Helmut M. Mueller (1990): Schlaglichter der deutschen Geschichte, Bundeszentrale fuer politische
Bildung, Bonn
Tomasz Paluszyński (2006): Historia Niemiec i państw niemieckich. Zarys dziejów politycznych ,
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Literatura podstawowa

Christopher Clark (2009): Prusy Powstanie i Upadek 1600-1947, Wydawnictwo Bellona, Warszawa

Norman Davies  (1998): Europa. Rozprawa historyka z historią , Znak, Kraków

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

31Przygotowanie się do zajęć

35Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

25Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP5KOLOKWIUM

EP3,EP4PROJEKT

EP5,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną za aktywny udział w zajęciach, ocena przez obserwację, udział w
imprezach kulturalnych związanych z kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz na podstawie
kolokwium i projektu
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia ważona z egzaminu i ćwiczeń (E=0,50, C=0,50)

Metoda obliczania
oceny końcowej

1 historia i kultura krajów niemieckiego obszaru
językowego Arytmetyczna

1 historia i kultura krajów niemieckiego obszaru
językowego [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

1 historia i kultura krajów niemieckiego obszaru
językowego [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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27Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

historia języka niemieckiego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2650_38S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35 wykład 30 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAGDALENA LISIECKA-CZOP

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAGDALENA LISIECKA-CZOP

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zmianami w historii języka niemieckiego i zwrócenie uwagi na związki z
czynnikami pozajęzykowymi (zjawiskami kulturowymi, wydarzeniami historycznymi) oraz na związek ze
współczesnym stanem języka niemieckiego. Nabycie umiejętności czytania i interpretowania tekstów z poprzednich
epok i wspieranie zainteresowania kulturowymi procesami zachodzącymi w krajach niemieckiego obszaru językowego.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć językoznawczych, w tym znajomość pojęć z zakresu fonetyki i części mowy

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

charakteryzuje ewolucyjny charakter języka niemieckiego
i jego rozwój na płaszczyźnie fonetycznej, leksykalnej,
gramatycznej, na płaszczyźnie tekstów

K_W01
K_W021 EP1

opisuje wpływ czynników społeczno-kulturowych na
rozwój języka niemieckiego K_W092 EP2

umiejętności

rozumie teksty pochodzące z wcześniejszych etapów
rozwoju języka niemieckiego

K_U01
K_U061 EP3

samodzielnie interpretuje i analizuje zmiany językowe z
uwzględnieniem kontekstu historycznego i społeczno-
kulturowego, stosując terminy, pojęcia i zwroty właściwe
dla historii języka

K_U01
K_U062 EP4

ustala powiązania zmian językowych z czynnikami
pozajęzykowymi i ze współczesnym stanem języka
niemieckiego

K_U063 EP5

kompetencje społeczne

interesuje się kulturowymi procesami zachodzącymi w
krajach niemieckiego obszaru językowego K_K011 EP6

jest gotów do wykorzystania informacji o historii języka
niemieckiego w pracy zawodowej K_K012 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: historia języka niemieckiego

Forma zajęć: wykład

4
1. Ważniejsze teorie na temat genezy zmian językowych, rodziny i grupy językowe, periodyzacja dziejów
języka niemieckiego, okres indoeuropejski i germański, język niemiecki na tle innych języków
germańskich

5 0

10
2. Etapy rozwoju języka niemieckiego (starowysokoniemiecki, średniowysokoniemiecki, wczesnonowo-
wysokoniemiecki); język dolnoniemiecki i jidysz. 5 0
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10
3. Rozwój piśmiennictwa i świadomości językowej, kontakty językowe, ukształtowanie się norm
współczesnego języka (ortografia, pismo, wymowa) i wpływ poszczególnych osobistości (np.
leksykografów, gramatyków, tłumaczy)

5 0

2
4. Historia badań nad językiem i kulturą niemiecką, ukształtowanie się germanistyki jako dyscypliny
naukowej 5 0

25. Język niemiecki w służbie propagandy nazistowskiej i komunistycznej 5 0

2
6. Zróżnicowanie regionalne i status urzędowy języka niemieckiego w krajach europejskich; tendencje
rozwoju współczesnego języka niemieckiego 5 0

Wykład połączony z analizą wybranych tekstów i form wyrazowych (z aktywnym udziałem studentów); prezentacja
wizualna i audiowizualnaMetody kształcenia

Ernst, P. (2005): Deutsche Sprachgeschichte: eine Einführung in die diachrone Sprachwissenschaft des Deutschen, Wien :

Morciniec, N. (2016): Historia języka niemieckiego, Psychoskok, Konin :

Stedje, A. (1989): Deutsche Sprache gestern und heute, München :

Szulc, A. (1991): Historia języka niemieckiego, Warszawa :

Wolff G. (1999): Deutsche Sprachgeschichte: ein Studienbuch, Francke, Basel :

Literatura podstawowa

Besch, W./Wolf, N.R. (2009): Geschichte der deutschen Sprache. 16.Aufl., Berlin. :

Kiewel, A. (1988): Wir lesen deutsche Schrift: ein Arbeitsheft zum selbständigen Lesenlernen der deutschen Schrift,
Wolfenbüttel :

Polenz, P. v. (1991): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. 3 Bde., W. de Gruyter, Berlin, New
York :

Schmidt, W. (1984): Geschichte der deutschen Sprache, Berlin :

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena ze sprawdzianu i z egzaminu pisemnego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

90% ocena z egzaminu, 10% ocena ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 historia języka niemieckiego Ważona

5 historia języka niemieckiego [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

historia literatury niemieckojęzycznej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2652_31S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język niemiecki (100%) , semestr: 3 - język
niemiecki (100%) , semestr: 4 - język niemiecki (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 62
ćwiczenia 30 ZO

wykład 30 E

2

63
ćwiczenia 30 ZO

wykład 30 E

64
ćwiczenia 30 ZO

wykład 30 E

Razem 180 18

Koordynator
przedmiotu:

dr PAULINA  CIOROCH

Prowadzący zajęcia:

--  --
dr hab. DOROTA  SOŚNICKA
dr EWA  HENDRYK
dr BARBARA  WRÓBLEWSKA
dr hab. EWELINA  KAMIŃSKA-OSSOWSKA
dr PAULINA  CIOROCH

Cele przedmiotu:

zapoznanie studiujących z zarysem historii literatury niemieckojęzycznej i twórczością najważniejszych jej
przedstawicieli oraz z różnymi możliwościami interpretacji dzieł literackich; poszerzenie ogólnej wiedzy
humanistycznej poprzez pracę z tekstami literackimi oraz wyczulenie na różne zagadnienia społeczne,
filozoficzne i humanistyczne; pogłębianie i doskonalenie znajomości języka niemieckiego poprzez czytanie
tekstów w oryginale i ich omawianie

Wymagania wstępne:
znajomości języka niemieckiego co najmniej na poziomie B2, ogólna znajomość zjawisk i faktów literackich oraz
historii niemieckiego obszaru językowego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna periodyzację dziejów literatury
niemieckojęzycznej
 zna i charakteryzuje specyfikę
poszczególnych epok literackich oraz
określa zachodzące w nich zjawiska i
procesy literackie
03 zna twórczość wybitnych przedstawicieli
literatury niemieckiej oraz utwory
reprezentatywne w obrębie
poszczególnych epok/nurtów literackich
 zna podstawową metodologię
interpretacji dzieła literackiego

K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07

1 EP1
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umiejętności

rozpoznaje gatunki i rodzaje tekstów literackich
umiejscawia omawiany utwór literacki w kontekście
epoki, w której dane dzieło powstało, wskazując na jego
kontekst historyczny i kulturowy
opisuje genezę utworu i dokonuje jego interpretacji,
oceniając także jego walory artystyczno-ideowe oraz
funkcję społeczno-kulturową
rozpoznaje i nazywa środki wyrazu artystycznego oraz
określa ich funkcję w konkretnym tekście  formułuje
własną interpretację tekstów literackich, wybierając
adekwatne narzędzia badawcze oraz metody ich analizy,
interpretacji i wartościowania, wyrażając także własne
poglądy na ich temat

K_U01
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09
K_U10

1 EP2

kompetencje społeczne

odpowiednio określa priorytety służące realizacji
zadania, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii i
doborze metod
docenia znaczenie nauk filologicznych, w tym
literaturoznawstwa, dla zachowania dziedzictwa
kulturowego ludzkości oraz dla relacji
międzynarodowych i interkulturowych
potrafi pracować w zespole, pełniąc różne funkcje
dąży do wykorzystania informacji o literaturze w życiu i w
pracy zawodowej
uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych
jego form

K_K02
K_K04
K_K05

1 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: historia literatury niemieckojęzycznej

Forma zajęć: wykład

21. Periodyzacja historii literatury niemieckojęzycznej 2

22. Literatura starogermańska 2

53. Średniowiecze 2

64. Renesans i barok 2

55. Oświecenie 2

66. Okres "burzy i naporu" 2

47. J.W. Goethe i F. Schiller jako przedstawiciele Klasyki Weimarskiej 2

88. Romantyzm 3

49. Literatura okresu międzyrewolucyjnego 1815-1848 (Biedermeier, Junges Deutschland, Vormärz) 3

810. Realizm poetycki 3

611. Naturalizm 3

412. Pluralizm estetyczny przełomu wieków (impresjonizm, symbolizm, neoromantyzm, neoklasycyzm) 3

413. Ekspresjonizm i dadaizm 4

1014. Wielcy prozaicy XX wieku 4

215. Literatura wojenna 4

216. Literatura w epoce narodowego socjalizmu 4

617. Literatura powojenna 4

6
18. Literatura RFN z elementami literatury NRD, Austrii i Szwajcarii

4

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Początki piśmiennictwa niemieckiego (germańskie inkantacje, pieśń bohaterska) 2

82. Średniowiecze (epos rycerski, literatura dworska, pieśń miłosna) 2

2
3. Humanizm i reformacja (literatura mieszczańska, wpływ Martina Luthra na literaturę niemiecką)

2
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44. Barok (poezja: sonety, pieśni, ody) 2

45. Oświecenie (dramat mieszczański, bajka epigramatyczna) 2

46. Okres "burzy i naporu" (powieść epistolarna, ballady, tragedia mieszczańska) 2

47. J.W. Goethe i F. Schiller jako przedstawiciele Klasyki Weimarskiej (dramat klasycystyczny) 2

68. Romantyzm 3

69. Literatura okresu międzyrewolucyjnego 1815-1848 (Junges Deutschland, Vormärz) 3

810. Realizm poetycki 3

611. Naturalizm 3

412. Pluralizm estetyczny przełomu wieków (impresjonizm, symbolizm, neoromantyzm, neoklasycyzm) 3

413. Liryka i dramat ekspresjonistyczny 4

614. Prozaicy początku XX wieku: T. Mann, A. Döblin, F. Kafka 4

215. B. Brecht i jego koncepcja teatru epickiego 4

6
16. Subiektywne reakcje na zakończenie II wojny światowej: Trümmerliteratur (W. Borchert),
"Kahlschlag", "Auszug aus dem Elfenbeinturm", "Stunde Null" 4

617. Rozrachunek z narodowym socjalizmem i wojną (H. Böll, G. Grass) 4

218. Problematyka egzystencjalna w prozie niemieckojęzycznej XX wieku 4

419. Dramat współczesny (F. Dürrenmatt, M. Frisch) 4

wykład połączony z dyskusją, analiza i interpretacja tekstów, ćwiczenia w grupach, praca indywidualna, udział w
spotkaniach autorskich i prezentacjach literackichMetody kształcenia

Lista lektur odpowiadająca treściom kształceniaLiteratura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PROJEKT

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: zaliczenie na ocenę na podstawie sprawdzianów cząstkowych (20%), przedłożonej pracy
pisemnej (20%), wygłoszonego referatu lub przedłożonego projektu grupowego (20%) oraz aktywności w dyskusjach
(40%) Egzamin ustny obejmujący wiedzę z wykładów i ćwiczeń (80%) oraz zalecanej literatury (20%)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu: średnia ważona z egzaminu i ćwiczeń (E=2, ćw.=1)

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 historia literatury niemieckojęzycznej Arytmetyczna

2 historia literatury niemieckojęzycznej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

2 historia literatury niemieckojęzycznej [wykład] egzamin

3 historia literatury niemieckojęzycznej Arytmetyczna

3 historia literatury niemieckojęzycznej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 historia literatury niemieckojęzycznej [wykład] egzamin

4 historia literatury niemieckojęzycznej Arytmetyczna

4 historia literatury niemieckojęzycznej [wykład] egzamin

4 historia literatury niemieckojęzycznej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Balzer, B./Martens, V. (Hg.):  (1990):  Deutsche Literatur in Schlaglichtern, Mannhein

Baumann, B./Oberle, B. (1996):  Deutsche Literatur in Epochen,  Ismaning

Beutin, W. (1989): Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart

Borchmeyer, D./Žmegač, V. (1994): Moderne Literatur in Grundbegriffen, Tübingen

Frenzel, H. A. u. E. (1982):  Daten deutscher Dichtung. Chronologischer Abriss der deutschen Literaturgeschichte, München

Graber, W./ Mulot, A./ Nürnberger, H. (1998):  Geschichte der deutschen Literatur, München

Grimm G. (1993):  Deutsche Dichter. Leben und Werk deutschsprachiger Autoren vom Mittelalter bis zur Gegenwart,  Stuttgart

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

180Zajęcia dydaktyczne

11Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

171Studiowanie literatury

33Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 450

Liczba punktów ECTS 18
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2976_50S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%) , semestr: 4 - język
angielski (100%) , semestr: 5 - język angielski (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3 65 lektorat 60 E

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia:
--  --
dr MAGDALENA  ZYGA

Cele przedmiotu:
Rozwijanie u studentów kompetencji obcojęzycznej (do poziomu biegłości min. A2) w zakresie wszystkich
sprawności językowych według poziomów biegłości zapisanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy

Wymagania wstępne:
Umiejętności językowe niezbędne do opanowania języka obcego, umiejętność reprodukowania dźwięków, analizowania
i syntetyzowania wiedzy

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada podstawową wiedzę dotyczącą reguł budowy i
norm używania języka angielskiego w następujących
obszarach: fonetyka, ortografia, gramatyka (morfologia i
składnia), semantyka, pragmatyka, słowotwórstwo, zna
podstawową leksykę i reguły budowy tekstów na danych
poziomach biegłości przewidzianą w ESOKJ

K_W021 EP1
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umiejętności

płynnie i spontanicznie porozumiewa się ustnie w
wybranym drugim języku obcym, zgodnie z wymogami
poszczególnych poziomów biegłości (co najmniej do
poziomu A2), stosując materiał gramatyczny i leksykalny
przewidziany w treściach programowych

K_U051 EP2

formułuje wypowiedzi pisemne, stosując przewidziane na
danym poziomie biegłości zasady formułowania tekstów
pisanych

K_U052 EP3

ustnie i pisemnie uzasadnia własne poglądy będące
przedmiotem dyskusji, wskazuje na zalety i wady
rozważanych problemów

K_U053 EP4

czyta ze zrozumieniem teksty dotyczące obszarów
tematycznych przewidzianych w treściach
programowych

K_U054 EP5

samodzielnie rozwija osobistą kompetencję językową i
kompetencję komunikacyjną

K_U05
K_U095 EP6

potrafi pracować w zespole, pełniąc różne funkcje do
wykonania zleconego zadania, na potrzeby gry
dydaktycznej; ma elementarne umiejętności
organizacyjne pozwalające na realizację zamierzonych
celów

K_U116 EP8

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, doceniania możliwości jakie daje
znajomość języka obcego, a zwłaszcza angielskiego, w
życiu publicznym

K_K01
K_K051 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język angielski

Forma zajęć: lektorat

30

1. W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

3

30

2. W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

4

60

3. W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

5

Metoda komunikacyjna, gry symulacyjne, praca w grupach, analiza tekstów z dyskusją, prace pisemneMetody kształcenia
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podręcznik do nauki języka angielskiego ustalany na początku zajęć z grupą, w zależności od stopnia znajomości języka :
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

8Udział w egzaminie/zaliczeniu

40Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

40Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

udział w zajęciach, zaliczenie kolokwium i zleconych zadań; zaliczenia z oceną po semestrze 3 i 4;
egzamin pisemny (test gramatyczno-leksykalny, różne formy pisemne) i ustny po semestrze 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu wg. następujących zasad:
semestr 2 (30 godz.): zaliczenie z oceną
semestr 3 (60 godz.): zaliczenie z oceną
semestr 4 (60 godz.): pozytywne zaliczenie wszystkich testów w ciągu semestru oraz obecność na co najmniej
połowie zajęć, egzamin (ocena łączna z egzaminu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu pisemnego i ustnego);
ocena końcowa z przedmiotu: 1/3 oceny z zajęć (na podstawie testów i obecności) i 2/3 oceny z egzaminu
semestr 5 (60 godz.): zaliczenie z oceną
semestr 6 (90 godz.): pozytywne zaliczenie wszystkich testów w ciągu semestru oraz obecność na co najmniej
połowie zajęć, egzamin (ocena łączna z egzaminu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu pisemnego i ustnego);
ocena końcowa z przedmiotu: 1/3 oceny z zajęć (na podstawie testów i obecności) i 2/3 oceny z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język angielski Ważona

3 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język angielski Ważona

4 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język angielski Ważona

5 język angielski [lektorat] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język francuski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2976_51S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język francuski (100%) , semestr: 4 - język
francuski (100%) , semestr: 5 - język francuski (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3 65 lektorat 60 E

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia:
--  --
dr NELLI  SOŁONKO

Cele przedmiotu:

Celem jest rozwinięcie w studencie zdolności rozumienia i komunikowania się w języku francuskim.
Rozwijanie u studentów kompetencji obcojęzycznej (do poziomu biegłości min. A2) w zakresie wszystkich sprawności
językowych według poziomów biegłości zapisanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady
Europy

Wymagania wstępne: Umiejętności i nawyki językowe niezbędne do opanowania języka obcego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
01 - Student rozumie podstawowe zasady funkcjonujące
na poziomie poszczególnych francuskich sprawności
językowych.

K_W021 EP1
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umiejętności

02 - Student potrafi porozumiewać się w przewidzianych
programem kontekstach i sytuacjach komunikacyjnych z
wykorzystaniem prezentowanego na zajęciach materiału
leksykalnego zgodnie z gramatycznymi regułami jego
użycia. Rozumie autentyczne materiały audio i wideo,
selekcjonuje, hierarchizuje i klasyfikuje informacje w nich
zawarte.

K_U051 EP2

03 - Student potrafi uczestniczyć w dyskusji: nawiązywać
rozmowę, podtrzymywać, zmieniać temat lub
wprowadzać nowy wątek, finalizować rozmowę,
dostosować formy, struktury i styl rozmowy do sytuacji
komunikacji.

K_U052 EP3

04 - Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i
rozwijać własne umiejętności językowo-komunikacyjne. K_U05

K_U093 EP4

05 - Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności; dokonuje samooceny własnych
kompetencji, doskonali swe umiejętności, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

K_U104 EP5

06 - Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne
funkcje, ma elementarne umiejętności organizacyjne
pozwalające na realizację różnych zamierzonych celów. K_U115 EP6

kompetencje społeczne

07 - Student jest gotów do krytycznej oceny swoich
wyników  oraz do współdziałania z otaczającą
rzeczywistością w razie potrzeby korzystając z pomocy
eksperckiej w danej dziedzinie.

K_K01
K_K051 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język francuski

Forma zajęć: lektorat

30

1. W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

3

30

2. W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

4

60

3. W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

5

metoda komunikacyjna, gry symulacyjne, analiza tekstów połączona z dyskusją, praca w grupach, ćwiczenia
imitacyjne, translacyjne, prezentacje multimedialne;Metody kształcenia
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B. Martinie, S. Wachs   (2007):  Phonétique en dialogues, CLE International, Paris

Jacky Girardet, Jacques Pecheur  (2010):  Echo A1, Méthode de francais, CLE International, Paris

Maia Grégoire  (2010): Grammaire progressive du francais, CLE International, Paris

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

8Udział w egzaminie/zaliczeniu

40Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

40Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie z oceną po semestrze 3 i 4; egzamin po semestrze 5; obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie prac i
zadań (kolokwium, prezentacja); uzyskanie minimum 51% z egzaminu pisemnego i ustnego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie z oceną - ocena wyliczona jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z wykonanych prac i zadań
(kolokwium, prace domowe). Egzamin - ocena końcowa jest oceną średnią arytmetyczną z egzaminu pisemnego i
ustnego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykonanych prac i zadań
(kolokwium, prezentacja).

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język francuski Ważona

3 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język francuski Ważona

4 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język francuski Ważona

5 język francuski [lektorat] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z-*JNwGiB

język gospodarczy - kurs podstawowy
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2976_60S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne język niemiecki w gospodarce i biznesieogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki (100%) , semestr: 4 - język
niemiecki (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
33 ćwiczenia 60 ZO0

84 ćwiczenia 60 E0

Razem 120 11

Koordynator
przedmiotu:

dr KATARZYNA OCHMAŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr EMIL LESNER

Cele przedmiotu:

opanowanie przez studenta umiejętności komunikacji w mowie i w piśmie w zakresie tematyki gospodarczej w
kręgach kulturowych języka polskiego i niemieckiego oraz znajomość różnic kulturowych w tym obszarze;
zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w sektorze gospodarczym, np. w
międzynarodowych przedsiębiorstwach i spółkach handlowych

Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego i niemieckiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma wiadomości interdyscyplinarne, dotyczące zasad
funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz
przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech, pozwalające na
wykorzystanie znajomości języka w
różnych sytuacjach komunikacyjnych związanych z
życiem gospodarczym

SJNwGiB_W011 EP1

umiejętności

sprawnie posługuje się językiem ogólnym i
specjalistycznym w pracy zawodowej i innych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z życiem gospodarczym SJNwGiB_U021 EP2

czyta, streszcza i interpretuje teksty o tematyce
ekonomicznej w języku niemieckim o średnim stopniu
trudności

SJNwGiB_U032 EP3

wykorzystuje sprawności uczenia się języka obcego do
zdobywania wiedzy fachowej i podnoszenia kompetencji
w zakresie języka specjalistycznego

SJNwGiB_U02
SJNwGiB_U073 EP4

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; ma
świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;
dokonuje samooceny własnych kompetencji, doskonali
swe umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia

SJNwGiB_K01
SJNwGiB_K02
SJNwGiB_K03

1 EP5

pracuje w zespole pełniąc różne funkcje SJNwGiB_K022 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: język gospodarczy - kurs podstawowy
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Forma zajęć: ćwiczenia

151. Kształcenie w Polsce i w Niemczech 3

152. Poszukiwanie i zmiana pracy 3

153. Prowadzenie rozmów telefonicznych w firmie 3

154. Pozyskiwanie, prezentacja i interpretacja informacji (werbalnych, liczbowych i graficznych) 3

305. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej 4

306. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej 4

praca z podręcznikiem, praca z tekstem autentycznym i preparowanym na potrzeby dydaktyczne, praca z materiałami
multimedialnymi, dyskusja, rozwiązywanie zadań, prace projektoweMetody kształcenia

Kiefer, K.-H. (2013): Der letzte Schliff. Ostatni szlif. Intensywny trening dla Polaków uczących się języka niemieckiego na
studiach i w pracy, Poltext, Warszawa

Literatura podstawowa

zostanie podana przez prowadzącego :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne

18Udział w egzaminie/zaliczeniu

35Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

36Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

38Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 275

Liczba punktów ECTS 11

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

pozytywne zaliczenie sprawdzianów pisemnych, pozytywna ocena z pracy projektowej, aktywne
uczestnictwo w zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

- semestr 3 (zaliczenie z oceną): 50% oceny ze sprawdzianów pisemnych, 30% ocena z pracy
projektowej związanej z tematyką zajęć, 20% weryfikacja poprzez obserwację
- semestr 4 (egzamin): 70% ocena z egzaminu pisemnego, 20% weryfikacja poprzez obserwację,
10% ocena ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język gospodarczy - kurs podstawowy Ważona

3 język gospodarczy - kurs podstawowy [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język gospodarczy - kurs podstawowy Ważona

4 język gospodarczy - kurs podstawowy [ćwiczenia] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2976_53S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język hiszpański (100%) , semestr: 4 - język
hiszpański (100%) , semestr: 5 - język hiszpański (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3 65 lektorat 60 E

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia:
--  --
dr BARBARA  KOSIK-SZWEJKOWSKA

Cele przedmiotu:

Celem jest rozwinięcie w studencie zdolności rozumienia i komunikowania się w języku hiszpańskim.
Rozwijanie u studentów kompetencji obcojęzycznej (do poziomu biegłości min. A2) w zakresie wszystkich sprawności
językowych według poziomów biegłości zapisanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady
Europy

Wymagania wstępne: Umiejętności i nawyki językowe niezbędne do opanowania języka obcego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student rozumie podstawowe zasady funkcjonujące na
poziomie poszczególnych hiszpańskich sprawności
językowych.

K_W021 EP1

umiejętności

Student potrafi porozumiewać się w języku hiszpańskim
w przewidzianych programem kontekstach i sytuacjach
komunikacyjnych z wykorzystaniem prezentowanego na
zajęciach materiału leksykalnego zgodnie z
gramatycznymi regułami jego użycia. Rozumie
autentyczne materiały audio i wideo, selekcjonuje,
hierarchizuje i klasyfikuje informacje w nich zawarte.

K_U051 EP2

Student potrafi w języku hiszpańskim uczestniczyć w
dyskusji: nawiązywać rozmowę, podtrzymywać, zmieniać
temat lub wprowadzać nowy wątek, finalizować rozmowę,
dostosować formy, struktury i styl rozmowy do sytuacji
komunikacji.

K_U052 EP3

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
własne umiejętności językowo-komunikacyjne. K_U05

K_U093 EP4

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne
funkcje, ma elementarne umiejętności organizacyjne
pozwalające na realizację różnych zamierzonych celów. K_U114 EP6
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kompetencje społeczne

jest gotów do świadomej oceny poziomu swojej wiedzy i
umiejętności oraz samooceny własnych kompetencji, a
także wyznaczania kierunków własnego rozwoju i
kształcenia

K_K01
K_K051 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język hiszpański

Forma zajęć: lektorat

30

1. W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

3

30

2. W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

4

60

3. W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

5

Metoda komunikacyjna, gry symulacyjne, analiza tekstów połączona z dyskusją, praca w grupach, ćwiczenia
imitacyjne, translacyjne, prezentacje multimedialne.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie z oceną po semestrze 3 i 4; egzamin po semestrze 5;
obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie prac i zadań (kolokwium, prezentacja);
uzyskanie minimum 51% z egzaminu pisemnego i ustnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie z oceną - ocena wyliczona jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z wykonanych prac i zadań
(kolokwium, prace domowe).
Egzamin - ocena końcowa jest oceną średnią arytmetyczną z egzaminu pisemnego i ustnego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykonanych prac i zadań (kolokwium,
prezentacja).

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język hiszpański Ważona

3 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język hiszpański Ważona

4 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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F. Castro (2004): Nuevo Ven, Edelsa, Madrid

J. Corpas (2014): Aula Internacional, Difusion, Barcelona

L. Aragones (2009): Gramatica de uso del espanol, SM ELE, Madrid

Literatura podstawowa

materiały własne prowadzącego :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

10Udział w egzaminie/zaliczeniu

50Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

30Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

5 język hiszpański Ważona

5 język hiszpański [lektorat] egzamin 1,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2976_48S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język rosyjski (100%) , semestr: 4 - język rosyjski
(100%) , semestr: 5 - język rosyjski (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3 65 lektorat 60 E

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia:
--  --
dr IZABELA  PIETRZYK

Cele przedmiotu:
Celem jest rozwinięcie w studencie zdolności rozumienia i komunikowania się w języku rosyjskim. Rozwijanie u
studentów kompetencji obcojęzycznej (do poziomu biegłości min. A2) w zakresie wszystkich sprawności językowych
według poziomów biegłości zapisanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

Wymagania wstępne: Umiejętności i nawyki językowe niezbędne do opanowania języka obcego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student rozumie podstawowe zasady funkcjonujące na
poziomie poszczególnych sprawności językowych w
języku rosyjskim

K_W031 EP7

umiejętności

Student potrafi porozumiewać się w przewidzianych
programem kontekstach i sytuacjach komunikacyjnych z
wykorzystaniem prezentowanego na zajęciach materiału
leksykalnego zgodnie z gramatycznymi regułami jego
użycia. Rozumie autentyczne materiały audio i wideo,
selekcjonuje, hierarchizuje i klasyfikuje informacje w nich
zawarte.

K_U02
K_U03
K_U06

1 EP2

Student potrafi w języku rosyjskim uczestniczyć w
dyskusji: nawiązywać rozmowę, podtrzymywać, zmieniać
temat lub wprowadzać nowy wątek, finalizować rozmowę,
dostosować formy, struktury i styl rozmowy do sytuacji
komunikacji.

K_U052 EP3

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
własne umiejętności językowo-komunikacyjne.

K_U05
K_U09
K_U10

3 EP4

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;
dokonuje samooceny własnych kompetencji, doskonali
swe umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia.

K_U09
K_U104 EP5

kompetencje społeczne

Student jest gotowy do oceny własnych możliwości
językowych w kontekście konkretnych sytuacji i
możliwości ich rozwiązywania w sposób samodzielny lub
z pomocą nauczyciela.

K_K01
K_K02
K_K05

1 EP6
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język rosyjski

Forma zajęć: lektorat

30

1. W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

3

30

2. W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

4

60

3. W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

5

metoda komunikacyjna, gry symulacyjne, analiza tekstów połączona z dyskusją, praca w grupach, ćwiczenia
imitacyjne, translacyjne, prezentacje multimedialne;Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7SPRAWDZIAN

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie z oceną po semestrze 3 i 4; egzamin po semestrze 5;
obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie prac i zadań (sprawdzian, wypowiedź ustna);
uzyskanie minimum 51% z egzaminu pisemnego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie z oceną - ocena wyliczona jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z wykonanych prac i zadań
(sprawdzian, wypowiedź ustna).
Egzamin - ocena końcowa jest oceną średnią z egzaminu pisemnego
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykonanych prac i zadań (sprawdzian,
wypowiedź ustna).

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język rosyjski Arytmetyczna

3 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

4 język rosyjski Arytmetyczna

4 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

5 język rosyjski Arytmetyczna

5 język rosyjski [lektorat] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Małgorzata Kallin (2011): Język rosyjski dla początkujących, KalejdoskopLiteratura podstawowa

materiały własne prowadzącego :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

8Udział w egzaminie/zaliczeniu

40Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

40Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany do wyboru [moduł]

język sztuki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22 wykład 25 ZO

Razem 25 2
Koordynator
przedmiotu: dr KATARZYNA  OCHMAŃSKA

Prowadzący zajęcia: --  --
dr hab. BARBARA  OCHENDOWSKA-GRZELAK

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy o znaczeniach obrazów i przedstawienie podstawowych metod ich
interpretacji.
Doskonalenie umiejętności interpretacji dzieła sztuki w wybranych kontekstach historycznych, społecznych,
kulturowych.
Zachęcenie studentów do dalszego samokształcenia, świadomego odbioru dzieła sztuki.

Wymagania wstępne: Zainteresowanie problematyką sztuki. Wiedza zdobyta podczas wcześniejszych etapów kształcenia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie podstawowe teorie, metodologie i
terminologię z zakresu języka sztuki K_W021 EP1

zna i rozumie podstawowe metody analizy i
interpretacji tekstów kultury wizualnej K_W032 EP2

zna i rozumie związki sztuki i literatury polskiej
ze sztuką, historią, kulturą i literaturą
powszechną

K_W043 EP3

zna i rozumie literackie i pozaliterackie
(historyczne, filozoficzne, społeczne,
ideologiczne, kulturowe) konteksty sztuki
kształtujące procesy jej tworzenia i odbioru

K_W014 EP4

umiejętności

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji
tekstów kultury, a szczególnie dzieła
obrazowego

K_U011 EP5

potrafi samodzielnie planować i realizować
uczenie się przez całe życie, zwłaszcza w
zakresie dotyczącym o dzieła sztuki

K_U102 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za
zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu,
kraju, świata, budowania tożsamości i
rozwijania więzi społecznych, ze świadomością
roli, jaką w tym procesie odgrywa wiedza o
sztuce i kulturze

K_K01
K_K041 EP7

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy na temat recepcji sztuki oraz uznawania
znaczenia tej wiedzy w pracy zawodowej

K_K032 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: język sztuki

Forma zajęć: wykład

41. Zasady i narzędzia opisu formalnego dzieła sztuki 2

72. Ikonografia i ikonologia 2

73. Ikonika 2

74. Nowe metody analizy dzieła sztuki 2

dyskusja, referat, interpretacja dzieła, Prezentacja,Metody kształcenia

A. Rottenberg (2006):  Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa

Anne D'Alleva (2013): Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków

E. Gombrich (1997): O sztuce, Warszawa

J. Białostocki  (2001): Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

7Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP8PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Aktywny udział w dyskusji (30% oceny końcowej),
przygotowanie tez do jednej z dyskusji (20%oceny końcowej),
praca pisemna interpretacyjna lub prezentacja (50% oceny końcowej)
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu = średnia ważona ocen cząstkowych z poszczególnych form weryfikacji
efektów kształcenia. Aktywny udział w dyskusji (30% oceny końcowej),
przygotowanie tez do jednej z dyskusji (20%oceny końcowej),
praca pisemna interpretacyjna lub prezentacja (50% oceny końcowej).

Metoda obliczania
oceny końcowej 2 język sztuki Ważona

2 język sztuki [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język szwedzki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2976_52S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język szwedzki (100%) , semestr: 4 - język
szwedzki (100%) , semestr: 5 - język szwedzki (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3 65 lektorat 60 E

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia:
--  --
mgr IRINA  POLICASTRO

Cele przedmiotu:

Celem jest rozwinięcie w studencie zdolności rozumienia i komunikowania się w języku szwedzkim.
Rozwijanie u studentów kompetencji obcojęzycznej (do poziomu biegłości min. A2) w zakresie wszystkich sprawności
językowych według poziomów biegłości zapisanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady
Europy

Wymagania wstępne: Umiejętności i nawyki językowe niezbędne do opanowania języka obcego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student rozumie podstawowe zasady funkcjonujące na
poziomie poszczególnych sprawności językowych w
języku szwedzkim

K_W021 EP1

umiejętności

Student potrafi porozumiewać się w przewidzianych
programem kontekstach i sytuacjach komunikacyjnych z
wykorzystaniem prezentowanego na zajęciach materiału
leksykalnego zgodnie z gramatycznymi regułami jego
użycia. Rozumie autentyczne materiały audio i wideo,
selekcjonuje, hierarchizuje i klasyfikuje informacje w nich
zawarte.

K_U051 EP2

Student potrafi uczestniczyć w dyskusji: nawiązywać
rozmowę, podtrzymywać, zmieniać temat lub
wprowadzać nowy wątek, finalizować rozmowę,
dostosować formy, struktury i styl rozmowy do sytuacji
komunikacji.

K_U052 EP3

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
własne umiejętności językowo-komunikacyjne. K_U05

K_U093 EP4

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;
dokonuje samooceny własnych kompetencji, doskonali
swe umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia.

K_U104 EP5
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do oceny własnych możliwości
językowych w kontekście konkretnych sytuacji i
rozwiązywania problemów samodzielnie lub z pomocą
nauczyciela.

SKT_K011 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język szwedzki

Forma zajęć: lektorat

30

1.  W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

3

30

2. W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

4

60

3. W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

5

metoda komunikacyjna, gry symulacyjne, analiza tekstów połączona z dyskusją, praca w grupach, ćwiczenia
imitacyjne, translacyjne, prezentacje multimedialne;Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie z oceną po semestrze 3 i 4; egzamin po semestrze 5;
obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie prac i zadań (kolokwium, prezentacja);
uzyskanie minimum 51% z egzaminu pisemnego i ustnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie z oceną - ocena wyliczona jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z wykonanych prac i zadań
(kolokwium, prezentacja).
Egzamin - ocena końcowa jest oceną średnią z egzaminu pisemnego i ustnego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykonanych prac i zadań (kolokwium,
prezentacja).

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język szwedzki Ważona

3 język szwedzki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język szwedzki Ważona

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Małgorzata Kallin (2011): Język szwedzki dla początkujących, KalejdoskopLiteratura podstawowa

materiały własne prowadzącego :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

8Udział w egzaminie/zaliczeniu

40Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

40Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

4 język szwedzki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język szwedzki Ważona

5 język szwedzki [lektorat] egzamin 1,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język włoski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2976_49S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język włoski (100%) , semestr: 4 - język włoski
(100%) , semestr: 5 - język włoski (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3 65 lektorat 60 E

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia:
--  --
mgr ANNA  KOWALIK

Cele przedmiotu:

Celem jest rozwinięcie w studencie zdolności rozumienia i komunikowania się w języku włoskim.
Rozwijanie u studentów kompetencji obcojęzycznej (do poziomu biegłości min. A2) w zakresie wszystkich sprawności
językowych według poziomów biegłości zapisanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady
Europy

Wymagania wstępne: zainteresowane językiem i kulturą włoską. Umiejętności niezbędne do nauki języka obcego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna zasady gramatyki języka włoskiego, w tym
tworzenia rozbudowanych wypowiedzi, poprawnych na
poziomie morfosyntaktycznym

K_W021 EP1

Student zna słownictwo, formy idiomatyczne, informacje
praktyczne dotyczące różnych aspektów życia
codziennego w krajach, w których używany jest język
włoski

K_W022 EP7

umiejętności

potrafi czytać teksty w języku włoskim K_U051 EP2

ocenia poprawność komunikacji pisemnej lub ustnej w
języku włoskim K_U022 EP3

posługuje się językiem włoskim na poziomie co najmniej
B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy

K_U053 EP4

kompetencje społeczne

postrzega naukę filologiczną jako środek do
nawiązywania silnych kontaktów międzynarodowych i
interkulturowych, charakteryzuje się ciekawością świata,
innych języków i kultur, dąży do tolerancji i pokoju

K_K041 EP5

student jest gotów do poszerzania wiedzy o języku i
kulturze Włoch oraz poznawania innych kultur, postawa
gotowości do działań na rzecz tolerancji i pokoju

K_K01
K_K042 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: język włoski

Forma zajęć: lektorat

30

1. W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

3

30

2. W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

4

60

3.  W zakresie komunikacji: Przywitanie, pożegnanie. Zwracanie się do osób, zwracanie czyjejś
uwagi. Formy grzecznościowe. Podziękowanie, przeprosiny. Zależności między osobami lub
przedmiotami, wskazywanie osób. Zawieranie znajomości. Określanie i wskazywanie na kogoś
(coś). Określanie wieku. Określanie miejsca zamieszkania, miejsca pobytu. Określanie zawodu,
zajęcia, miejsca pracy. Określanie zewnętrznej/wewnętrznej charakterystyki osoby, przedmiotu,
zjawiska. Czynności i rodzaje zajęć. Określanie czasu. Oznaczanie własnego zdania, upodobania,
zamierzenia. Rodzina. Dom i mieszkanie. Czas wolny. Praca. Wybrane problemy życia społecznego.
W zakresie gramatyki: Podstawowe zasady wymowy i pisowni. Tworzenie i użycie podstawowych
form koniugacyjnych i deklinacyjnych. Tworzenie i stosowanie prostych i złożonych konstrukcji
syntaktycznych. Użycie wybranych stałych związków wyrazowych (m.in. konstrukcji analitycznych,
frazeologizmów, paremii).

5

prezentacja multimedialna, ćwiczenia gramatyczne, praca w grupach, gry symulacyjne, dyskusja, analiza tekstów
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie z oceną po semestrze 3 i 4. Egzamin po semestrze 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności, aktywności i pozytywnego wyniku sprawdzianów i
kolokwiów. W każdym semestrze przeprowadzone zostaną trzy pisemne kolokwia, stanowiące odpowiednio po 25%
oceny końcowej. Pozostałe 25% oceny końcowej stanowić będzie średnia arytmetyczna ocen z niezapowiedzianych
sprawdzianów oraz aktywności dodatkowych, uzyskanych w ciągu semestru.
Zasady oceniania są następujące:
92% - 100% bardzo dobry, 84% - 91% dobry plus, 76% - 83% dobry,
68% - 75% dostateczny plus, 60% - 67% dostateczny.
W przypadku braku ocen z aktywności oceną w semestrze letnim jest średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów.
Ocena z przedmiotu jest oceną uzyskaną z zaliczenia z oceną.

Egzamin:
Dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz uzyskania pozytywnego wyniku
wszystkich kolokwiów w przeciągu semestru. Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 język włoski Ważona

3 język włoski [lektorat] zaliczenie z 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Lagrassa, Delitala, Quercioli : L'Italiano all'universita', Edilingua, Roma

Marin T., Diadori P. : Via del Corso, Edilingua, Roma

S. Magnelli, T. Marin : Nuovo Progetto Italiano, Edilingua, Roma

Tripone, Filippone, Sgaglione : Affresco Italiano, Le Monnier, Firenze

Literatura podstawowa

Colombo (2013): Attiva il lessico, Le Monnier, FirenzeLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

120Zajęcia dydaktyczne

8Udział w egzaminie/zaliczeniu

40Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

40Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

oceną

4 język włoski Ważona

4 język włoski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język włoski Ważona

5 język włoski [lektorat] egzamin 1,00

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*KT

językowo-kulturowe aspekty przekładu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie translatorskieogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 wykład 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu: dr hab. PIOTR  SULIKOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. PIOTR  SULIKOWSKI

Cele przedmiotu:

Pozyskanie zasobów wiedzy z zakresu historii, strategii, technik przekładu technicznego, specjalistycznego i
literackiego. Kształtowanie kompetencji tłumacza i krytyka przekładu. Zapoznanie studentów z głównymi
zagadnieniami i pojęciami teorii przekładu, z unormowaniami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu
tłumacza we współczesnych realiach społeczno-ekonomicznych. Kształtowanie autonimicznej i odpowiedzialnej
postawy studenta i jego wrażliwości interkulturowej.

Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego i niemieckiego na poziomie B2, zainteresowanie problematyką przekładoznawstwa

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD
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wiedza

ma wiadomości interdyscyplinarne pozwalające
na wykorzystanie znajomości języka w różnych
dziedzinach nauki i życia społecznego; jest
zorientowany w statusie prawnym zawodu
tłumacza i jego roli w realiach społeczno-
ekonomicznych; ma wiedzę na temat
narodowych i międzynarodowych organizacji
tłumaczy oraz procedury uzyskania prawa do
wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w
Polsce

SKT_W02
SKT_W06
SKT_W09
SKT_W10

1 EP1

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony własności intelektualnej
i prawa autorskiego

SKT_W05
SKT_W08
SKT_W09
SKT_W10

2 EP2

dysponuje wiedzą o podobieństwach i
różnicach w systemach językowych,
pomocną w dokonywaniu tłumaczeń

SKT_W01
SKT_W02
SKT_W03
SKT_W04
SKT_W05
SKT_W06
SKT_W07
SKT_W08
SKT_W09

3 EP3

identyfikuje zmiany w języku oraz wpływ
czynników społeczno-kulturowych na
rozwój języka

SKT_W01
SKT_W03
SKT_W07
SKT_W09

4 EP4

posiada wiedzę na temat roli czynników i
realiów kulturowych w procesie translacji,
przydatną w prawidłowej interpretacji i
przekładzie tekstu oryginału na język
docelowy; ma elementarną,
uporządkowaną wiedzę na temat historii i
kultury krajów niemieckojęzycznych

SKT_W09
SKT_W105 EP5

umiejętności

potrafi wykorzystać informacje o języku i
kulturze z zakresu języka niemieckiego w
pracy tłumacza

SKT_U04
SKT_U05
SKT_U09

1 EP6

potrafi wyszukiwać dodatkowe informacje
konieczne do przetłumaczenia tekstu

SKT_U05
SKT_U092 EP7

potrafi korzystać z różnego rodzaju
słowników oraz innych źródeł pomocnych w
tłumaczeniu, np. komputera

SKT_U01
SKT_U093 EP8

ocenia stosowanie zasad i reguł
współczesnego języka

SKT_U03
SKT_U04
SKT_U05
SKT_U09

4 EP9

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie; ma świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności; dokonuje
samooceny własnych kompetencji,
doskonali swe umiejętności, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i kształcenia

SKT_K01
SKT_K02
SKT_K03

1 EP10

wykorzystuje informacje o języku w pracy
zawodowej tłumacza

SKT_K02
SKT_K03
SKT_K07

2 EP11

charakteryzuje się otwartą postawą wobec
innych języków i kultur, ma świadomość
różnorodności językowej

SKT_K03
SKT_K04
SKT_K05
SKT_K06

3 EP12

dostrzega etyczne problemy związane z
wykonywaniem zawodu tłumacza SKT_K044 EP13

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: językowo-kulturowe aspekty przekładu

Forma zajęć: wykład

301. językowo-kulturowe aspekty przekładu 4 4

2/3



samodzielne opanowywanie słownictwa i struktur języka standardowego i subjęzyków
specjalistycznych; wykład akademicki
Pomoce naukowe w ramach kształcenia: prezentacje multimedialne, nagrania, teksty autentyczne
i preparowane na potrzeby dydaktyczne, kopie literatury sekundarnej

Metody kształcenia

Barańczak, S. (2004): Ocalone w tłmaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem
Małej antologii przekładów-problemów

Dedecius, K.  (1988): Notatnik tłumacza

Delisle J., Lee-Jahnke H., Cormier Monique C. (red.) (2004):  , Terminologia tłumaczenia

Dybiec-Gajer, J. (2013): Zmierzyć przekład. Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu
pisemnego

Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

6Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

9Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP13,EP2,EP3,E
P4,EP5,EP6,EP7,EP
8,EP9

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

zaliczenie kolokwium na min. 60%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z kolokwium = ocena na zaliczenie

Metoda obliczania
oceny końcowej 4 językowo-kulturowe aspekty przekładu Ważona

4 językowo-kulturowe aspekty przekładu [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Warsztaty badawcze do wyboru (literaturoznawstwo, językoznawstwo) [moduł]

językoznawstwo
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

HUM02AIJ2843_82S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 44 ćwiczenia 30 ZO

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

mgr Monika  Kasjanowicz-Szczepańska

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa oraz poszerzenie i pogłębienie ich
dotychczasowej wiedzy

Wymagania wstępne: Odpowiedni stopień znajomości języka niemieckiego, ogólna znajomość zagadnień językoznawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

charakteryzuje wybrane zagadnienia z zakresu
językoznawstwa uwzględniając poznane teorie, nurty i
szkoły językoznawcze

K_W01
K_W02
K_W05

1 EP1

ma ogólną wiedzę w zakresie oferowanej na wykładzie
tematyki językoznawczej

K_W01
K_W02
K_W05
K_W06

2 EP4

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię
używaną w językoznawstwie oraz praktyczne
zastosowania badań nad językiem

K_W02
K_W03
K_W06

3 EP9

umiejętności

czyta ze zrozumieniem i streszcza teksty naukowe w
języku niemieckim

K_U01
K_U06
K_U09

1 EP2

Czynnie uczestniczy w dyskusjach prowadzonych w
języku niemieckim, potrafi wyrażać złożone sądy i opinie
oraz stawiać hipotezy badawcze posługując się
terminologią językoznawczą

K_U02
K_U03
K_U04

2 EP5

W swojej pracy badawczej samodzielnie wyszukuje,
selekcjonuje, analizuje, ocenia i wykorzystuje informacje,
korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii K_U01

K_U023 EP6
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kompetencje społeczne

Dostrzega wielopłaszczyznowość badań
językoznawczych, doceniając znaczenie nauk
filologicznych
dla relacji międzynarodowych i interkulturowych oraz dla
zachowania dziedzictwa kulturowego ludzkości

K_K01
K_K021 EP3

Dąży do poszerzania własnej wiedzy i umiejętności
poprzez samodzielne studiowanie i wykorzystywanie
literatury przedmiotu przestrzegając praw autorskich i
zasad etycznych

K_K01
K_K052 EP7

Dąży do wykorzystania informacji o języku niemieckim w
życiu i w pracy zawodowej, mając
świadomość wagi refleksji na tematy etyczne K_K023 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: językoznawstwo

Forma zajęć: ćwiczenia

30

1.  rózna i zmieniajaca sie problematyka, np. zagadnienia dotyczace składni, przekładoznawstwa,
leksykografii, frazeologii i frazeografii, psycholingwistyki i socjolingwistyki, lingwistyki konfrontatywnej,
lingwistyki tekstu i dyskursu, akwizycji jezyka pierwszego i drugiego, jezyków specjalistycznych itp 4

wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza tekstówMetody kształcenia

zostanie podana każdorazowo przy oferowanej treści programowej : :Literatura podstawowa

zostanie podana każdorazowo przy oferowanej treści programowej : :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunki uzyskania zaliczenia ustalane w zależności od szczegółowej tematyki zajęć, jak i ich dokładnej formy
ustalonej przez prowadzącego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

kolokwium zaliczeniowe/prezentacja multimedialna/udział w dyskusjach/weryfikacja przez obserwację
Udział procentowy ocen uzyskanych w ramach poszczególnych form zaliczeń składających się na ocenę końcową
zostanie podany do informacji przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 językoznawstwo Nieobliczana

4 językoznawstwo [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*JNwGiB

komunikacja międzykulturowa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne język niemiecki w gospodarce i

biznesie
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 konwersatorium 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu: dr BARTOSZ  WÓJCIK

Prowadzący zajęcia: dr EMIL  LESNER

Cele przedmiotu: opanowanie przez studenta umiejętności komunikacji w mowie i w piśmie w zakresie tematyki gospodarczej w
kręgach kulturowych języka polskiego i niemieckiego oraz znajomość różnic kulturowych w tym obszarze

Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego i niemieckiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
rozumie i identyfikuje różnice kulturowe w
biznesie pomiędzy polskim a niemieckim
kręgiem kulturowym

SJNwGiB_W01
SJNwGiB_W041 EP1

umiejętności

potrafi wykorzystywać wiedzę nt. stereotypów
narodowych i różnic kulturowych w biznesie
pomiędzy polskim a niemieckim kręgiem
kulturowym

SJNwGiB_U01
SJNwGiB_U03
SJNwGiB_U05
SJNwGiB_U06

1 EP2

kompetencje społeczne
charakteryzuje się otwartą postawą wobec
innych języków i kultur, ma świadomość
różnorodności językowej i kulturowej

SJNwGiB_K01
SJNwGiB_K031 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: komunikacja międzykulturowa

Forma zajęć: konwersatorium

30
1. 1. Różnorodność kulturowa, polski i niemiecki krąg kulturowy
2 Stereotypy i autostereotypy narodowe
3 Różnice w komunikacji werbalnej i niewerbalnej w obydwu kręgach kulturowych

6

praca z podręcznikiem, praca z tekstem autentycznym i preparowanym na potrzeby dydaktyczne,
praca z materiałami multimedialnymi, dyskusja, rozwiązywanie zadań, prace projektoweMetody kształcenia

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3PROJEKT

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Eismann, V. (2008): Wirtschaftskommunikation Deutsch, Langenscheidt, BerlinLiteratura podstawowa

(2018): Markt. Deutsch für den Beruf – Materialien aus der Presse, Erich Schmidt-Verlag,
GoetheInstitut , Berlin

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

2Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

2Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki
zaliczenia

aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie pracy projektowej, zaliczenie sprawdzianów
pisemnych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

60% oceny ze sprawdzianów pisemnych, 30% ocena z pracy projektowej dotyczącej problematyki
interkulturowej, 10% weryfikacja poprzez obserwację

Metoda obliczania
oceny końcowej 6 komunikacja międzykulturowa Ważona

6 komunikacja międzykulturowa [konwersatorium] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

konwersatorium dyplomowe - językoznawstwo
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2650_40S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język niemiecki (60%) język polski (40%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 56 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ANNA PILARSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF NERLICKI

Cele przedmiotu:
Przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego, pogłębienie wiedzy z
wybranych zagadnień literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa, ze
szczególnym uwzględnieniem niemieckiego obszaru językowego.

Wymagania wstępne:
Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2, ogólna znajomość zagadnień
literaturoznawczych, językoznawczych lub kulturoznawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

rozpoznaje podstawowe obszary wiedzy o języku,
literaturze i kulturze krajów niemieckojęzycznych K_W011 EP1

ma ugruntowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach z
zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub
kulturoznawstwa, także w ujęciu interdyscyplinarnym

K_W02
K_W05
K_W06

2 EP2

zna podstawową terminologię używaną w
literaturoznawstwie, językoznawstwie lub
kulturoznawstwie

K_W023 EP3

charakteryzuje piśmiennictwo niemieckiego obszaru
językowego i zna kanon literatury niemieckojęzycznej

K_W07
K_W08
K_W09

4 EP4

zna podstawy metodologii interpretacji dzieła
literackiego lub metodologii badań językoznawczych, w
tym
metody porównywania języków

K_W07
K_W08
K_W09

5 EP5

zna podstawowe zasady cytowania, umieszczania
przypisów i tworzenia zapisów bibliograficznych,
uwzględniając przy tym zasady ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego

K_W03
K_W046 EP6
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umiejętności

posługuje się językiem niemieckim na poziomie C1 K_U021 EP7

w ujęciu interdyscyplinarnym potrafi wykorzystać
wiedzę na temat języka niemieckiego oraz kultury i
literatury krajów niemieckiego obszaru językowego w
różnych dziedzinach życia społecznego i w pracy
zawodowej

K_U03
K_U04
K_U05

2 EP8

samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje, analizuje i
ocenia informacje z różnych źródeł i wykorzystuje je
przestrzegając praw autorskich

K_U01
K_U07
K_U10

3 EP9

czyta ze zrozumieniem różnorodne teksty w języku
niemieckim, potrafi je streszczać, analizować i
interpretować

K_U02
K_U07
K_U09
K_U10

4 EP10

dyskutuje w języku niemieckim na wybrane tematy z
zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub
kulturoznawstwa, posługując się charakterystyczną
terminologią oraz merytorycznie argumentując i
formułując
wnioski, a także wyrażając złożone sądy i opinie

K_U01
K_U02
K_U03
K_U04

5 EP11

wykorzystuje pojęcia i metody współczesnego
literaturoznawstwa lub językoznawstwa do zarówno do
analizy cudzych tekstów i dyskursów, jak i do
formułowana
własnych poglądów

K_U04
K_U07
K_U08

6 EP12

kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz
korzystając z poglądów innych autorów przy
przestrzeganiu
praw autorskich samodzielnie tworzy tekst o charakterze
naukowym w języku niemieckim

K_U107 EP13

kompetencje społeczne

rozumiejąc potrzebę uczenia się przez całe życie,
wyznacza własne kierunki rozwoju K_K051 EP14

odpowiednio określa priorytety służące realizacji
zadania oraz harmonogram prac K_K052 EP15

mając świadomość różnorodności językowej, docenia
znaczenie nauk filologicznych dla relacji
międzynarodowych, interkulturowych i dla zachowania
dziedzictwa ludzkości K_K013 EP16

dąży do wykorzystania wiedzy o języku niemieckim
oraz o literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru
językowego w pracy zawodowej i w życiu przestrzegając
zasad etycznych K_K024 EP17

kształtuje własne upodobania kulturowe, interesuje się
kulturowymi procesami zachodzącymi w krajach
niemieckiego obszaru językowego K_K045 EP18

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: konwersatorium dyplomowe - językoznawstwo

Forma zajęć: konwersatorium

11. Dyscypliny językoznawcze [Die Sprachwissenschaft und ihre Teildisziplinen] 6 0

1
2. Modele komunikacji językowej, funkcja języka, znak językowy [Kommunikationsmodelle, Merkmale
und Funktionen der Sprache, das sprachliche Zeichen] 6 0

1
3. Wybrane zagadnienia z historii językoznawstwa (strukturalizm, generatywizm) [Ausgewählte Fragen
aus der Geschichte der Sprachwissenschaft (der Strukturalismus, die generative
Transformationsgrammatik)]

6 0

14. Klasyfikacje języków naturalnych [Klassifizierung der natürlichen Sprachen] 6 0

1
5. Główne nurty i teorie językoznawcze, modele gramatyczne [Wichtige Trends und Theorien der
Sprachwissenschaft, Grammatikmodelle] 6 0
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2

6. Wybrane zagadnienia dotyczące składni i morfologii: Metody analizy deskryptywno-taksonomicznej,
klasyfikacje, kategorie gramatyczne poszczególnych części mowy, funkcje składniowe [Ausgewählte
Fragen der Syntax, Morphologie, Lexikologie und Phraseologie. Methoden der deskriptiv-taxonomischen
Analyse, Klassifikationen, grammatikalische Kategorien bestimmter Wortarten, Syntaxfunktionen]

6 0

2
7. Wybrane zagadnienia dotyczące leksykografii. Słowniki jedno- i dwujęzyczne. Klasyfikacje, struktury i
funkcje słowników [Ausgewählte Fragen der Lexikografie. Einsprachige und zweisprachige
Wörterbücher. Klassifikationen, Strukturen und Funktionen von Wörterbüchern]

6 0

2

8. Wybrane zagadnienia dotyczące lingwistyki kontrastywnej, miejsce badań kontrastywnych w
lingwistyce, wybrane zagadnienia kontrastywne na płaszczyźnie leksykalnej i gramatycznej
[Ausgewählte Fragen der kontrastiven Linguistik, wichtige Etappen der kontrastiven Untersuchungen,
ausgewählte Themen der kontrastiven Linguistik in Bezug auf Lexikologie und Grammatik]

6 0

2

9. Formy użycia języka niemieckiego, jego rozwój na płaszczyźnie fonetycznej, leksykalnej,
gramatycznej, wpływ czynników społeczno-kulturowych na rozwój języka niemieckiego [Formen des
Gebrauchs der deutschen Sprache, die Entwicklung der Sprache auf phonetischer, lexikalischer und
grammatikalischer Ebene, der Einfluss soziokultureller Faktoren auf die Entwicklung der deutschen
Sprache]

6 0

2
10. Wybrane zagadnienia dotyczące akwizycji języka pierwszego, drugiego i języka obcego, teorie
akwizycji języka [Ausgewählte Fragen zum Erwerb der ersten und zweiten Sprache sowie einer
Fremdsprache, Theorien zum Spracherwerb]

6 0

konwersatorium, dyskusja, praca w grupachMetody kształcenia

Engel, U. i in  (2000): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, PWN, Warszawa

Ernst, P.  (2011): Germanistische Sprachwissenschaft. Eine Einführung in die synchrone Sprachwissenschaft des Deutschen,
UTB, Stuttgart

Fischer, H. D. (1992): Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Ein Arbeitsbuch, Ehrenwirth, München

Helbig, G.; Buscha, J.  (1998): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Langenscheidt, Verlag
Enzyklopädie, Berlin, München

Morciniec, N.  (2014): Gramatyka kontrastywna. Wprowadzenie do niemiecko-polskiej gramatyki kontrastywnej, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP13,EP14,EP15
,EP16,EP17,EP18,E
P2,EP3,EP4,EP5,EP
6,EP7,EP8,EP9

KOLOKWIUM

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP13,EP14,EP15
,EP16,EP17,EP18,E
P2,EP3,EP4,EP5,EP
6,EP7,EP8,EP9

PREZENTACJA

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP13,EP14,EP15
,EP16,EP17,EP18,E
P2,EP3,EP4,EP5,EP
6,EP7,EP8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

aktywny udział  w zajęciach, prezentacja, kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie na ocenę na podstawie  aktywnego udziału w zajęciach , oceny
prezentacji oraz kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 konwersatorium dyplomowe - językoznawstwo Ważona

6
konwersatorium dyplomowe - językoznawstwo
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Frączek, A.; Lipczuk, R.  (2004): Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie. Historia i teraźniejszość, Oficyna In Plus,
Wołczkowo

Golonka. J.  (2012): Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: Ausgewählte Probleme,  Wydawnictwo
URz., Rzeszów

Graefen, G./Liedke, M.  (2012): Germanistische Sprachwissenschaft. Deutsch als Erst-, Zweig- oder Fremdsprache, Francke,
Tübingen

Morciniec, N.  (2016): Historia języka niemieckiego, Wydawnictwo Psychoskok, Konin

Schläfer, M.  (2002): Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher, Erich Schmidt
Verlag, Berlin

Vater, H.  (1996): Einführung in die Sprachwissenschaft, Fink, München

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

23Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

konwersatorium dyplomowe - literaturoznawstwo
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2652_33S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język niemiecki (60%) język polski (40%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 56 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. EWELINA KAMIŃSKA-OSSOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr JUSTYNA KŁOPOTOWSKA

Cele przedmiotu:
Przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego, usystematyzowanie wiedzy z wybranych zagadnień historii
literatury i literaturoznawstwa

Wymagania wstępne: Zaawansowana znajomość języka niemieckiego, ogólna znajomość zagadnień literaturoznawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie podstawowe obszary wiedzy o literaturze i
kulturze krajów niemieckojęzycznych

K_W01
K_W03
K_W07

1 EP1

ma ugruntowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach z
zakresu literaturoznawstwa, także w ujęciu
interdyscyplinarnym

K_W012 EP2

zna, rozumie i stosuje podstawową terminologię używaną
w literaturoznawstwie K_W023 EP3

umiejętności

posługuje się językiem niemieckim na wysokim poziomie,
w tym także językiem specjalistycznym K_U021 EP4

samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje, analizuje i ocenia
informacje z różnych źródeł

K_U01
K_U072 EP5

rozpoznaje motywy lub przyczyny ciągłości oraz
przemian w literaturze niemieckiego obszaru językowego K_U08

K_U093 EP6

czyta ze zrozumieniem teksty literackie i literaturę
sekundarną w języku niemieckim, potrafi je streszczać,
analizować i interpretować

K_U01
K_U074 EP7

dyskutuje w języku niemieckim na wybrane tematy z
zakresu literaturoznawstwa, posługując się właściwą
terminologią oraz merytorycznie argumentując i
formułując wnioski, a także wyrażając złożone sądy i
opinie

K_U03
K_U045 EP8

stosuje pojęcia i metody współczesnego
literaturoznawstwa do formułowana własnych poglądów,
które w ujęciu interdyscyplinarnym wykorzystuje w życiu
prywatnym i zawodowym

K_U03
K_U066 EP9
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kompetencje społeczne

mając świadomość różnorodności językowej i kulturowej
docenia znaczenie nauk filologicznych dla relacji
międzynarodowych i interkulturowych oraz dla
zachowania dziedzictwa ludzkości

K_K01
K_K031 EP10

w odniesieniu do tekstów literackich jest świadomy
konieczności przestrzegania zasad etycznych w życiu
prywatnym, zawodowym i społecznym

K_K022 EP11

kształtuje własne upodobania kulturowe, interesuje się
kulturowymi procesami zachodzącymi w krajach
niemieckiego obszaru językowego

K_K043 EP12

rozumiejąc potrzebę uczenia się przez całe życie i
krytycznie oceniając własną wiedzę wyznacza kierunki
rozwoju i wyraża gotowość do zasięgania opinii
ekspertów

K_K02
K_K034 EP13

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: konwersatorium dyplomowe - literaturoznawstwo

Forma zajęć: konwersatorium

1
1. Najważniejsze formy literatury średniowiecznej: wybitni autorzy i teksty [Hauptformen der
mittelalterlichen Literatur: bedeutende Autoren und Texte] 6 0

1
2. Formy i nurty literackie XVI i XVII wieku i ich najważniejsi przedstawiciele [Literarische Formen und
Strömungen des 16. und 17. Jahrhunderts und ihre wichtigsten Vertreter] 6 0

1
3. Literatura okresu oświecenia, znaczenie twórczości Gottholda Ephraima Lessinga [Literatur der
Aufklärung, die Bedeutung der Werke von Gotthold Ephraim Lessing] 6 0

1
4. Twórczość Johanna Wolfganga Goethego i Friedricha Schillera [Die Werke von Johann Wolfgang
Goethe und Friedrich Schiller] 6 0

2
5. Literatura niemieckiego romantyzmu: najważniejsze tendencje, gatunki literackie i przedstawiciele
[Literatur der deutschen Romantik: Hauptströmungen, literarische Gattungen und Vertreter] 6 0

2
6. Literatura okresu realizmu: program literacki, gatunki i przedstawiciele [Literatur des Realismus:
Literaturprogramm, Gattungen und Vertreter] 6 0

2
7. Literatura niemieckiego modernizmu: prądy literackie, przedstawiciele i ich dzieła [Deutsche Literatur
der Moderne: literarische Strömungen, Vertreter und ihre Werke] 6 0

2
8. Wielcy prozaicy literatury niemieckojęzycznej pierwszej połowy XX wieku i ich twórczość [Große
Prosaschriftsteller der deutschsprachigen Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ihre
Werke]

6 0

2
9. Rozwój teatru XX wieku, teatr ekspresjonistyczny i teatr epicki Bertolta Brechta [Die Entwicklung des
Theaters im 20. Jahrhundert, das expressionistische Theater und das epische Theater von Bertolt
Brecht]

6 0

1
10. Literatura niemiecka w okresie III Rzeszy (literatura na wygnaniu, "emigracja wewnętrzna", literatura
narodowego socjalizmu) [Deutsche Literatur im Dritten Reich (Literatur im Exil, "innere Emigration",
nationalsozialistische Literatur)]

6 0

zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację), kolokwium ustneMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP13,EP2,EP3,E
P4,EP5,EP6,EP7,EP
8,EP9

KOLOKWIUM

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP13,EP2,EP3,E
P4,EP5,EP6,EP7,EP
8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium ustnego oraz aktywności na zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sposób wyliczenia oceny: 70% kolokwium ustne, 30 % aktywność na zajęciach

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 konwersatorium dyplomowe - literaturoznawstwo Ważona

6
konwersatorium dyplomowe - literaturoznawstwo
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Zestaw lektur uzgodniony z prowadzącym zajęcia :
Literatura podstawowa

Balzer, B.; Martens, V. (Hg.) (1990): Deutsche Literatur in Schlaglichtern, Mannheim

Baumann, B.; Oberle, B. (1996):  Deutsche Literatur in Epochen, Ismaning

Beutin, W. (1989): Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart

Borchmeyer, D.; Žmegač, V. (1994):  Moderne Literatur in Grundbegriffen, Tübingen

Borries von, E. u. E. (1991): Deutsche Literaturgeschichte. Bd. 1-4, München

Durzak, M. (Hg.) (1981): Deutsche Gegenwartsliteratur. Ausgangspositionen und aktuelle Entwicklungen, Stuttgart

Frenzel, H. A. u. E. (1982): Daten deutscher Dichtung. Chronologischer Abriss der deutschen Literaturgeschichte, München

Fricke, G., Schreiber, M. (1988): Geschichte der deutschen Literatur, Paderborn

Graber, W.; Mulot, A.; Nürnberger, H. (1998): Geschichte der deutschen Literatur, München

Grimm G. (Hg) (1993): Deutsche Dichter. Leben und Werk deutschsprachiger Autoren vom Mittelalter bis zur Gegenwart,
Stuttgart

Martini, F. (1984): Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart

Moser, D.-R. (Hg.) (1993): Neues Handbuch der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur seit 1945, München

Wucherpfennig, W. (1998): Geschichte der deutschen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

25Przygotowanie się do zajęć

40Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*JNwGiB

korespondencja handlowa w języku niemieckim
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne język niemiecki w gospodarce i

biznesie
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 46 ćwiczenia 30 ZO

Razem 30 4
Koordynator
przedmiotu: dr EMIL  LESNER

Prowadzący zajęcia: dr EMIL  LESNER

Cele przedmiotu:

opanowanie  przez  studenta  umiejętności  komunikacji w  mowie  i  w  piśmie  w  zakresie tematyki
gospodarczej  w  kręgach  kulturowych  języka polskiego  i  niemieckiego  oraz znajomość różnic kulturowych w
tym obszarze nabycie umiejętności prowadzenia korespondencji formalnej i handlowej w języku niemieckim oraz
jej tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z języka niemieckiego na język polski zdobycie wiedzy i
umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w sektorze gospodarczym, np. w międzynarodowych
przedsiębiorstwach i spółkach handlowych

Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego i niemieckiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie treści interdyscyplinarne,
dotyczące zasad funkcjonowania gospodarki
rynkowej oraz przedsiębiorstw w Polsce i w
Niemczech, pozwalające na wykorzystanie
znajomości języka w różnych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z życiem
gospodarczym

SJNwGiB_W011 EP1

zna i rozumie zasady, standardy i normy
obowiązujące w korespondencji formalnej i
handlowej w Niemczech i w Polsce

SJNwGiB_W022 EP2

zna i rozumie rodzaje typowych pism
handlowych (zapytanie ofertowe, oferta,
zamówienie, rachunek, reklamacja, wezwanie)

SJNwGiB_W033 EP3

zna i rozumie różnice kulturowe w biznesie
pomiędzy polskim a niemieckim kręgiem
kulturowym

SJNwGiB_W044 EP4
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umiejętności

potrafi wykorzystywać wiadomości
interdyscyplinarne o języku, kulturze i
gospodarce w pracy zawodowej asystenta/tki
biura w przedsiębiorstwie

SJNwGiB_U011 EP5

potrafi sprawnie posługiwać się językiem
ogólnym i specjalistycznym w pracy zawodowej
i innych sytuacjach komunikacyjnych
związanych z życiem gospodarczym

SJNwGiB_U022 EP6

potrafi czytać, streszczać i interpretować teksty
o średnim stopniu trudności i o tematyce
ekonomicznej w języku niemieckim o średnim
stopniu trudności

SJNwGiB_U033 EP7

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do
identyfikacji rodzajów pism handlowych i listów
formalnych oraz wyszukiwania w nich
szczegółowych informacji

SJNwGiB_U044 EP8

potrafi tworzyć, redagować i tłumaczyć pisma
handlowe oraz listy formalne w języku polskim i
niemieckim

SJNwGiB_U055 EP9

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do
rozpoznawania stereotypów narodowych i
różnic kulturowych w biznesie pomiędzy
polskim a niemieckim kręgiem kulturowym

SJNwGiB_U066 EP10

potrafi samodzielnie planować i realizować
przez całe życie własne uczenie się w celu
zdobywania wiedzy fachowej i podnoszenia
kompetencji w języku specjalistycznym

SJNwGiB_U077 EP11

potrafi współdziałać z innymi zespołami w
ramach prac zespołowych, pełniąc różne funkcje SJNwGiB_U088 EP12

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny własnych
kompetencji i odbieranych treści SJNwGiB_K011 EP13

jest gotów do określania priorytetów służących
realizacji zadania definiowanego przez siebie i
innych oraz stosowania odpowiedniego
harmonogramu działań

SJNwGiB_K022 EP14

jest gotów do świadomego kształtowania i
pielęgnowania własnych upodobań
kulturalnych, uczestniczenia w życiu
kulturalnym, korzystania z różnych jego form i
mediów

SJNwGiB_K033 EP15

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: korespondencja handlowa w języku niemieckim

Forma zajęć: ćwiczenia

301. 1 Wymogi formalne dotyczące polskiej i niemieckiej korespondencji handlowej 2 Rodzaje pism
handlowych (zapytanie ofertowe, oferta, zamówienie, rachunek, reklamacja, wezwanie) 6

wykład, praca indywidualna studenta, praca w grupie i na forum Metody kształcenia: praca z
podręcznikiem, praca z tekstem autentycznym i preparowanym na potrzeby dydaktyczne, praca z
materiałami multimedialnymi, dyskusja, rozwiązywanie zadań, prace projektowe

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP13,EP14,EP15
,EP2,EP3,EP4,EP5,
EP6,EP7,EP8,EP9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP13,EP14,EP15
,EP2,EP3,EP4,EP5,
EP6,EP7,EP8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Bęza, S. (2000): Moderne deutsche Handelskorrespondenz. Warszaw :

Bęza, S. (2010): Deutsch im Büro. Warszawa  :
Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

10Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki
zaliczenia

(zaliczenie z oceną):  90% oceny z prac pisemnych (listów handlowych) systematycznie i
samodzielnie przygotowywanych na kolejne zajęcia, 10% weryfikacja poprzez obserwację

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

(zaliczenie z oceną):  90% oceny z prac pisemnych (listów handlowych) systematycznie i
samodzielnie przygotowywanych na kolejne zajęcia, 10% weryfikacja poprzez obserwację

Metoda obliczania
oceny końcowej 6 korespondencja handlowa w języku niemieckim Ważona

6 korespondencja handlowa w języku niemieckim
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład do wyboru (literaturoznawstwo, językoznawsto, historia i kultura) [moduł]

Linguistische Text - / Diskursanalyse: Methoden, Anwendungsbereiche, Ziele (lingwistyczna
analiza tekstu / dyskursu: metody, zastosowania, cele)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

HUM02AIJ3442_86S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 45 wykład 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MAGDALENA ZYGA

Prowadzący zajęcia: dr MAGDALENA ZYGA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa, w szczególności lingwistyki tekstu /
dyskursu oraz poszerzenie i pogłębienie ich dotychczasowej wiedzy

Wymagania wstępne: Odpowiedni stopień znajomości języka niemieckiego, ogólna znajomość zagadnień językoznawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

charakteryzuje wybrane zagadnienia z zakresu
językoznawstwa uwzględniając poznane teorie, nurty i
szkoły lingwistyki tekstu i analizy dyskursu

K_W01
K_W02
K_W05

1 EP1

ma ogólną wiedzę w zakresie oferowanej na wykładzie
tematyki językoznawczej

K_W01
K_W02
K_W05

2 EP2

umiejętności

analizuje wybrane zagadnienia językoznawcze z zakresu
lingwistyki tekstu i analizy dyskursu

K_U01
K_U04
K_U06
K_U09

1 EP3

nawiązując do innych dziedzin nauki wykorzystuje
wiedzę o języku i kulturze w różnych dziedzinach życia
społecznego

K_U01
K_U04
K_U06
K_U09

2 EP4

w swojej pracy badawczej samodzielnie wyszukuje,
selekcjonuje, analizuje, ocenia i wykorzystuje informacje,
korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U01
K_U04
K_U06
K_U09

3 EP5
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kompetencje społeczne

dostrzega wielopłaszczyznowość badań
językoznawczych, doceniając znaczenie nauk
filologicznych dla relacji międzynarodowych i
interkulturowych oraz dla zachowania dziedzictwa
kulturowego ludzkości

K_K01
K_K02
K_K03
K_K05

1 EP6

dąży do poszerzania własnej wiedzy i umiejetności
poprzez samodzielne studiowanie i wykorzystywanie
literatury przedmiotu przestrzegając praw autorskich i
zasad etycznych

K_K01
K_K02
K_K03
K_K05

2 EP7

dąży do wykorzystania informacji o języku niemieckim
oraz o literaturze i kulturze niemieckiego obszaru
językowego w życiu i w pracy zawodowej, mając
świadomość wagi refleksji na tematy etyczne

K_K01
K_K02
K_K03
K_K05

3 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Linguistische Text - / Diskursanalyse: Methoden, Anwendungsbereiche, Ziele (lingwistyczna analiza tekstu / dyskursu: metody,
zastosowania, cele)

Forma zajęć: wykład

21. Różne definicje tekstu i ich porównanie 5 0

22. Tekst a dyskurs; lingwistyka tekstu a lingwistyka dyskursu 5 0

23. Tekst w ujęciu teorii prototypów 5 0

24. Aspekty intertekstualności 5 0

25. Interdyskurs i interdyskursywność 5 0

26. Teksty naukowe i teksty prawnicze jako obiekt badań lingwistycznych 5 0

27. Hipertekst jako przedmiot badań tekstologicznych 5 0

48. Podejście do tekstów literackich w świetle teorii systemowo-funkcjonalnej (Halliday 1971, 1982) 5 0

49. Kognitywne podejście do analizy tekstu (szczególnie literackiego) M.H. Freeman (2000, 2006) 5 0

410. DIMEAN ? wielopoziomowa lingwistyczna analiza dyskursu (Warnke / Spitzmüller 2008) 5 0

411. Analiza tekstu / dyskursu w procesie tłumaczenia 5 0

wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza tekstówMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Podczas kolokwium student wykazuje się wiedzą pozyskaną na wykładach oraz z zaleconej literatury i umiejętnością
jej zastosowania

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

100% kolokwium zaliczeniowe

Metoda obliczania oceny
końcowej

5
Linguistische Text - / Diskursanalyse: Methoden,
Anwendungsbereiche, Ziele (lingwistyczna analiza tekstu /
dyskursu: metody, zastosowania, cele)

Ważona

5
Linguistische Text - / Diskursanalyse: Methoden,
Anwendungsbereiche, Ziele (lingwistyczna analiza tekstu /
dyskursu: metody, zastosowania, cele) [wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Bilut-Homplewicz, Zofia/Czachur, Waldemar/Smykała Marta (red.) (2009): Lingwistyka tekstu  w Niemczech. Pojęcia,
problemy, perspektywy, ATUT, Wrocław

Bilut-Homplewicz, Zofia/Czachur, Waldemar/Smykała Marta (red.) (2009): Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech.
Pojęcia, problemy, perspektywy, ATUT, Wrocław

Link, Jürgen (2007): Sprache, Diskurs, Interdiskurs und Literatur. In: Kämper, Heidrun / Eichinger, Ludwig (red.) Sprache –
Kognition – Kultur. 115-134., https://www.degruyter.com/downloadpdf/books/9783110970555/9783110970555-
007/9783110970555-007.pdf

Olszewska, Danuta/Kątny Andrzej  (2013): Vom Text zum Diskurs, genauer gesagt: Vom Text zum Text im Diskurs. Studia
Germanica Gedanensia 29., https://pdfs.semanticscholar.org/83f5/9543124f3b2cb96fc35264dce9e0c64eed44.pdf

Literatura podstawowa

Wu, Jianguo  (2011): Understanding Interdiscursivity: A Pragmatic Model. Journal of Cambridge Studies Vol 6, No. 2-3.,
https://core.ac.uk/download/pdf/35281946.pdf

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

32Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Warsztaty badawcze do wyboru (literaturoznawstwo, językoznawstwo) [moduł]

literaturoznawstwo
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

HUM02AIJ3443_83S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44 ćwiczenia 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

mgr KAROLINA MATUSZEWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu literaturoznawstwa oraz poszerzenie i pogłębienie ich
dotychczasowej wiedzy; kształtowanie umiejętności samodzielnego opracowania problemu badawczego i tworzenia
tekstu noszącego znamiona tekstu naukowego

Wymagania wstępne: znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2+, ogólna znajomość zagadnień literaturoznawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma pogłębioną wiedzę szczegółową w zakresie
oferowanej na zajęciach tematyki literaturoznawczej,
także w ujęciu interdyscyplinarnym i w odniesieniu do
najważniejszych i najnowszych osiągnięć
literaturoznawstwa

K_W01
K_W02
K_W03
K_W07
K_W10
K_W11

1 EP1

zna podstawowa terminologie i metodologie badań
literackich oraz zasady ochrony własności intelektualnej i
prawa autorskiego

K_W02
K_W04
K_W08

2 EP2

zna zjawiska językowe i kulturowe z punktu widzenia
poznanych teorii

K_W01
K_W04
K_W05
K_W06
K_W08
K_W09

3 EP3

1/3



umiejętności

w ujęciu interdyscyplinarnym potrafi wykorzystać wiedzę
na temat języka niemieckiego oraz kultury i literatury
krajów niemieckiego obszaru językowego

K_U01
K_U091 EP4

analizuje i ocenia wybrane zagadnienia
literaturoznawcze, korzystając z różnych źródeł i
odpowiednio dobierając metody i narzędzia badawcze;
potrafi opracować i prezentować wyniki własnej pracy
badawcze

K_U01
K_U04
K_U06
K_U07

2 EP5

czyta ze zrozumieniem, streszcza, interpretuje i/lub
analizuje teksty literackie i naukowe w języku niemieckim

K_U02
K_U04
K_U07
K_U09

3 EP6

czynnie uczestniczy w dyskusjach prowadzonych w
języku niemieckim, potrafi wyrażać złożone sądy i opinie
oraz stawiać hipotezy badawcze posługując się
terminologią literaturoznawczą lub językoznawczą

K_U03
K_U04
K_U09
K_U10
K_U11

4 EP7

przygotowuje wystąpienia ustne w języku niemieckim
dotyczące wybranych zagadnień szczegółowych z
zakresu literaturoznawstwa

K_U045 EP8

kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz
korzystając z poglądów innych autorów samodzielnie
przygotowuje pracę pisemną w języku niemieckim
mającą znamiona tekstu naukowego, prawidłowo
stosując zasady cytowania, parafrazowania i zapisów
bibliograficznych

K_U04
K_U07
K_U08

6 EP9

samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje, analizuje, ocenia i
wykorzystuje informacje korzystając z różnych źródeł i
nowoczesnych technologii i przestrzegając zasad
etycznych i zasad prawa własności intelektualnej

K_U01
K_U07
K_U08

7 EP10

kompetencje społeczne

dostrzega wielopłaszczyznowość badań
literaturoznawczych, doceniając znaczenie nauk
filologicznych dla relacji międzynarodowych i
interkulturowych oraz dla zachowania dziedzictwa
kulturowego ludzkości

K_K01
K_K02
K_K03
K_K05

1 EP11

dąży do poszerzenia własnej wiedzy i umiejętności
poprzez samodzielne studiowanie i wykorzystywanie
literatury przedmiotu przestrzegając praw autorskich i
zasad etycznych

K_K03
K_K042 EP12

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: literaturoznawstwo

Forma zajęć: ćwiczenia

30
1. różna i zmieniająca się problematyka, np. pogłębiona charakterystyka wybranej epoki literackiej lub
nurtu literackiego, twórczości wybranego autora, wybranego gatunku literackiego lub wybranych zjawisk
literackich

4 0

analiza tekstów, prezentacja multimedialna, praca w grupach, dyskusjaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedłożenie pracy pisemnej (min. 5 stron).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Wyliczenie oceny z przedmiotu: 90% praca pisemna, 10% aktywność na zajęciach.
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zostanie podana każdorazowo przy oferowanej treści programowej :Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

23Studiowanie literatury

7Udział w konsultacjach

30Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 literaturoznawstwo Ważona

4 literaturoznawstwo [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z

łacina
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 31 lektorat 30 ZO

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu: dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Poznanie podstawowych zasad gramatycznych i słownictwa łacińskiego. Znajomość elementów wiedzy o kulturze
antycznej. Umiejętność tłumaczenia i rozumienia łacińskich sentencji i terminologii naukowej oraz
rozpoznawania znaczeń i funkcji odwołań do kultury antycznej

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza humanistyczna na poziomie szkoły ponadpodstawowej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

01 wymienia i objaśnia podstawowe zasady
gramatyczne języka łacińskiego
02 ma elementarną wiedzę z zakresu
historii łaciny i jej wpływu na rozwój
języków nowożytnych (języka angielskiego)

K_W041 EP1

umiejętności

03 poprawnie czyta prozatorski tekst łaciński
04 za pomocą słownika i gramatyki potrafi
przetłumaczyć proste sentencje łacińskie
oraz wyjaśnić ich kontekst kulturowy
05 potrafi właściwie zastosować używane
w naukach humanistycznych łacińskie
skróty i podstawową terminologię naukową

K_U041 EP2

kompetencje społeczne

06 ma świadomość poziomu swojej wiedzy,
rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju
osobistego i uczestniczenia w kulturze
przez całe życie

K_K011 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: łacina

Forma zajęć: lektorat

30

1. 1 zapoznanie z systemem gramatycznym języka łacińskiego (opis systemu, podstawowe reguły,
charakterystyka składni)
2 słowniki, podręczniki gramatyki, zbiory sentencji i umiejętność korzystania z nich
3 wymowa łacińska i czytanie tekstów
4 kulturowa historia łaciny: rodzaje wymowy, przemiany języka od starożytności do
współczesności
5 słownictwo łacińskie (słownik tematyczny)
6 sentencje łacińskie i ich kontekst kulturowy
7 terminologia i skróty łacińskie w języku polskim , łacina we współczesnej przestrzeni publicznej
8 zapożyczenia z łaciny w języku angielskim
9 Łacina we współczesnej przestrzeni publicznej ; oryginalne znaczenia słów a ich użycia
współczesne

1
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Ćwiczenia językowe
Analiza i tłumaczenie tekstów (sentencji) z dyskusją
Praca w grupach

Metody kształcenia

Kalinowski, S. : Aurea dicta

Winniczek, S. : Łacina bez pomocy Orbiliusza
Literatura podstawowa

Wikarjak, J. : Gramatyka opisowa języka łacińskiegoLiteratura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z kolokwiów cząstkowych.
Oceną końcową z przedmiotu jest średnia arytmetyczna z ocen z kolokwiów cząstkowych (100%)
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 łacina Ważona

1 łacina [lektorat] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład do wyboru (literaturoznawstwo, językoznawsto, historia i kultura) [moduł]

Methoden, Strategien und Techniken der Übersetzung (metody, strategie i techniki przekładu)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

HUM02AIJ3442_87S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 45 wykład 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MAGDALENA ZYGA

Prowadzący zajęcia: dr MAGDALENA ZYGA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa, w szczególności przekładoznawstwa
językoznawczego oraz poszerzenie i pogłębienie ich dotychczasowej wiedzy

Wymagania wstępne: Odpowiedni stopień znajomości języka niemieckiego, ogólna znajomość zagadnień językoznawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

charakteryzuje wybrane zagadnienia z zakresu
językoznawstwa uwzględniając poznane teorie, nurty i
szkoły przekładoznawstwa

K_W01
K_W02
K_W05
K_W06

1 EP1

ma ogólna wiedze w zakresie oferowanej na wykładzie
tematyki językoznawczej

K_W01
K_W02
K_W05
K_W06

2 EP2

umiejętności

analizuje wybrane zagadnienia językoznawcze z zakresu
przekładoznawstwa (lingwistycznego)

K_U01
K_U02
K_U06
K_U09

1 EP3

nawiązując do innych dziedzin nauki wykorzystuje
wiedzę o języku i kulturze w różnych dziedzinach życia
społecznego

K_U01
K_U02
K_U06
K_U09

2 EP4

w swojej pracy badawczej samodzielnie wyszukuje,
selekcjonuje, analizuje, ocenia i wykorzystuje informacje,
korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U01
K_U02
K_U06
K_U09

3 EP5
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kompetencje społeczne

dostrzega wielopłaszczyznowość badań
literaturoznawczych i językoznawczych, doceniając
znaczenie nauk filologicznych dla relacji
międzynarodowych i interkulturowych oraz dla
zachowania dziedzictwa kulturowego ludzkości

K_K01
K_K02
K_K03
K_K05

1 EP6

dąży do poszerzania własnej wiedzy i umiejętności
poprzez samodzielne studiowanie i wykorzystywanie
literatury przedmiotu przestrzegając praw autorskich i
zasad etycznych

K_K01
K_K02
K_K03
K_K05

2 EP7

dąży do wykorzystania informacji o języku niemieckim
oraz o literaturze i kulturze niemieckiego obszaru
językowego w życiu i w pracy zawodowej, mając
świadomość wagi refleksji na tematy etyczne

K_K01
K_K02
K_K03
K_K05

3 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Methoden, Strategien und Techniken der Übersetzung (metody, strategie i techniki przekładu)

Forma zajęć: wykład

41. Pojęcie ekwiwalencji i normatywne wymogi ekwiwalencji (Koller) 5 0

22. Tłumaczenie 'wyobcowujące' (Schleiermacher) 5 0

23. Metoda tłumaczeniowa Nidy / Tabera 5 0

24. Tłumaczeniowa typologia tekstów (Reiß) i jej implikacje dla przekładu 5 0

25. Strategia tłumaczeniowa (Hönig / Kussmaul) 5 0

26. Model czynników tłumaczenia (Reiß) 5 0

47. Relacja forma-treść i jej rola w tłumaczeniu literackim; M.H. Freeman i podejście kognitywne 5 0

28. Schemat procesu tłumaczenia (Nord) 5 0

49. tłumaczenie audio-wizualne i tłumaczenie gier komputerowych 5 0

4
10. Ponadsumatywność, wielość perspektyw tekstu (Paepcke) i kategorie orientacyjne w tłumaczeniu
(Stolze) 5 0

211. Nowe zjawiska w dziedzinie tłumaczeń: ?Fan translation networks? i ?crowdsourced translation? 5 0

wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza tekstówMetody kształcenia

Barańczak, Stanisław  (2004): Ocalnone w tłumaczeniu, Wydawnictwo a5, Poznań

Stoze, Radegundis  (2011): Übersetzungstheorien: eine Einführung. , Narr Verlag, Tübingen
Literatura podstawowa

Pym, Anthony  (2014): Exploring translation theories, Routledge, London

Tabakowska, Elżbieta  (2001): Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Universitas, Kraków
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Podczas kolokwium student wykazuje się wiedzą pozyskaną na wykładach oraz z zaleconej literatury i umiejetnością
jej zastosowania

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

100% kolokwium zaliczeniowe

Metoda obliczania oceny
końcowej 5

Methoden, Strategien und Techniken der Übersetzung (metody,
strategie i techniki przekładu)

Ważona

5
Methoden, Strategien und Techniken der Übersetzung (metody,
strategie i techniki przekładu) [wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

32Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Warsztaty badawcze do wyboru (literaturoznawstwo, językoznawstwo) [moduł]

niemieckojęzyczna powieść graficzna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

HUM02AIJ3443_85S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44 ćwiczenia 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr PAULINA CIOROCH

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Celem warsztatów badawczych jest zapoznanie studentów z popularnym obecnie gatunkiem literackim jakim jest
powieść graficzna.

Wymagania wstępne:
Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 oraz ogólna znajomość wybranych aspektów literatury i umiejętność
interpretacji tekstów literackich.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada ogólną wiedzę w zakresie problemów
omawianych w trakcie warsztatów. K_W011 EP1

Student zna wybrane zagadnienia z zakresu literatury
niemieckiej, charakteryzuje wybrane epoki, trendy i ich
przedstawicieli. K_W012 EP2

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii
literatury i metodologii studiów literackich. K_W083 EP3

umiejętności

Student czyta ze zrozumieniem, analizuje i interpretuje
teksty literackie K_U061 EP4

Student analizuje wybrane tematy z zakresu
literaturoznawstwa K_U072 EP5

Student aktywnie uczestniczy w dyskusjach
prowadzonych w języku niemieckim, potrafi wyrażać
złożone opinie i formułować hipotezy badawcze

K_U073 EP6

Student potrafi wyszukiwać, wybierać, analizować i
oceniać informacje w swojej pracy badawczej,
korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii K_U084 EP7
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kompetencje społeczne

Student rozumie wielowymiarowy charakter badań
literackich, doceniając znaczenie nauk filologicznych dla
stosunków międzynarodowych i dziedzictwa kulturowego
ludzkości.

K_K021 EP8

Student dąży do poszerzenia własnej wiedzy i
umiejętności, studiuje i korzysta z literatury naukowej
zgodnie z prawem autorskim K_K052 EP9

Student uczestniczy w życiu kulturalnym wykorzystując
różne formy i media K_K043 EP10

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: niemieckojęzyczna powieść graficzna

Forma zajęć: ćwiczenia

61. Powieści graficzne Birgit Weyhe 4 0

62. Powieści graficzne na podstawie tekstów A. Schnitzlera 4 0

63. Lekcja historii na podstawie powieści graficznej niemieckojęzycznych autorów 4 0

64.  Problemy społeczne w powieści graficznej niemieckojęzycznych autorów. 4 0

65. Powieść graficzna - nowości wydawnicze (tematyka, motywy, inspiracje). 4 0

dyskusja naukowaMetody kształcenia

Literatura podmiotu oraz przedmiotu zostanie podana na pierwszych zajęciach :Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

7Przygotowanie projektu / eseju / itp.

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie przedłożonego eseju

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zgodnie z kryteriami oceny wypowiedzi pisemnej.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 niemieckojęzyczna powieść graficzna Nieobliczana

4 niemieckojęzyczna powieść graficzna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 99

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 11 wykład 5 ZO

Razem 5 1
Koordynator
przedmiotu: dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia: dr SŁAWOMIR  TOMCZYK

Cele przedmiotu:
Student zna podstawowe zasady ochrony prawnej dóbr niematerialnych, w szczególności utworów oraz
przedmiotów własności przemysłowej. Potrafi stosować poznane zasady w praktyce. Jest gotów do poszanowania
własności w zakresie dóbr materialnych i niematerialnych.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu prawa

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
student zna i rozumie podstawowe pojęcia i
zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego

K_W04
K_W101 EP4

umiejętności

potrafi dokonać klasyfikacji czynności prawnych
i ustalić zakres przepisów mających
zastosowanie (wskazać źródło prawa)

K_U111 EP2

student potrafi interpretować teksty prawne K_U102 EP5

kompetencje społeczne
poznając intensywny proces licznych zmian
legislacyjnych, dostrzega potrzebę uzupełniania
wiedzy prawniczej

K_K051 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej

Forma zajęć: wykład

11. Definicje podstawowych przedmiotów prawa własności intelektualnej 1

12. Warunki uzyskania ochrony prawnej 1

13. Charakterystyka monopoli eksploatacyjnych poszczególnych przedmiotów ochrony 1

14. Obrót prawny 1

15. Roszczenia ochronne 1

wykład: prezentacja multimedialna wraz z analizą tekstów prawnych i dyskusjąMetody kształcenia

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP2,EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall (2011): Prawo własności przemysłowej, Warszawa

J. Barta, R. Markiewicz (2010): Prawo autorskie, Warszawa
Literatura podstawowa

E. Ferenc-Szydełko (red.) (2011): Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz,
Warszawa

P. Kostański (red.) (2010): Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

5Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie na ocenę: kolokwium w postaci testu jednokrotnego wyboru

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie na ocenę: kolokwium w postaci testu jednokrotnego wyboru

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 ochrona własności intelektualnej Ważona

1 ochrona własności intelektualnej [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*KN

Moduł:
Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne [moduł]

pedagogika ogólna
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie nauczycielskieogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 E

Razem 45 2
Koordynator
przedmiotu: dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia: dr EDYTA  KOPACZEWSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z teorią i badaniami w zakresie pedagogiki ogólnej.
Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi celu, metod, środków i form wychowania we
współczesnej szkole oraz z etyką zawodu nauczyciela
Nabycie przez studentów umiejętności oceniania sytuacji wychowawczych, metod wychowawczych i właściwych
sposobów ich wyboru i stosowania w zróżnicowanych środowiskach wychowawczych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza ogólna z zakresu nauk humanistycznych; zainteresowanie pracą nauczyciela języka obcego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD
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wiedza

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia
pedagogiczne, opisuje współczesne teorie
dotyczące wychowania, nauczania i uczenia się,
rozumie różnorodne uwarunkowania tych
procesów, opisuje nurty i systemy
pedagogiczne, charakteryzuje strukturę i
funkcje systemu edukacji, rozumie indywidualne
i grupowe podejście do zadań wychowawczych.

SN_W01
SN_W02
SN_W05

1 EP1

Student zna i rozumie procedury, normy i dobre
praktyki
stosowane w działalności pedagogicznej w
szkołach podstawowych i placówkach
integracyjnych; zagadnienie edukacji
włączającej, a także sposoby realizacji zasady
inkluzji oraz prawa dziecka i osób z
niepełnosprawnością oraz specyficznymi
potrzebami edukacyjnymi.

SN_W02
SN_W032 EP2

Student zna i rozumie rolę nauczyciela lub
wychowawcy
w modelowaniu postaw i zachowań uczniów
zróżnicowane potrzebami edukacyjnymi uczniów
oraz wynikające z nich zadania szkoły dotyczące
dostosowania organizacji procesu kształcenia i
wychowania, opisuje badania nad zawodem
nauczyciela, charakteryzuje przyczyny i
symptomy wypalenia zawodowego

SN_W02
SN_W093 EP3

Student zna i rozumie istotę procesu
komunikacji interpersonalnej i występujące w
nim zakłócenia, również te wynikające z
nieprawidłowego funkcjonowania aparatu
mowy, narządu wzroku i równowagi.

SN_W07
SN_W084 EP4

umiejętności

Student potrafi projektować i realizować
programy wychowawczo-profilaktyczne w
zakresie treści i działań wychowawczych i
profilaktycznych dostosowanych do wieku
ucznia, skierowanych do ich rodziców lub
opiekunów i nauczycieli, ocenia przydatność
metod, procedur; tworzy sytuacje
wychowawczo-dydaktyczne motywujące
uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizuje ich
skuteczność oraz modyfikuje działania w celu
uzyskania pożądanych efektów wychowania i
kształcenia.

SN_U02
SN_U031 EP5

Student potrafi opracować wyniki obserwacji i
formułować wnioski w oparciu o wiedzę z
zakresu pedagogiki i psychologii, dotyczącą
analizowania oraz interpretowania określonego
rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych wraz
z propozycjami rozwiązywania problemów;
rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia
uczniów  oraz występujące trudności i
niepowodzenia oraz projektować i prowadzić
działania
wspierające integralny rozwój uczniów, ich
aktywność i uczestnictwo w procesie
kształcenia i wychowania oraz w życiu
społecznym.

SN_U01
SN_U02
SN_U05

2 EP6

2/4



kompetencje społeczne

Student jest gotów do: odpowiedzialnego
przygotowania się do swojej pracy,
projektowania i wykonania działań
pedagogicznych; rozwiązywania najczęstszych
problemów związanych z wykonywanym
zawodem
pełnienia różnorodnych ról społecznych z
zachowaniem zasad etycznych.

SN_K01
SN_K021 EP7

Student jest gotów do prowadzenia
zindywidualizowanych działań pedagogicznych
w stosunku do wychowanków; rozpoznawania
specyfiki środowisk wychowawczych;
porozumiewania
się z osobami pochodzącymi z różnych
środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej,
dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz
tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji i
budowania atmosfery współpracy, życzliwości,
akceptacji i zaufania.

SN_K02
SN_K03
SN_K04

2 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: pedagogika ogólna

Forma zajęć: wykład

8
1. Pedagogika jako nauka, jej miejsce w systemie nauk, nauki z nią współdziałające. Filozoficzne
podstawy wychowania. Proces wychowania, jego struktura i właściwości. Podmiotowość i
dialogiczność w wychowaniu.

3

4
2. Zawód nauczyciela, zagadnienia współczesnej pedeutologii, badania pedeutologiczne. Etyka
nauczycielska. Wypalenie zawodowe 3

8
3. Nauczyciel - wychowawca, jego kompetencje, powinności. Awans zawodowy nauczyciela. Role i
funkcje nauczyciela. Refleksyjny praktyk. 3

64. Nurty i prądy w wychowaniu. 3

45. Wartości w edukacji. Szkoła demokratyczna. Koncepcje edukacyjne na świecie. Nauczanie
włączające. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

41. System szkolny, praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów. 3

62. Metody i techniki poznawania ucznia i diagnozowania  środowisk wychowawczych. 3

33. Zachowania zakłócające - plan pracy wychowawczej. 3

24. Granice oddziaływań wychowawczych. Rola szkoły i instytucji pozaszkolnych w wychowaniu. 3

prezentacja multimedialna, metody dyskursywne i aktywizujące, wykład konwersatoryjnyMetody kształcenia

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

student musi wykazać się obecnością na ćwiczeniach, brać udział w dyskusji i zajęciach
aktywizujących, zdać egzamin ustny

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

70% oceny to ocena z egzaminu, 30% zaangażowanie w trakcie ćwiczeń

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 pedagogika ogólna Arytmetyczna

3 pedagogika ogólna [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

3 pedagogika ogólna [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

3/4



Day, Ch. (2004): Rozwój zawodowy nauczyciela, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Łobocki, M. (1999): ABC wychowania, Lublin

Śliwierski, B. (2015): Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków

Z. Kwieciński, B. Śliwerski  (2004): Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

E. Góralczyk (2009):  (2009): Nauczycielem być... Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami
uczniów, Warszawa
E. Potulicka, D. Hildebrandt-Wypych, C. Czech-Włodarczyk  (2013): Systemy edukacji w krajach
europejskich, Impuls, Kraków

M. Łobocki  (2009): W trosce o wychowanie w szkole, Impuls, Kraków

T. D. Walker (2017):  Fińskie dzieci uczą się najlepiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

2Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60

Liczba punktów ECTS 2

4/4



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*KN

Moduł:
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do szkoły podstawowej

pedagogika szkoły podstawowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie nauczycielskieogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24
ćwiczenia 15 ZO

konwersatorium 15 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu: dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia: dr EDYTA  KOPACZEWSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela na etapie szkoły podstawowej.
Nabycie przez studenta umiejętności w zakresie pracy z grupą uczniów, stosowania odpowiednich do sytuacji
metod wychowania. Opanowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji trudnych w klasie i dobór właściwych
sposobów działania wychowawczego.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza ogólna z zakresu pedagogiki, psychologii oraz zainteresowanie pracą nauczyciela.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

1/4



wiedza

01 - Student zna i rozumie podstawy filozofii
wychowania i
aksjologii pedagogicznej, specyfikę głównych
środowisk wychowawczych i procesów w nich
zachodzących; teorie rozwoju człowieka,
wychowania, uczenia się i nauczania; rozumie
pojęcia obowiązek szkolny, dojrzałość szkolna;
rozumie, na czym polega praca z uczniem szkoły
podstawowej

SN_W03
SN_W051 EP1

02 - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i
mechanizmy pedagogiczne grupy, różnicuje
potrzeby edukacyjne uczniów; rozumie etyczny
wymiar diagnozowania, oceniania i
postępowania wobec jednostki/grupy społecznej
oraz sposoby przeprowadzenia diagnozy
pedagogicznej i procedury działań
interwencyjnych; zna procesy komunikowania
interpersonalnego i społecznego oraz ich
prawidłowości i zakłócenia

SN_W02
SN_W032 EP2

03 - Student zna i rozumie rolę wychowawcy w
modelowaniu
postaw i zachowań uczniów zróżnicowaną
potrzebami edukacyjnymi uczniów oraz
wynikające z nich zadania szkoły dotyczące
dostosowania organizacji procesu kształcenia i
wychowania; rozumie wagę współpracy ze
środowiskiem pozaszkolnym dziecka, a także
rozumie procedury i normy etyczne stosowne w
działalności pedagogicznej w szkołach
podstawowych, w tym placówkach
integracyjnych

SN_W02
SN_W093 EP3

umiejętności

04 - Student potrafi planować, projektować i
realizować
działania posługując się wiedzą z zakresu
pedagogiki i psychologii; tworzy programy
wychowawcze i
profilaktyczne; potrafi dobierać odpowiednie
metody, wdrażać stosowne procedury w celu
analizowania, diagnozowania i prognozowania
sytuacji i zadań edukacyjnych

SN_U02
SN_U031 EP4

05 - Student potrafi wykorzystywać proces
oceniania i udzielania
informacji zwrotnych do stymulowania uczniów
w ich pracy nad własnym rozwojem;
monitorować postępy uczniów, ich aktywność i
uczestnictwo w życiu społecznym szkoły;
skutecznie realizować działania wspomagające
uczniów w świadomym i odpowiedzialnym
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i
zawodowych

SN_U05
SN_U082 EP5

06 - Student potrafi opracować wyniki
obserwacji i
formułować wnioski w oparciu o wiedzę z
zakresu pedagogiki i psychologii, dotyczącą
analizowania oraz interpretowania określonego
rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;
wraz z propozycjami rozwiązywania problemów;
dostrzegać, rozpoznawać i różnicować
informacje o różnych środowiskach
wychowawczych,
rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia
uczniów oraz projektować i prowadzić działania
wspierające integralny rozwój uczniów, ich
aktywność i uczestnictwo w procesie;
potrafi komunikować się, współpracować z
jednostką i grupą społeczną
kształcenia i wychowania oraz w życiu
społecznym

SN_U03
SN_U043 EP6

2/4



kompetencje społeczne

07 - Student potrafi dokonać samorefleksji i
samooceny, dostrzega konieczność ciągłej pracy
nad sobą, poszerzania wiedzy, doskonalenia
umiejętności (budowania kompetencji) czyli
odpowiedzialnego przygotowania się do pracy w
zawodzie nauczyciela

SN_K071 EP7

08 - Student jest gotów do prowadzenia
zindywidualizowanych działań pedagogicznych
w stosunku do wychowanków; porozumiewania
się z osobami pochodzącymi z różnych
środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej,
dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz
tworzenia dobrej atmosfery dla współdziałania i
współpracy

SN_K02
SN_K03
SN_K04

2 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: pedagogika szkoły podstawowej

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Środowiska wychowawcze ucznia: rodzina, klasa, szkoła, grupa rówieśnicza. 4

42. Diagnoza ucznia - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 4

33. Ocenianie uczniów, metody kontroli pracy ucznia. 4

44.  Programy wychowawcze, profilaktyczne, ochrona zdrowia dziecka, współpraca ze środowiskiem
pozaszkolnym 4

Forma zajęć: konwersatorium

41.  Współpraca z rodzicami, prowadzenie dokumentacji wychowawczej, zebrania z rodzicami. 4

42. Zasady komunikowania się w szkole. Style komunikowania się. Współdziałanie i dialogowe
rozwiązywanie konfliktów. 4

33. Subdyscypliny pedagogiki: przedszkolna i wczesnoszkolna, ich cele, funkcje, zadania 4

44. Uczeń agresywny, dyscyplina w klasie szkolnej. 4

prezentacja multimedialna, metody dyskursywne i aktywizujące, projektMetody kształcenia

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

zaliczenie z oceną po semestrze 4

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Zaliczenie z oceną w formie sprawdzianu pisemnego po semestrze 4 z materiału obejmującego
literaturę przedmiotu i materiał zrealizowany podczas zajęć.
Oceną końcową z przedmiotu jest średnia arytmetyczna z ćwiczeń i konwersatorium.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena ze sprawdzianu, aktywne uczestnictwo w
ćwiczeniach, wykonanie projektu.
50% stanowi ocena ze sprawdzianu, 25% projekt, 25% zaangażowanie w trakcie
ćwiczeń, wykazanie się znajomością tematyki w trakcie dyskusji

Metoda obliczania
oceny końcowej

4 pedagogika szkoły podstawowej Arytmetyczna

4 pedagogika szkoły podstawowej [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

4 pedagogika szkoły podstawowej [konwersatorium] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

3/4



E. Jarosz, E. Wysocka (2006): Diagnoza psychopedagogiczna, Żak, Warszawa

K. Kruszewski (1991): Sztuka nauczania t. I i II, Warszawa

M. Łobocki  (2009): W trosce o wychowanie w szkole, Impuls, Warszawa

T. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak : Między praktyką a teorią wychowania, Wyd.
Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin

Literatura podstawowa

B. Śliwerski (2001): O powinności nauczyciela- wprowadzenie do refleksji etycznej

G. Huther, U. Hauser (2014): Wszystkie dzieci są zdolne, Dobra Literatura, Słupsk

M. Mendel (2007): Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy

M. Szymański (2006): Nauczyciel i kształcenie nauczycieli

P. Thomson  :  Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka, Poznań

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

PNJN Kurs podstawowy 1
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2831_27S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język niemiecki (100%) , semestr: 2 - język
niemiecki (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1
151 laboratorium 180 ZO

142 laboratorium 180 E

Razem 360 29

Koordynator
przedmiotu:

mgr KAROLINA MATUSZEWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
przygotowanie studentów do posługiwania się językiem niemieckim w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

Wymagania wstępne: znajomość języka niemieckiego na poziomie A2-B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i wykorzystuje zasady poprawnego posługiwania się
językiem niemieckim w mowie i piśmie K_W031 EP1

rozumie i zna zasady niemieckiej gramatyki, ortografii K_W032 EP2

ma wiedzę o współczesnym życiu społeczno-kulturalnym
i problemach krajów niemieckiego obszaru językowego K_W093 EP3

umiejętności

legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka
niemieckiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

K_U02
K_U03
K_U09

1 EP4

czyta ze zrozumieniem długie i złożone teksty
informacyjne i literackie, dostrzegając ich zróżnicowanie
pod względem stylu

K_U02
K_U092 EP5

samodzielnie przygotowuje różnego rodzaju prace
pisemne zróżnicowane stylistycznie i funkcjonalnie
respektując prawa autorskie

K_U01
K_U043 EP6

uczestniczy w dyskusjach dotyczących aktualnych
tematów społecznych, politycznych i kulturalnych,
ustalając strategię komunikowania się w określonych
sytuacjach społecznych

K_U034 EP7

samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i użytkuje
informacje, korzystając z różnych źródeł informacji i
nowoczesnych technologii

K_U015 EP8

współpracuje w grupie K_U116 EP10

kompetencje społeczne
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania
swoich kompetencji językowych, w związku z czym
doskonali swoje umiejętności

K_K01
K_K02
K_K04

1 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

1/3



Przedmiot: PNJN Kurs podstawowy 1

Forma zajęć: laboratorium

601. GRAMATYKA PRAKTYCZNA 1

1202. KURS PODRĘCZNIKOWY 1

303. GRAMATYKA PRAKTYCZNA 2

1204. KURS PODRĘCZNIKOWY 2

305. FONETYKA I ORTOGRAFIA 2

metoda frontalna, praca indywidualna, praca w grupach, analiza tekstów połączona z dyskusją, gry językowe,
pogadanka, analiza przykładów, analiza błędów, dyskusja nad tekstami i tworzenie tekstów pisemnych, prezentacja
multimedialna, wypowiedzi i dyskusje na zadane tematy

Metody kształcenia

Dreyer/Schmidt (2007): Lehr- und Übungsgrammatik Deutsch, Klett, Klett

(2010): Menschen, Hueber
Literatura podstawowa

Brill/Techner (2012): Wortschatz und Grammatik A1, A2, Hueber

Földeak, H. (2000): Sag’s besser. Teil 1, Teil 2, Hueber

Knirsch (2012): Hören und sprechen A1, A2, B1, Hueber, Ismaning i in.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

360Zajęcia dydaktyczne

15Udział w egzaminie/zaliczeniu

140Przygotowanie się do zajęć

70Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

130Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 725

Liczba punktów ECTS 29

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ocena niedostateczna uzyskana z jednego przedmiotu składowego PNJN skutkuje oceną
niedostateczną z bloku PNJN niezależnie od uzyskanej średniej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia: średnia ważona z ocen z każdego rodzaju ćwiczeń wg następujących zasad:
I semestr: Gramatyka praktyczna = 1, Kurs podręcznikowy = 2
II semestr: Fonetyka i ortografia = 1, Gramatyka praktyczna = 1, Kurs podręcznikowy = 2

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 PNJN Kurs podstawowy 1 Ważona

1 PNJN Kurs podstawowy 1 [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

2 PNJN Kurs podstawowy 1 Ważona

2 PNJN Kurs podstawowy 1 [laboratorium] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*KN

Moduł:
Podstawy dydaktyki i emisja głosu [moduł]

podstawy dydaktyki
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie nauczycielskieogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 wykład 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu: dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRYSTYNA  JANASZEK

Cele przedmiotu:
Student zapoznany zostanie z podstawowymi pojęciami z zakresu dydaktyki ogólnej niezbędnymi w pracy
nauczyciela. Ponadto nabędzie podstawową wiedzę dotycząca projektowania działań edukacyjnych oraz
diagnozy, kontroli i oceny działań edukacyjnych

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

01- student zna podstawowe pojęcia związane z
procesem dydaktycznym SN_W021 EP1

02- student zna zasady funkcjonowania
systemu oświaty w Polsce SN_W052 EP2

03- student wie, jak projektować działania
edukacyjne SN_W043 EP3

04- student wie, jaka jest rola diagnozy,
kontroli i oceny wyników kształcenia SN_W044 EP4

05 - student zna metody motywowania uczniów SN_W02
SN_W055 EP5

umiejętności

06- student potrafi rozpoznać potrzeby uczniów
i odpowiednio dostosować style i techniki
nauczania

SN_U011 EP6

07- student potrafi zastosować w praktyce
wiedzę dotyczącą projektowania działań

edukacyjnych

SN_U01
SN_U022 EP7

08- student umie skutecznie porozumiewać się
z uczniami w celach dydaktycznych SN_U083 EP8

09- student rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju osobistego SN_U114 EP9

kompetencje społeczne

10- student jest gotów do pracy w zespole, w
charakterze inicjatora, jak i wykonawcy zadań
zmierzających do rozwoju pozytywnych relacji

pomiędzy pedagogami - uczniami - rodzicami

(opiekunami) w trakcie procesu dydaktycznego.

SN_K02
SN_K071 EP10

11- student postępuje zgodnie z zasadami etyki
zawodu nauczyciela SN_K012 EP11
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy dydaktyki

Forma zajęć: wykład

21. 1.Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki.
Główne nurty myślenia o edukacji szkolnej 4

22. 2. Modele współczesnej szkoły: tradycyjny, humanistyczny, refleksyjny i emancypacyjny.
Szkolnictwo alternatywne 4

23. 3.Program ukryty szkoły. Współczesne koncepcje nauczania i nauczyciela 4

2
4. 4.Proces nauczania/uczenia się. Cele kształcenia - źródła, sposoby formułowania i rodzaje.
Zasady
dydaktyki. Specyfika szkolnego uczenia się

4

25. 5.Organizacja procesu kształcenia i pracy uczniów. Lekcja (jednostka dydaktyczna) i jej budowa.
Style i techniki pracy z uczniami. Formy organizacji uczenia się. Środki dydaktyczne 4

26. 6.Metody nauczania 4

27. 7.Organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty w Polsce. Europejski kontekst zmiany programu
szkoły 4

28. 8.Wzorce i modele programów nauczania. Znaczenie ewaluacji programów nauczania 4

2
9. 9.Treści nauczania a plany pracy dydaktycznej. Podstawa programowa, program nauczania,
podręcznik 4

2
10. 10. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. Style kierowania klasą. Procesy społeczne w
klasie.
Integracja klasy szkolnej. Sposoby utrzymania ładu i dyscypliny w szkole i w klasie

4

2
11. 11. Poznawanie uczniów i motywowanie ich do nauki. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w klasie szkolnej. Znaczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
Indywidualizacja nauczania

4

212. 12. Projektowanie działań edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi
potrzebami, w tym dzieci zdolnych 4

213. 13. Wykorzystanie mediów w procesie edukacyjnym 4

2
14. 14. Wewnątrzszkolny system oceniania, przedmiotowy system oceniania. Sprawdziany i
egzaminy
zewnętrzne jako narzędzie badania osiągnięć uczniów, efektywności dydaktycznej nauczyciela i
jakości pracy szkoły

4

215. 15.Sztuka komunikacji z uczniami. Rola języka w procesie edukacyjnym 4

Wykład konwencjonalny; wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialneMetody kształcenia

Konarzewski, K. (red.) (2005): Sztuka nauczania. t. 2, Szkoła, Warszawa

Kruszewski, K. (red.) (2008): Sztuka nauczania. t.1, Czynności nauczyciela, Warszawa

Niemierko, B. (2007): Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa

Okoń, W. (2003): Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa

Żegnałek, K. (2005): Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8,EP9

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną po semestrze 4.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcową jest ocena uzyskana z zaliczenia.

Metoda obliczania
oceny końcowej 4 podstawy dydaktyki Ważona

4 podstawy dydaktyki [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Bereźniczki, F. (2001): Dydaktyka kształcenia ogólnego, Warszawa

L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.)  (2009): Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Kraków

Petty, G.  (2010): Nowoczesne nauczanie: praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli,
wykładowców i szkoleniowców, Sopot

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*JNwGiB

podstawy ekonomii i zarządzania
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne język niemiecki w gospodarce i

biznesie
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23 wykład 30 E

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu: dr EMIL  LESNER

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

opanowanie  przez  studenta  umiejętności  komunikacji w  mowie  i  w  piśmie  w  zakresie tematyki
gospodarczej  w  kręgach  kulturowych  języka polskiego  i  niemieckiego  oraz znajomość różnic kulturowych w
tym obszarze nabycie umiejętności prowadzenia korespondencji formalnej i handlowej w języku niemieckim oraz
jej tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z języka niemieckiego na język polski zdobycie wiedzy i
umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w sektorze gospodarczym, np. w międzynarodowych
przedsiębiorstwach i spółkach handlowych

Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego i niemieckiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie treści interdyscyplinarne,
dotyczące zasad funkcjonowania gospodarki
rynkowej oraz przedsiębiorstw w Polsce i w
Niemczech, pozwalające na wykorzystanie
znajomości języka w różnych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z życiem
gospodarczym

SJNwGiB_W011 EP1

zna i rozumie zasady, standardy i normy
obowiązujące w korespondencji formalnej i
handlowej w Niemczech i w Polsce

SJNwGiB_W022 EP2

zna i rozumie rodzaje typowych pism
handlowych (zapytanie ofertowe, oferta,
zamówienie, rachunek, reklamacja, wezwanie)

SJNwGiB_W033 EP3

zna i rozumie różnice kulturowe w biznesie
pomiędzy polskim a niemieckim kręgiem
kulturowym

SJNwGiB_W044 EP4
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umiejętności

potrafi wykorzystywać wiadomości
interdyscyplinarne o języku, kulturze i
gospodarce w pracy zawodowej asystenta/tki
biura w przedsiębiorstwie

SJNwGiB_U011 EP5

potrafi sprawnie posługiwać się językiem
ogólnym i specjalistycznym w pracy zawodowej
i innych sytuacjach komunikacyjnych
związanych z życiem gospodarczym

SJNwGiB_U022 EP6

potrafi czytać, streszczać i interpretować teksty
o średnim stopniu trudności i o tematyce
ekonomicznej w języku niemieckim o średnim
stopniu trudności

SJNwGiB_U033 EP7

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do
identyfikacji rodzajów pism handlowych i listów
formalnych oraz wyszukiwania w nich
szczegółowych informacji

SJNwGiB_U044 EP8

potrafi tworzyć, redagować i tłumaczyć pisma
handlowe oraz listy formalne w języku polskim i
niemieckim

SJNwGiB_U055 EP9

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do
rozpoznawania stereotypów narodowych i
różnic kulturowych w biznesie pomiędzy
polskim a niemieckim kręgiem kulturowym

SJNwGiB_U066 EP10

potrafi samodzielnie planować i realizować
przez całe życie własne uczenie się w celu
zdobywania wiedzy fachowej i podnoszenia
kompetencji w języku specjalistycznym

SJNwGiB_U077 EP11

potrafi współdziałać z innymi zespołami w
ramach prac zespołowych, pełniąc różne funkcje SJNwGiB_U088 EP12

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny własnych
kompetencji i odbieranych treści SJNwGiB_K011 EP13

jest gotów do określania priorytetów służących
realizacji zadania definiowanego przez siebie i
innych oraz stosowania odpowiedniego
harmonogramu działań

SJNwGiB_K022 EP14

jest gotów do świadomego kształtowania i
pielęgnowania własnych upodobań
kulturalnych, uczestniczenia w życiu
kulturalnym, korzystania z różnych jego form i
mediów

SJNwGiB_K033 EP15

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy ekonomii i zarządzania

Forma zajęć: wykład

30

1. 1 Elementarne pojęcia ekonomii.  2 Podejmowanie działalności gospodarczej, rola i kompetencje
instytucji (ZUS, GUS itp.)  3 Formy prawne przedsiębiorstw (indywidualna działalność gosp., spółki
osobowe i kapitałowe). 4 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach wolnego rynku (struktura
organizacyjna, sprawy kadrowe, marketing, podatki, cła etc.) 5 Systemy gospodarcze Niemiec i
Polski (typy i funkcje podatków w Polsce i Niemczech na tle systemu gosp. UE, instytucje
gospodarcze)

3

Formy kształcenia: wykład, praca indywidualna studenta, praca w grupie i na forum Metody
kształcenia: praca z podręcznikiem, praca z tekstem autentycznym i preparowanym na potrzeby
dydaktyczne, praca z materiałami multimedialnymi, dyskusja, rozwiązywanie zadań, prace
projektowe

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP13,EP14,EP15
,EP2,EP3,EP4,EP5,
EP6,EP7,EP8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Białek, E./Kos, J. (2004): Niemiecki jako język biznesu. Vademecum z wzorami zdań i listów. DWE,
Wrocław.  :Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki
zaliczenia

100% ocena z egzaminu pisemnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

100% ocena z egzaminu pisemnego

Metoda obliczania
oceny końcowej 3 podstawy ekonomii i zarządzania Ważona

3 podstawy ekonomii i zarządzania [wykład] egzamin 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z

podstawy przedsiębiorczości
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 16 wykład 10 ZO

Razem 10 1
Koordynator
przedmiotu: dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia: dr ANNA  WIECZOREK-SZYMAŃSKA

Cele przedmiotu:
Celem jest zapoznanie studentów z nowoczesnym podejściem do problemu przedsiębiorczości indywidualnej, w
tym nabycie umiejętności przygotowania planu przedsiębiorczego pomysłu i kształtowanie przedsiębiorczych
postaw.

Wymagania wstępne: W zakresie wiedzy: ogólna wiedza społeczno-ekonomiczna. W zakresie kompetencji (postaw): gotowość do
dyskusji, kreatywność. W zakresie umiejętności: umiejętność pracy w zespole.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe pojęcia dotyczące
przedsiębiorcy, przedsiębiorczości

K_W10
K_W111 EP1

posiada wiedzę na temat zakładania
indywidualnej działalności gospodarczej

K_W10
K_W112 EP10

umiejętności potrafi przygotować plan wdrożenia
przedsiębiorczego pomysłu i go zrealizować K_U111 EP11

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznej oceny własnego
potencjału w obszarze zachowań
przedsiębiorczych

K_K051 EP2

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy przedsiębiorczości

Forma zajęć: wykład

21. 1. Przedsiębiorczość: pojęcie, typy i znaczenie przedsiębiorczości w życiu społeczno-
gospodarczym. 6

22. 2. Przedsiębiorca: charakterystyka i klasyfikacje przedsiębiorców. Identyfikowanie własnego
potencjału w obszarze przedsiębiorczych zachowań. 6

23. 3. Przedsiębiorczość jako proces: planowanie przedsięwzięć i organizowanie zasobów. 6

24. 4. Biznesplan: istota i podstawy tworzenia biznesplanów. 6

25. 5. Instytucjonalne wsparcie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. 6

Wykład z prezentacją multimedialną, praca indywidualna i w grupachMetody kształcenia

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP10,EP11KOLOKWIUM

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Klimek J., Klimek S.  (2016): Przedsiębiorczość bez tajemnic, Adam Marszałek, Toruń

Kurczewska A. (2013):  Przedsiębiorczość . Jako proces współoddziaływania sposobności i intencji
przedsiębiorczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa
Łochnicka D. (2016): Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , Łódź
Majkut R. (2014): Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych, CeDeWu Sp. z
o.o., Warszawa

Zięba K. (2016): Przedsiębiorczość, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa

Literatura podstawowa

Ratajczak Z. (red.)  (2012): Przedsiębiorczość . Źródła i uwarunkowania psychologiczne, Difin S.A.,
Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

10Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie pracy pisemnej oraz kolokwium na ocenę pozytywną

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu równa się średniej ocen uzyskanych z pracy pisemnej oraz z kolokwium

Metoda obliczania
oceny końcowej 6 podstawy przedsiębiorczości Ważona

6 podstawy przedsiębiorczości [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany do wyboru [moduł]

poprawna polszczyzna w praktyce
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 22 wykład 25 ZO

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr BARBARA  WITEK

Prowadzący zajęcia:
--  --
prof. dr hab.  EWA  KOŁODZIEJEK

Cele przedmiotu:

Poznanie i zrozumienie różnorakich procesów zachodzących w polszczyźnie.
Opanowanie wiadomości z zakresu poprawności językowej.
Kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się polszczyzną niezbędnych w pracy pisarskiej.
Wyposażenie w kompetencje, które pozwolą na osiągnięcie i podtrzymanie sprawności językowej w mowie i piśmie w
różnych sytuacjach zawodowych i społecznych

Wymagania wstępne: Wiedza o języku na poziomie szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna miejsce i znaczenie kultury języka we współczesnej
polszczyźnie i w systemie kultury narodowej. K_W031 EP1

Zna i opisuje najistotniejsze tendencje językowe w
polszczyźnie K_W052 EP2

Definiuje pojęcia: norma, uzus, błąd, usterka, uchybienie,
tendencja, system. K_W083 EP3

Rozumie zasadność oceny zjawisk językowych we
współczesnych tekstach K_W044 EP4

Zna zasady komunikacji we współczesnym języku
polskim K_W105 EP5

umiejętności

Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystać
informacje dotyczące kultury języka i zjawisk w
polszczyźnie

K_U041 EP6

Posługuje się podstawową terminologią z zakresu
językoznawstwa polskiego i potrafi odnieść ją do
konkretnych przykładów tekstowych.

K_U072 EP7

Analizuje, porównuje, ocenia zjawiska językowe we
współczesnych tekstach pisanych i mówionych i odnosi
je do reguł normy językowej

K_U063 EP8
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kompetencje społeczne

Jest zorientowany w poziomie swej wiedzy z zakresu
poprawnej polszczyzny i rozumie potrzebę stosowania
norm językowo-kulturowych w każdej sferze życia
społecznego

K_K051 EP9

Jest gotów do samodzielnego i kreatywnego zdobywania
materiałów językowych  ze źródeł tradycyjnych i
elektronicznych na temat współczesnej polszczyzny K_K042 EP10

Troszczy się o popularyzowanie wiedzy na temat kultury
języka w swoim środowisku lokalnym, zawodowym K_K033 EP11

Ma świadomość znaczenia kultury języka w kontekście
tożsamości narodowej K_K014 EP12

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: poprawna polszczyzna w praktyce

Forma zajęć: wykład

21. O normie, jej poziomach i o zwyczaju językowym 2

22. O pojęciu błędu i kryteriach poprawności językowej 2

23. Czy trzeba odmieniać nazwiska? O poprawności gramatycznej 2

24. Poszłem, bo jestem osłem - o odmianie trudnych  czasowników, rzeczowników i zaimków 2

25. Będąc młodą lekarką ? o poprawności składniowej 2

26. Czy wyrazy obce zaśmiecają polszczyznę? 2

27. Licz się ze słowami ? o pleonazmach, wyrazach modnych i nadużywanych 2

28. Czy growy jest morowy? ? O poprawności słowotwórczej 2

29. Mądrej głowie dość dwie słowie- o poprawności frazeologicznej 2

210. Przecinek ? klucz do zrozumienia tekstu 2

211. O najnowszych zmianach w ortografii 2

312. Poprawna polszczyzna w praktyce pisarskiej - podsumowanie 2

Konwersatorium, dyskusja, ćwiczeniaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z kolokwium (90%) i ocena aktywności na zajęciach (10%).

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 poprawna polszczyzna w praktyce Nieobliczana

2 poprawna polszczyzna w praktyce [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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A. Markowski (2005): Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa

E. Kołodziejek (2010): Walczymy z bykami, Warszawa

H. Jadacka (2006): Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa

J. Podracki, E. Gałązka (2010): Gdzie postawić przecinek?, Poradnik ze słownikiem, Warszawa

red. A. Markowski (2006): Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN , Warszawa

red. E. Polański (2008): Wielki słownik ortograficzny, Warszawa

Literatura podstawowa

J. Bralczyk (2008): Mówi się, Warszawa

J. Grzenia (1998): Słownik nazw własnych, Warszawa

J.Miodek,  (2007): Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy, , Wrocław

J.Miodek  (2002): Słownik Ojczyzny – polszczyzny, , Wrocław

M. Bańko, M. Krajewska : Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa (wszystkie wydania)

red. A. Kubiak-Sokół (2007): Poprawnie po polsku, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

praktyczna nauka języka niemieckiego - kurs podstawowy 3
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2831_29S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język niemiecki (100%) , semestr: 6 - język
niemiecki (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3
65 laboratorium 60 ZO0

36 laboratorium 30 E0

Razem 90 9

Koordynator
przedmiotu:

dr BARBARA WRÓBLEWSKA

Prowadzący zajęcia: dr BARBARA WRÓBLEWSKA

Cele przedmiotu:
Przygotowanie studentów do posługiwania się językiem niemieckim w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Wymagania wstępne: Znajomość języka niemieckiego na poziomie A2-B1.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i wykorzystuje zasady poprawnego posługiwania się
językiem niemieckim w mowie i piśmie. K_W031 EP1

Rozumie i zna zasady niemieckiej gramatyki i ortografii. K_W032 EP2

Ma wiedzę o współczesnym życiu społeczno-kulturalnym
i problemach krajów obszaru niemieckiego obszaru
językowego.

K_W093 EP3

umiejętności

Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka
niemieckiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. K_U021 EP4

Czyta ze zrozumieniem długie i złożone teksty
informacyjne i literackie, dostrzegając ich zróżnicowanie
pod względem stylu.

K_U072 EP5

Samodzielnie przygotowuje różnego rodzaju prace
pisemne zróżnicowane stylistycznie i funkcjonalnie,
respektując prawa autorskie.

K_U01
K_U043 EP6

Uczestniczy w dyskusjach dotyczących aktualnych
tematów społecznych, politycznych i kulturalnych,
ustalając strategie komunikowania się w określonych
sytuacjach społecznych.

K_U03
K_U044 EP7

Samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i użytkuje
informacje, korzystając z różnych źródeł informacji i
nowoczesnych technologii.

K_U015 EP8

Współpracuje w grupie. K_U116 EP10

Wykorzystuje sprawności uczenia się języka obcego do
samodzielnego rozwijania aktywności poznawczych. K_U097 EP11
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kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i
rozwijania swoich kompetencji językowych, w związku z
czym doskonali swoje umiejętności.

K_K051 EP9

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: praktyczna nauka języka niemieckiego - kurs podstawowy 3

Forma zajęć: laboratorium

30

1. Język pisany
Student samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i użytkuje informacje, korzystając z różnych źródeł
informacji i nowoczesnych technologii respektując prawa autorskie, cytując i powołując się na czyjeś
wypowiedzi, samodzielnie przygotowuje różnego rodzaju prace pisemne o spójnej budowie,
zróżnicowane stylistycznie i funkcjonalnie, stosując właściwe, stylistycznie odpowiednie słownictwo
oraz wskazania, konektory i inne środki językowe porządkujące informacje w tekście.
Opisy schematów graficznych, diagramów i wykresów; streszczenia artykułów prasowych, sprawozdania
z wydarzeń sportowych i kulturalnych; teksty argumentacyjne: rozprawki I
Student samodzielnie wyszukuje teksty i informacje w dostępnych źródłach takich jak prasa czy internet
oraz ocenia ich rzetelność, wartość informacyjną oraz przydatność, poprawnie powołuje się na te
informacje oraz je cytuje.
Zalecane tematy rozprawek: ochrona środowiska, ochrona zwierząt, multikulturowość ? islam w
Niemczech, rasizm, prawa ludzkie/obywatelskie
Ćwiczenia zbiorcze w użyciu przyimków

5 0

30

2. Konwersacje/Formy argumentacji
Student obszernie przedstawia złożone realia, łącząc przy tym ze sobą odpowiednie zagadnienia,
wyjaśniając odpowiednie aspekty i podsumowując właściwie swoje wywody;
Student bierze czynny udział w dyskusjach dotyczących problemów z zakresu realizowanych treści
tematycznych, przedstawia swój własny punkt widzenia, nawiązuje do argumentów innych
uczestników dyskusji, krytycznie odnosi się do własnych argumentów i wniosków oraz do argumentów
innych uczestników dyskusji;
Student zbiera informacje na wybrany temat, podaje argumenty, dobrze kontrargumentuje, przytacza
przykłady, wyciąga wnioski i formułuje opinie, przedstawia krótkie newsy dotyczące aktualnych
wydarzeń w obszarze niemieckojęzycznym, ćwiczy rozumienie ze słuchu na podstawie aktualnych
wiadomości lub innych tekstów ze słuchu. W swoich wypowiedziach stosuje urozmaicone i
odpowiednie stylistycznie środki językowe w zależności od rodzaju wypowiedzi i intencji
komunikacyjnej.
Praca z lekturą obowiązującą na egzaminie PNJN

Zagadnienia tematyczne:
Treści tematyczne obejmują dowolne, wybrane przez prowadzącego i uczestników kursu zagadnienia
związane z aktualnymi zjawiskami, trendami i wydarzeniami w obszarach życia społecznego,
kulturalnego, politycznego i gospodarczego.
Proponowane zagadnienia, które mogą pojawić się w toku realizacji zajęć:
o Tożsamość seksualna,  edukacja seksualna, stereotypy i role przypisywane płci;
o Nałogi i uzależnienia, programy i sposoby walki z uzależnieniami, życie z osobą uzależnioną;
o Procesy globalizacji, globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji;
o Zanieczyszczenie środowiska naturalnego, polityka ochrony środowiska, świadomość i
edukacja ekologiczna, choroby cywilizacyjne a środowisko
o Finanse i gospodarka, problemy konsumpcji i konkurencji, globalna sieć we współczesnej
gospodarce, problem rozwarstwienia ekonomicznego, sposoby rozwiązania problemu ubóstwa i
wykluczenia społecznego;
o Przemiany społeczno-ekonomiczne i demograficzne we współczesnym świecie, rozwój miast
i zmiana stylu życia, kształtowanie przestrzeni miejskiej, znaczenie ruchów miejskich;
o Uprzedzenia i stereotypy we współczesnym świecie, mechanizmy tworzenia się stereotypów,
stereotypowe postrzeganie ról w społeczeństwie, sposoby przełamywania i odrzucania stereotypów;
o Kryzysy migracyjne, sytuacja uchodźców w świecie, stereotypy związane z uchodźcami,
procesy związane z integracją uchodźców;
o Kształtowanie tożsamości narodowej, tożsamość narodowa a tożsamość europejska,
współczesny patriotyzm, stosunek do mniejszości narodowych;
o Prezentowanie i komentowanie bieżących wydarzeń z obszaru niemieckojęzycznego i ze
świata;

Struktury:
o Zdania ze spójnikami (czasowymi, modalnymi, skutkowymi, przyczynowymi itd.), zdania
względne, zdania warunkowe
o Strona bierna i formy konkurencyjne do strony biernej
o Formy nominalne
o Zwroty idiomatyczne
o Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe

5 0
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15

3. Konwersacje/Formy argumentacji
Student obszernie przedstawia złożone realia, łącząc przy tym ze sobą odpowiednie zagadnienia,
wyjaśniając odpowiednie aspekty i podsumowując właściwie swoje wywody;
Student bierze czynny udział w dyskusjach dotyczących problemów z zakresu realizowanych treści
tematycznych, przedstawia swój własny punkt widzenia, nawiązuje do argumentów innych
uczestników dyskusji, krytycznie odnosi się do własnych argumentów i wniosków oraz do argumentów
innych uczestników dyskusji;
Student zbiera informacje na wybrany temat, podaje argumenty, dobrze kontrargumentuje, przytacza
przykłady, wyciąga wnioski i formułuje opinie, przedstawia krótkie newsy dotyczące aktualnych
wydarzeń w obszarze niemieckojęzycznym, ćwiczy rozumienie ze słuchu na podstawie aktualnych
wiadomości lub innych tekstów ze słuchu
W swoich wypowiedziach stosuje urozmaicone i odpowiednie stylistycznie środki językowe w
zależności od rodzaju wypowiedzi i intencji komunikacyjnej.
Praca z lekturą obowiązującą na egzaminie PNJN

Zagadnienia tematyczne:
Treści tematyczne obejmują dowolne, wybrane przez prowadzącego i uczestników kursu zagadnienia
związane z aktualnymi zjawiskami, trendami i wydarzeniami w obszarach życia społecznego,
kulturalnego, politycznego i gospodarczego.
Proponowane zagadnienia, które mogą pojawić się w toku realizacji zajęć:
o Tożsamość seksualna,  edukacja seksualna, stereotypy i role przypisywane płci;
o Nałogi i uzależnienia, programy i sposoby walki z uzależnieniami, życie z osobą uzależnioną;
o Procesy globalizacji, globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji;
o Zanieczyszczenie środowiska naturalnego, polityka ochrony środowiska, świadomość i
edukacja ekologiczna, choroby cywilizacyjne a środowisko
o Finanse i gospodarka, problemy konsumpcji i konkurencji, globalna sieć we współczesnej
gospodarce, problem rozwarstwienia ekonomicznego, sposoby rozwiązania problemu ubóstwa i
wykluczenia społecznego;
o Przemiany społeczno-ekonomiczne i demograficzne we współczesnym świecie, rozwój miast
i zmiana stylu życia, kształtowanie przestrzeni miejskiej, znaczenie ruchów miejskich;
o Uprzedzenia i stereotypy we współczesnym świecie, mechanizmy tworzenia się stereotypów,
stereotypowe postrzeganie ról w społeczeństwie, sposoby przełamywania i odrzucania stereotypów;
o Kryzysy migracyjne, sytuacja uchodźców w świecie, stereotypy związane z uchodźcami,
procesy związane z integracją uchodźców;
o Kształtowanie tożsamości narodowej, tożsamość narodowa a tożsamość europejska,
współczesny patriotyzm, stosunek do mniejszości narodowych;
o Prezentowanie i komentowanie bieżących wydarzeń z obszaru niemieckojęzycznego i ze
świata;

Struktury:
o Zdania ze spójnikami (czasowymi, modalnymi, skutkowymi, przyczynowymi itd.), zdania
względne, zdania warunkowe
o Strona bierna i formy konkurencyjne do strony biernej
o Formy nominalne
o Zwroty idiomatyczne
o Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe

6 0

15

4. Język pisany
Student samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i użytkuje informacje, korzystając z różnych źródeł
informacji i nowoczesnych technologii respektując prawa autorskie, cytując i powołując się na czyjeś
wypowiedzi, samodzielnie przygotowuje różnego rodzaju prace pisemne o spójnej budowie,
zróżnicowane stylistycznie i funkcjonalnie, stosując właściwe, stylistycznie odpowiednie słownictwo
oraz wskazania, konektory i inne środki językowe porządkujące informacje w tekście.
Rodzaje tekstów: streszczenia i komentarze, rozprawki II, recenzje książek i filmów z niemieckiego
obszaru językowego;
Student samodzielnie wyszukuje teksty i informacje w dostępnych źródłach takich jak prasa czy internet
oraz ocenia ich rzetelność, wartość informacyjną oraz przydatność, poprawnie powołuje się na te
informacje oraz je cytuje.
Zalecane tematy rozprawek: globalizm, seksualność, design, projektowanie wnętrz, moda, koedukacja,
przedsiębiorczość
Ćwiczenia zbiorcze w deklinacji przymiotnika i rzeczownika

6 0

metoda frontalna, wypowiedzi i dyskusja na zadane tematy, praca indywidualna, analiza błędów, dyskusja nad
tekstami i tworzenie tekstów pisemnych, prezentacja multimedialna, praca w parach i w grupach, analiza tekstów
połączona z dyskusją, pogadanka, analiza przykładów

Metody kształcenia
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A. Frank, S. Haacke, S. Lahm (2007): Schlüsselkompetenzen: Schreiben im Studium und Beruf, J.B. Metzler

A. Piel (2007): Aufsätze konkret, Verlag an der Ruhr, Müllheum an der Ruhr

B. Hochmann (2007): Referieren in Schule und Universität: Wie hält man ein Referat: Vorbereitung und Durchführung, GRIN,
München

J. Glotz-Kastanis, D. Tippmann (2007): Sprechen, Schreiben, Mitreden. Ein Übungsbuch zum Training von Vortrag und
Aufsatz in der Oberstufe, Hueber Verlag

S. Glienicke, K.M Katthagen (2007): Test DaF. Oberstufenkurs mit Prüfungsvorbereitung

W. Sesink (2007): Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten: Internet, Textverarbeitung, Präsentation, Oldenburg

Campus Deutsch: Aufsätze konkret. 45 Stunden Deutschland, Hueber

Literatura podstawowa

B. Schreiner, K. Hall (2012): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Hueber, Ismaning

L. Brill, M. Techmer (2011): Großes Übungsbuch. Wortschatz, Hueber, Ismaning

M. Ferenbach, I. Schüßler (2004): Słownictwo niemieckie z ćwiczeniami dla zaawansowanych, Poznań

U. Koithan, H. Schmitz, T. Sieber, R. Sonntag, R.-P. Losche (2010): Aspekte 3. Lehrbuch. Mittelstufe Deutsch,
Berlin/München

lingofox - kreative Arbeitsblätter für den Fremdsprachenunterricht - program multimedialny

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

90Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP11,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

EGZAMIN USTNY

EP1,EP11,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP11,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP11,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenia z oceną po każdym semestrze wpisywana przez koordynatora PNJN 3, wyliczane w następujący sposób:
Ocena z zaliczenia: średnia ważona z ocen z każdego rodzaju ćwiczeń wg. następujących zasad:
V semestr: Język pisany = 1, Konwersacje/Formy argumentacji = 1
VI semestr: Język pisany = 1, Konwersacje/Formy argumentacji = 1
Ocena niedostateczna uzyskana z jednego przedmiotu składowego PNJN skutkuje oceną niedostateczną z bloki
PNJN niezależnie od uzyskanej średniej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny i ustny po semestrze 6.
Ocena z przedmiotu: średnia ważona z ocen z każdego rodzaju ćwiczeń oraz egzaminów wg. następujących zasad:
V semestr: Język pisany = 1, Konwersacje/Formy argumentacji = 1
VI semestr: Egzamin = 3, Język pisany = 1, Konwersacje/Formy argumentacji =1

Metoda obliczania oceny
końcowej

5
praktyczna nauka języka niemieckiego - kurs podstawowy 3

Ważona

5
praktyczna nauka języka niemieckiego - kurs podstawowy 3
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

6
praktyczna nauka języka niemieckiego - kurs podstawowy 3

Ważona

6
praktyczna nauka języka niemieckiego - kurs podstawowy 3
[laboratorium]

egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

4/5



10Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

25Przygotowanie projektu / eseju / itp.

35Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 225

Liczba punktów ECTS 9
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

praktyczna nauka języka obcego - kurs podstawowy 2
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2976_28S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język niemiecki (100%) , semestr: 4 - język
niemiecki (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
73 laboratorium 75 ZO0

64 laboratorium 60 E0

Razem 135 13

Koordynator
przedmiotu:

dr KAROLINA MATUSZEWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. ANNA SULIKOWSKA

Cele przedmiotu:
Przygotowanie studentów do posługiwania się językiem niemieckim na poziomie B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Wymagania wstępne: Znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna zasady posługiwania się językiem niemieckim w
mowie i piśmie K_W031 EP1

zna i rozumie zasady niemieckiej gramatyki K_W032 EP2

ma wiedzę o współczesnym życiu społeczno-kulturalnym
i problemach krajów niemieckiego obszaru językowego K_W03

K_W093 EP3

umiejętności

posługuje się językiem niemieckim na poziomie min. B2
ESOKJ

K_U01
K_U02
K_U04

1 EP4

czyta ze zrozumieniem różne teksty (np. informacyjne,
literackie) na poziomie B2, dostrzegając ich
zróżnicowanie pod względem stylu

K_U01
K_U02
K_U04

2 EP5

przygotowuje różnego rodzaju prace pisemne pod
względem zróżnicowania stylistycznego

K_U01
K_U02
K_U04

3 EP6

uczestniczy czynnie w dyskusjach dotyczących
aktualnych tematów z zakresu problemów społecznych,
kulturalnych, politycznych, ustalając strategie
komunikowania się w różnych sytuacjach

K_U02
K_U04
K_U09
K_U10
K_U11

4 EP7

kompetencje społeczne
jest gotów do wykorzystania znajomości języka w
różnych sytuacjach życia codziennego, zawodowego i
społecznego

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05

1 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning
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Przedmiot: praktyczna nauka języka obcego - kurs podstawowy 2

Forma zajęć: laboratorium

30

1. Gramatyka praktyczna
Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym
Spójniki łączące zdania główne: szyk prosty i przestawny
Zdania podrzędne okolicznikowe czasu
Zdania podrzędne okolicznikowe przyczyny
Zdania podrzędne okolicznikowe warunkowe
Zdania podrzędne okolicznikowe sposobu
Zdania podrzędne okolicznikowe celowe
Zdania podrzędne okolicznikowe przyzwalające
Tworzenie zdań podrzędnych z wyrażeń przyimkowych i wyrażeń przyimkowych ze zdań
podrzędnych
Bezokolicznik z zu i bez zu

3

45

2. Zintegrowane sprawności językowe
Słuchanie ze zrozumieniem: rozumienie filmów, wiadomości, audycji radiowych, wywiadów, opinii
innych osób na wybrane tematy, w tym na tematy abstrakcyjne oraz fachowe.
Czytanie ze zrozumieniem: selektywne wynajdywanie potrzebnych wyjaśnień i wskazówek,
szczegółowe rozumienie tekstów związanych ze specjalnością akademicką, artykułów prasowych
dotyczących współczesnych problemów; rozumienie opowiadań (motywy działania bohaterów oraz
ich konsekwencje dla fabuły), rozumienie z kontekstu znaczeń nieznanych słów, wyszukiwanie
informacji w różnych źródłach pisanych; rozumienie wszelkiego rodzaju korespondencji;
Mówienie: jasne i wyczerpujące wypowiedzi na tematy związane z zainteresowaniami i pracą,
udział w dyskusji na tematy dnia codziennego; relacjonowanie treści przeczytanej książki lub
obejrzanego filmu; uzasadnianie własnych opinii; opowiadanie przeczytanych i usłyszanych treści,
relacjonowanie obejrzanych programów, wywiadów, prowadzenie dłuższych konwersacji;
Pisanie: argumentatywne formy tekstów, listy do redakcji, wpisy na forach internetowych,
komentowanie, przedstawianie różnych punktów widzenia; rozprawki (wprowadzenie); szczegółowe
opisy zdarzeń prawdziwych lub fikcyjnych, krótkie recenzje książki czy filmu, pisanie streszczeń i
sprawozdań
Zagadnienia tematyczne: życie zawodowe, studia, wygląd i moda, ochrona zdrowia i profilaktyka,
(nowe) media i technologie, konsumpcja, bieżące informacje kulturalne, polityczne i gospodarcze,
wybrane zagadnienia kulturoznawcze itp. (według podręcznika)
Struktury gramatyczne: Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, spójniki złożone (sowohl ? als
auch itp.), imiesłowy (Partizipien), strona bierna z czasownikami modalnymi, mowa zależna i
niezależna, rekcja rzeczownika i przysłówka (według podręcznika).

3

15

3. Gramatyka praktyczna
Konjunktiv II (powtórzenie)
Konjunktiv I
Zdania przydawkowe
Partizip I, Partizip II
Tworzenie zdań podrzędnych z przydawek rozwiniętych i odwrotnie

4

45

4. zintegrowane sprawności językowe
Słuchanie ze zrozumieniem: rozumienie filmów, wiadomości, audycji radiowych, wywiadów, opinii
innych osób na wybrane tematy, w tym na tematy abstrakcyjne oraz fachowe.
Czytanie ze zrozumieniem: selektywne wynajdywanie potrzebnych wyjaśnień i wskazówek,
szczegółowe rozumienie tekstów związanych ze specjalnością akademicką, artykułów prasowych
dotyczących współczesnych problemów; rozumienie opowiadań (motywy działania bohaterów oraz
ich konsekwencje dla fabuły), rozumienie z kontekstu znaczeń nieznanych słów, wyszukiwanie
informacji w różnych źródłach pisanych; rozumienie wszelkiego rodzaju korespondencji;
Mówienie: jasne i wyczerpujące wypowiedzi na tematy związane z zainteresowaniami i pracą,
udział w dyskusji na tematy dnia codziennego; relacjonowanie treści przeczytanej książki lub
obejrzanego filmu; uzasadnianie własnych opinii; opowiadanie przeczytanych i usłyszanych treści,
relacjonowanie obejrzanych programów, wywiadów, prowadzenie dłuższych konwersacji;
Pisanie: argumentatywne formy tekstów, listy do redakcji, wpisy na forach internetowych,
komentowanie, przedstawianie różnych punktów widzenia; rozprawki (wprowadzenie); szczegółowe
opisy zdarzeń prawdziwych lub fikcyjnych, krótkie recenzje książki czy filmu, pisanie streszczeń i
sprawozdań
Zagadnienia tematyczne: życie zawodowe, studia, wygląd i moda, ochrona zdrowia i profilaktyka,
(nowe) media i technologie, konsumpcja, bieżące informacje kulturalne, polityczne i gospodarcze,
wybrane zagadnienia kulturoznawcze itp. (według podręcznika)
Struktury gramatyczne: Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, spójniki złożone (sowohl ? als
auch itp.), imiesłowy (Partizipien), strona bierna z czasownikami modalnymi, mowa zależna i
niezależna, rekcja rzeczownika i przysłówka (według podręcznika).

4

ćwiczenia komunikacyjne w różnych formach (wypowiedzi ustne, udział w dialogu, dyskusji, wystąpienia w plenum)
gramatyka praktyczna
praca z podręcznikiem oraz materiałami dodatkowymiMetody kształcenia
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Dengler, S. i in. (2018): Linie 1. Deutsch im Alltag und Beruf, Klett, Stuttgart

Dreyer, H.; Schmitt, R. (2000): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber, Ismaning

Földeak, H. (2009): Sag's besser. Teil 1 und 2, Hueber, Ismaning

Perlmann-Balme, M.; Schwalb, S.; Matussek, M. (2016): Sicher! Deutsch als Fremdsprache B2, Hueber, Ismaning

Literatura podstawowa

Bęza, S. (2007): Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, PWN, Warszawa

Brill, L.M.; Teschmer, M. (2011): Großes Übungsbuch Wortschatz, Hueber, Ismaning

Loumiotis, U.; Mazur, A. (2016): So geht es zu B2. Vorbereitungskurs auf das Goethe- /ÖSD-Zertifikat B2, Klett , Stuttgart

Luscher, R. (2011): Übungsgrammatik für die Mittelstufe, Hueber, Ismaning

Scheiner, B.; Hall, K. (2012): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Hueber, Ismaning

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

135Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP8EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Semestr trzeci: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych w ramach zadan wykonywanych
w trakcie zajęć oraz pracy samodzielnej.
Semestr czwarty (dopuszczenie do egzaminu): jw.

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego w semestrze 4  nastąpi zmiana warunków
zaliczenia przedmiotu na następujące wymogi: 1) warunkiem uzyskania zaliczenia z każdego rodzaju ćwiczeń w
ramach PNJN jest uzyskanie wszystkich pozytywnych ocen cząstkowych ze sprawdzianów i kolokwiów oraz
wypowiedzi ustnych i pisemnych; 2) warunkiem zaliczenia przedmiotu PNJN jest przystąpienie do egzaminu ustnego
przeprowadzonego w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams, który będzie obejmował sprawdzenie
struktur gramatycznych, sposobu wypowiedzi na zadany temat i odpowiedzi na pytania oraz znajomości treści
lektury.

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego w semestrze 4  nastąpi zmiana metod
weryfikacji efektów uczenia się na egzamin ustny (EP1,EP2,EP3,EP4,EP5,EP6,EP8)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Semestr trzeci: ocena z przedmiotu jest ocena z zaliczenia; komponent gramatyczny: waga 1; komponent leksykalno-
komunikacyjny:
waga 2
Semestr czwarty: ocena z
przedmiotu jest ocena z egzaminu z uwzględnieniem ocen cząstkowych z następującymi
wagami: komponent gramatyczny waga 1, komponent leksykalno-komunikacyjny waga 2, egzamin waga 3

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 praktyczna nauka języka obcego - kurs podstawowy 2 Ważona

3
praktyczna nauka języka obcego - kurs podstawowy 2
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

4 praktyczna nauka języka obcego - kurs podstawowy 2 Ważona

4
praktyczna nauka języka obcego - kurs podstawowy 2
[laboratorium]

egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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20Udział w egzaminie/zaliczeniu

65Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

45Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 325

Liczba punktów ECTS 13
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*KN

Moduł:
Praktyka zawodowa [moduł]

praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole podstawowej, ciągła
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie nauczycielskieogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 66 praktyka 60 ZO

Razem 60 6
Koordynator
przedmiotu: mgr JOANNA  GOŁĘBIECKA

Prowadzący zajęcia: dr EDYTA  KOPACZEWSKA

Cele przedmiotu:

poznanie organizacji i funkcjonowania różnych typów szkół;
praktyczne zastosowanie wiedzy merytorycznej oraz metodycznej podczas prowadzonych zajęć szkolnych
(pogłębienie znajomości metod i form nauczania
obserwacja i analiza pracy nauczyciela i uczniów ( podczas omawiania lekcji przez studentów oraz szkolnych
opiekunów praktyk
analizowanie własnej pracy i jej efektów
nabycie umiejętności planowania, organizacji pracy, prowadzenia i dokumentowanie zajęć
poznanie pracy wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, samorządu uczniowskiego, kół zainteresowań,
sposobów organizacji czasu wolnego, rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów

Wymagania wstępne:
znajomość podstawowej wiedzy metodycznej
znajomość języka niemieckiego na poziomie B2
przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

znajomość specyfiki szkoły i realizowanych w
niej zadań dydaktycznych, stosowanych metod,
form pracy i pomocy dydaktycznych

SN_W02
SN_W03
SN_W05
SN_W06
SN_W09

1 EP1

znajomość sposobów aktywizowania,
motywowania i dyscyplinowania uczniów SN_W072 EP2

umiejętności

umiejętność planowania i przeprowadzania
lekcji z uwzględnieniem odpowiednich metod,
form pracy   oraz środków dydaktycznych w
oparciu o samodzielnie przygotowane
scenariusze

SN_U01
SN_U02
SN_U04
SN_U07
SN_U08
SN_U09

1 EP3

umiejętność wykorzystania w procesie
dydaktycznym technologii informacyjnej SN_U012 EP4

umiejętność podejmowania indywidualnej
współpracy z uczniem zdolnym bądź uczniem o
specjalnych potrzebach edukacyjnych

SN_U02
SN_U043 EP5

umiejętność przygotowania narzędzi do
diagnozowania wiedzy i umiejętności uczniów SN_U054 EP6

umiejętność oceniania wytworów pracy uczniów
(zadania domowe, sprawdziany, prace klasowe) SN_U055 EP7
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kompetencje społeczne umiejętnośćwspółpracy z innymi nauczycielami
(pedagogiem, wychowawcą, bibliotekarzem)

SN_K01
SN_K02
SN_K03
SN_K05
SN_K07

1 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole podstawowej, ciągła

Forma zajęć: praktyka

41. Poznanie całokształtu organizacji i funkcjonowania szkoły podstawowej 6

4
2. Poznanie ważnych dokumentów (podstawa programowa, programy nauczania, dokumentacja
pracy
nauczyciela)

6

163. Hospitacja lekcji jęz. niemieckiego/ obserwowanie wdrażania nowoczesnych metod
dydaktycznych 6

24. Hospitacja godzin wychowawczych 6

165. Prowadzenie lekcji jęz. niemieckiego w oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte na uczelni 6

16. Prowadzenie godzin wychowawczych 6

67. Omawianie lekcji/ analizowanie sytuacji dydaktycznych i wychowawczych 6

68. Sprawdzanie prac pisemnych 6

59. Poznawanie innych form pracy z uczniem ( zajęcia wyrównawcze, nauczanie indywidualne, koła
zainteresowań, świetlica, biblioteka, konkursy, wystawy, wyjścia do kina i teatru) 6

zajęcia praktyczne w szkołach podstawowych; omawianie zajęć hospitowanych
i prowadzonych przez studentaMetody kształcenia

Szałek, M. (2004): Jak motywować uczniów do nauki języka obcego, Poznań

Ziebell B. (2002): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten., Goethe-Institut Inter Nationes,
München.

Literatura podstawowa

Łuczak- Łomża A./ Metera-Debaene E.  (2002): Zanim wybierzesz podręcznik. Metody oceniania
materiałów do nauki języków, Fraszka Edukacyjna, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

50Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie na podstawie przedłożonego dziennika praktyk oraz zawartej w nim opinii
nauczyciela prowadzącego, oceny przedłożonych konspektów lekcji prowadzonych przez
studenta, oceny lekcji hospitowanej przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie na ocenę po 5. semestrze; oceną końcową jest ocena z zaliczenia

Metoda obliczania
oceny końcowej 6 praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole

podstawowej, ciągła Ważona

6 praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole
podstawowej, ciągła [praktyka]

zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*KN

Moduł:
Praktyka zawodowa [moduł]

praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej, ciągła
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie nauczycielskieogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24 praktyka 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu: mgr JOANNA  GOŁĘBIECKA

Prowadzący zajęcia: dr EDYTA  KOPACZEWSKA

Cele przedmiotu:
zapoznania się ze specyfiką szkoły, dokumentami regulującymi jej pracę i realizowanymi w niej  zadaniami
opiekuńczo- wychowawczymi
obserwowania rzeczywistości szkolnej
prowadzenie samodzielnych działań opiekuńczo- wychowawczych

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza ogólna z zakresu nauk humanistycznych, zainteresowanie pracą nauczyciela języka obcego,
przygotownie pedagogiczne i psychologiczne

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

znajomość specyfiki szkoły, dokumentów
regulującymi jej pracę (statut, program
wychowawczy, program profilaktyczny)  i
realizowanych w niej  zadań opiekuńczo-
wychowawczychi

SN_W051 EP1

rozumienie relacji w grupach, interakcji między
uczniami oraz między uczniami a nauczycielami

SN_W02
SN_W03
SN_W07

2 EP2

znajomość specyficznych potrzeb edukacyjnych
uczniów SN_W093 EP3

znajomość pracy pedagoga szkolnego i jego roli
w szkole

SN_W02
SN_W034 EP4

umiejętności

umiejętność prowadzenia zajęć wychowawczych
w oparciu o samodzielnie przygotowane
scenariusze

SN_U01
SN_U02
SN_U03
SN_U04
SN_U05
SN_U07
SN_U08
SN_U09

1 EP5

umiejętność sprawowania opieki nad uczniami
poza terenem szkoły (np. wyjścia do kina) SN_U072 EP6

kompetencje społeczne
umiejętność współdziałania z opiekunem
praktyk w zakresie sprawowania opieki nad
grupą

SN_K01
SN_K02
SN_K03
SN_K04
SN_K05
SN_K07

1 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

1/2



Przedmiot: praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej, ciągła

Forma zajęć: praktyka

6
1. Poznanie specyfiki szkoły w aspekcie pełnionych funkcji opiekuńczo-wychowawczych i jako
miejsca
pracy

4

62. Obserwacja różnych form aktywności i relacji w obrębie środowiska szkolnego 4

6
3. Współpraca z opiekunem praktyk w zakresie realizowania różnych funkcji
opiekuńczowychowawczych
w szkole.

4

64. Podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych w środowisku szkolnym. 4

65. Analiza i interpretacja doświadczeń zdobywanych w trakcie praktyki szkolnej 4

zajęcia praktyczne w szkole podstawowej, omawianie zajęć hospitowanych i prowadzonych przez
studentaMetody kształcenia

Śliwerski B. (2001): Program wychowawczy szkoły., WSiP

Tiller T. (1999): O uczeniu się przez doświadczenie w pracy nauczycieli, Mentor
Literatura podstawowa

Fechner-Sędzicka I., Lachowska-Zarska E. (2003): Nauczyciele – rodzicom. Spotkania z rodzicami.,
Toruń

Kijak K., Dos Santos M. (2004): Spotkania zespołu wychowawczego.

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7

OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

EP2,EP3,EP5,EP6,E
P7

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

terminowe złożenie opiekunowi z ramienia uczelni dokumentacji praktyk wraz z oceną nauczyciela
opiekuna

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena nauczyciela opiekuna, analiza dokumentacji praktyki

Metoda obliczania
oceny końcowej 4 praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w

szkole podstawowej, ciągła Ważona

4 praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w
szkole podstawowej, ciągła [praktyka]

zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład do wyboru (literaturoznawstwo, językoznawsto, historia i kultura) [moduł]

przedmiot do wyboru
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2652_47S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język niemiecki (100%) , semestr: 6 - język
niemiecki (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3
45 wykład 30 ZO

46 wykład 30 ZO

Razem 60 8

Koordynator
przedmiotu:

dr JOANNA  SUMBOR

Prowadzący zajęcia: dr JOANNA  SUMBOR

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa oraz poszerzenie
i pogłębienie ich dotychczasowej wiedzy
Zdobycie umiejętności, pozwalających przeprowadzać samodzielną analizę i interpretację tekstów literackich oraz
przyczyn ciągłości i przemian literatury niemieckiego obszaru językowego
Zdobycie kompetencji krytycznej oceny odbieranych treści oraz własnych umiejętności; świadomie kształtuje własne
upodobania kulturalne, uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych jego form i mediów.

Wymagania wstępne:
Odpowiedni stopień znajomości języka niemieckiego, ogólna znajomość zagadnień literaturoznawczych i
językoznawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie podstawowe problemy badawcze nauk o
języku, historii, literaturze i kulturze krajów niemieckiego
obszaru językowego

K_W011 EP1

zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię
używaną w procesie akwizycji języka, literaturoznawstwie
i językoznawstwie oraz w odniesieniu do opisu zjawisk i
prądów kulturowych

K_W022 EP2

zna i rozumie historię piśmiennictwa i/lub tradycji ustnej
w obrębie niemieckiego obszaru językowego,
periodyzację dziejów literatury, charakterystykę
poszczególnych epok, najważniejszych nurtów, prądów i
kierunków literackich oraz twórczość najwybitniejszych
przedstawicieli literatury niemieckojęzycznej

K_W073 EP3

zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki,
gatunków literackich i teorii literatury, podstawowe
metody interpretacji dzieł literackich z uwzględnieniem
ich kontekstu kulturowego i historycznego

K_W084 EP4

1/3



umiejętności

potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać
informacje o języku, literaturze i kulturze krajów
niemieckiego obszaru językowego, korzystając z różnych
źródeł i nowoczesnych technologii

K_U011 EP5

potrafi brać udział w dyskusji, samodzielnie
przygotowywać wystąpienia ustne i prace pisemne
dotyczące różnych aspektów językoznawczych,
literaturoznawczych, historycznych i kulturowych

K_U02
K_U042 EP6

potrafi przeprowadzać samodzielną analizę i interpretację
tekstów literackich, wykorzystując różne źródła K_U073 EP7

potrafi analizować motywy lub przyczyny ciągłości i
przemian literatury niemieckiego obszaru językowego K_U084 EP8

potrafi uczyć się przez całe życie, określać poziom swojej
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, doskonalić swoje
umiejętności i wyznaczać kierunki własnego rozwoju
oraz kształcenia

K_U105 EP9

kompetencje społeczne

jest gotów do świadomego kształtowania i pielęgnowania
własnych upodobań kulturalnych, uczestniczenia w życiu
kulturalnym, korzystania z różnych jego form i mediów K_K041 EP10

jest gotów do uznania znaczenia nauk filologicznych dla
relacji międzynarodowych i interkulturowych,
zaakceptowania różnorodności językowej i kulturowej K_K012 EP11

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści oraz zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemów

K_K053 EP12

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przedmiot do wyboru

Forma zajęć: wykład

15
1. różna i zmieniająca się problematyka, np. pogłębiona charakterystyka wybranej epoki literackiej lub
nurtu literackiego, twórczości wybranego autora, wybranego gatunku literackiego lub wybranych zjawisk
literackich

5

15
2. różna i zmieniająca się problematyka, np. pogłębiona charakterystyka wybranej epoki literackiej lub
nurtu literackiego, twórczości wybranego autora, wybranego gatunku literackiego lub wybranych zjawisk
literackich

5

15
3. różna i zmieniająca się problematyka, np. pogłębiona charakterystyka wybranej epoki literackiej lub
nurtu literackiego, twórczości wybranego autora, wybranego gatunku literackiego lub wybranych zjawisk
literackich

6

15
4. różna i zmieniająca się problematyka, np. pogłębiona charakterystyka wybranej epoki literackiej lub
nurtu literackiego, twórczości wybranego autora, wybranego gatunku literackiego lub wybranych zjawisk
literackich

6

prezentacja multimedialna, wykład interaktywny, dyskusja, analiza tekstówMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Z oferty wykładów do wyboru obligatoryjny wybór 4 wykładów po 15 godz. w trakcie studiów, w tym przynajmniej 2
wykładów zgodnych z wybraną dyscypliną i 1 wykładu z innej dyscypliny.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Wyliczenie oceny z przedmiotu: 100% kolokwium zaliczeniowe

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 przedmiot do wyboru Ważona

5 przedmiot do wyboru [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 przedmiot do wyboru Ważona

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia

2/3



zostanie podana każdorazowo przy oferowanej treści programowej :Literatura podstawowa

zostanie podana każdorazowo przy oferowanej treści programowej :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

8Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

64Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

60Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200

Liczba punktów ECTS 8

6 przedmiot do wyboru [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład do wyboru (literaturoznawstwo, językoznawsto, historia i kultura) [moduł]

przedmiot do wyboru
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2976_46S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język niemiecki (100%) , semestr: 6 - język
niemiecki (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3
45 wykład 30 ZO0

46 wykład 30 ZO0

Razem 60 8

Koordynator
przedmiotu:

dr KATARZYNA OCHMAŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr KATARZYNA OCHMAŃSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa oraz
poszerzenie i pogłębienie ich dotychczasowej wiedzy

Wymagania wstępne:
Odpowiedni stopień znajomości języka niemieckiego, ogólna znajomość zagadnień literaturoznawczych i
językoznawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

charakteryzuje wybrane zagadnienia z zakresu
językoznawstwa uwzględniając poznane teorie, nurty i
szkoły językoznawcze ma ogólną wiedzę w zakresie
oferowanej na wykładzie tematyki literaturoznawczej lub
językoznawczej

K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W09
K_W11

1 EP1

umiejętności

czyta ze zrozumieniem, streszcza, interpretuje i analizuje
teksty literackie i naukowe w języku niemieckim

K_U07
K_U08
K_U10

1 EP2

analizuje wybrane zagadnienia literaturoznawcze lub
językoznawcze

K_U01
K_U03
K_U06
K_U07
K_U08
K_U09

2 EP3

w swojej pracy badawczej samodzielnie wyszukuje,
selekcjonuje, analizuje, ocenia i wykorzystuje informacje,
korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U01
K_U06
K_U07
K_U09
K_U10

3 EP6

1/3



kompetencje społeczne

dostrzega wielopłaszczyznowość badań
literaturoznawczych i językoznawczych, doceniając
znaczenie nauk filologicznych dla relacji
międzynarodowych i interkulturowych oraz dla
zachowania dziedzictwa kulturowego ludzkości

K_K01
K_K02
K_K04
K_K05

1 EP7

dąży do poszerzania własnej wiedzy i umiejętności
poprzez samodzielne studiowanie i wykorzystywanie
literatury przedmiotu przestrzegając praw autorskich i
zasad etycznych

K_K01
K_K02
K_K04

2 EP8

dąży do wykorzystania informacji o języku niemieckim
oraz o literaturze i kulturze niemieckiego obszaru
językowego w życiu i w pracy zawodowej, mając
świadomość wagi refleksji na tematy etyczne

K_K033 EP9

pielęgnuje własne upodobania kulturalne, interesuje się
procesami kulturowymi i uczestniczy w życiu
kulturalnym korzystając z różnych jego form i mediów

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04

4 EP10

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: przedmiot do wyboru

Forma zajęć: wykład

30

1. różna i zmieniająca się problematyka, np. pogłębiona charakterystyka wybranej epoki literackiej
lub nurtu literackiego, twórczości wybranego autora, wybranego gatunku literackiego lub
wybranych zjawisk literackich / zagadnienia dotyczące składni, przekładoznawstwa, leksykografii,
frazeologii i frazeografii, psycholingwistyki i socjolingwistyki, lingwistyki konfrontatywnej,
lingwistyki tekstu i dyskursu, akwizycji języka pierwszego i drugiego, języków specjalistycznych itp

5

30

2. różna i zmieniająca się problematyka, np. pogłębiona charakterystyka wybranej epoki literackiej
lub nurtu literackiego, twórczości wybranego autora, wybranego gatunku literackiego lub
wybranych zjawisk literackich / zagadnienia dotyczące składni, przekładoznawstwa, leksykografii,
frazeologii i frazeografii, psycholingwistyki i socjolingwistyki, lingwistyki konfrontatywnej,
lingwistyki tekstu i dyskursu, akwizycji języka pierwszego i drugiego, języków specjalistycznych itp

6

wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza tekstówMetody kształcenia

zostanie podana każdorazowo przy oferowanej treści programowej :Literatura podstawowa

zostanie podana każdorazowo przy oferowanej treści programowej :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne

8Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP6,EP7,EP8,EP9KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Z oferty wykładów do wyboru obligatoryjny wybór 4 wykładów po 15 godz. w trakcie studiów, w tym przynajmniej 2
wykładów zgodnych z wybraną dyscypliną i 1 wykładu z innej dyscypliny.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Wyliczenie oceny z przedmiotu: 100% kolokwium zaliczeniowe

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 przedmiot do wyboru Ważona

5 przedmiot do wyboru [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 przedmiot do wyboru Ważona

6 przedmiot do wyboru [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



0Przygotowanie się do zajęć 0

64Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

60Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200

Liczba punktów ECTS 8
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany do wyboru [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

HUM02AIJ3442_81S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 22 wykład 25 ZO

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr BARBARA WITEK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Zdobycie ogólnej wiedzy w zakresie nauk społecznych

Wymagania wstępne: zgodnie z wybranym przedmiotem

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma wiadomości interdyscyplinarne w zakresie nauk
społecznych i korzysta z nich w różnorodnych
dziedzinach nauki, w tym przy zdobywaniu wiedzy o
języku swojej specjalności

K_W021 EP1

umiejętności

wybiera sposób zastosowania interdyscyplinarnych
kompetencji pozwalających na wykorzystanie wiedzy o
jeęyku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach
nauki i życia społecznego

K_U04
K_U051 EP2

potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i uzytkować informacje,
korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U04
K_U052 EP3

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i
wykorzystywania wiedzy z różnych obszarów nauki;
mając swiadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności
doskonali je i wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia

K_K011 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przedmiot do wyboru

Forma zajęć: wykład

251. zgodnie z treściami programowymi przewidzianymi dla wybranego przedmiotu 2

wykładMetody kształcenia
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Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach zgodnie z tematem wykładu :Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

6Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

na zasadach przewidzianych dla wybranego przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

na zasadach przewidzianych dla wybranego przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 przedmiot do wyboru Nieobliczana

2 przedmiot do wyboru [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*KN

Moduł:
Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne [moduł]

psychologia ogólna
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie nauczycielskieogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 23
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 E

Razem 45 2
Koordynator
przedmiotu: dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia: dr BARTOSZ  WOJCIECHOWSKI

Cele przedmiotu:
Przygotowanie studentów do skutecznego wykonywania zadań nauczyciela we współczesnej szkole. Poznanie i
zrozumienie podstawowych procesów psychologicznych człowieka potrzebnych w pracy dydaktycznej i
wychowawczej.

Wymagania wstępne: Przedmiot nie wymaga posiadania wcześniejszej wiedzy specjalistycznej z psychologii. Wewnętrzna motywacja
do pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu
psychologii, posiada podstawową wiedzę z
zakresu funkcjonowania procesów
poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i
procesów społecznych

SN_W03
SN_W041 EP1

Zna podstawowe koncepcje człowieka i
wynikające z nich uwarunkowania zachowania SN_W042 EP2

Posiada wiedzę z zakresu różnic indywidualnych
ze szczególnym uwzględnieniem różnic w
zakresie inteligencji i temperamentu

SN_W033 EP3

Rozumie pojęcie normy i patologii, zna
podstawowe zagadnienia z zakresu
psychopatologii u dzieci i młodzieży

SN_W02
SN_W03
SN_W04

4 EP4

umiejętności

Student interpretuje zachowania uczniów z
perspektywy psychologicznych koncepcji

SN_U02
SN_U031 EP5

Potrafi komunikować się używając
specjalistycznej terminologii psychologicznej SN_U032 EP6

Wykorzystuje znajomość procesów
psychologicznych do analizowania,
interpretowania i planowania sytuacji
dydaktycznych i wychowawczych

SN_U02
SN_U053 EP7

Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę w
sposób uporządkowany i systematyczny,
wykorzystując nowoczesne techniki
pozyskiwania informacji

SN_U114 EP8

Rozwija refleksję naukową w odniesieniu do
psychologicznych uwarunkowań pracy
nauczyciela

SN_U015 EP9
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kompetencje społeczne

Jest gotowy do współpracy SN_K02
SN_K031 EP11

Przejawia postawę szacunku, tolerancji i troski
wobec innych

SN_K02
SN_K032 EP12

Jest wrażliwy na konieczność prowadzenia
zindywidualizowanych działań
psychologicznych, angażuje się w działania
profilaktyczne

SN_K023 EP13

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: psychologia ogólna

Forma zajęć: wykład

11. Cel i przedmiot psychologii 3

42. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacje zachowań ucznia w sytuacjach szkolnych 3

43. Procesy poznawcze: spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie, uczenie się 3

44. Procesy emocjonalno-motywacyjne 3

25. Osobowość: teorie, typologie 3

46. Różnice indywidualne w zakresie temperamentu, inteligencji, zdolności, stylu poznawczego 3

47. Zachowania społeczne i ich uwarunkowania: struktura i dynamika małej grupy społecznej,
stereotypy i uprzedzenia 3

28. Komunikacja interpersonalna, konflikty interpersonalne 3

29. Stres 3

310. Pojęcie normy i patologii, podział zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży 3

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Czynniki wpływające na efektywniejsze zapamiętywanie 3

22. Kary i nagrody w wychowaniu i nauczaniu 3

23. Czynniki kształtujące inteligencję, wspieranie rozwoju inteligencji 3

24. Kompetencje emocjonalne i możliwości ich rozwoju 3

25. Zachowania asertywne, agresywne, uległe i manipulacyjne 3

26. Umiejętność radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 3

37. Rozwiązywanie konfliktów metodą współpracy 3

Metodą dydaktyczną jest wykład aktywizujący  i konwersatoryjny ilustrowany multimedialnym
przekazem: autorskimi slajdami oraz dźwiękiem.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP11,EP12,EP
13,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP11,EP12,EP
13,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP11,EP12,EP
13,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Strelau, J. (2000): Psychologia. Podręcznik akademicki t. I.

Strelau, J. (2000): Psychologia. Podręcznik akademicki t. II

Strelau, J. (2000): Psychologia. Podręcznik akademicki t. III

Zimbardo Ph., Ruch F.  (1997): Psychologia i życie, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Aronson, E.  (2005): Człowiek  istota  społeczna. Wybór tekstów., PWN, Warszawa

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M.  (1997): Psychologia  społeczna. Serce i umysł. , Zysk i ska,
Poznań

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywne zaliczenie 2 pisemnych sprawdzianów z
zagadnień objętych programem wykładów i ćwiczeń (pytania otwarte).
Ocena końcowa (koordynatora) z przedmiotu to średnia ocena z obu sprawdzianów.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu: średnia arytmetyczna oceny

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 psychologia ogólna Arytmetyczna

3 psychologia ogólna [wykład] egzamin

3 psychologia ogólna [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*KN

Moduł:
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do szkoły podstawowej

psychologia szkoły podstawowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie nauczycielskieogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2 24
ćwiczenia 15 ZO

konwersatorium 15 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu: dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia: dr BARTOSZ  WOJCIECHOWSKI

Cele przedmiotu:
Przygotowanie studentów do skutecznego wykonywania zadań nauczyciela we współczesnej szkole
podstawowej. Poznanie i zrozumienie podstawowych procesów psychologicznych człowieka potrzebnych w pracy
dydaktycznej i wychowawczej.

Wymagania wstępne: Posiadanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie zajęć z psychologii ogólnej. Wewnętrzna motywacja do
pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

01 - Student zna uwarunkowania i
prawidłowości w rozwoju w okresie późnego
dzieciństwa i wczesnej adolescencji

SN_W021 EP1

02 - Student zna potencjalne zagrożenia
zaburzające rozwój uczniów w szkole
podstawowej

SN_W022 EP2

03 - Student rozumie specyfikę motywowania
uczniów i kierowania klasą na poziomie szkoły
podstawowej

SN_W053 EP3

umiejętności

04 - Student potrafi rozpoznać i zaplanować
pracę z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych i wychowawczych

SN_U04
SN_U05
SN_U06

1 EP4

05 - Student potrafi komunikować się używając
specjalistycznej terminologii psychologicznej

SN_U09
SN_U112 EP5

06 - Student potrafi rozpoznać i zaplanować
pracę z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych i wychowawczych

SN_U01
SN_U02
SN_U03
SN_U04

3 EP6

07 - Student samodzielnie pogłębia wiedzę
wykorzystując nowoczesne techniki
pozyskiwania informacji

SN_U114 EP7

08 - Student posiada umiejętność motywowania
uczniów i utrzymania dyscypliny w klasie
szkolnej

SN_U045 EP8
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kompetencje społeczne

09 - Student rozwija postawę tolerancji i
empatii

SN_K01
SN_K021 EP9

10 - Student posiada pozytywne wzorce w
komunikowaniu się SN_K032 EP10

11 - Student rozwija postawę współpracy z
innymi specjalistami SN_K053 EP11

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: psychologia szkoły podstawowej

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Prawidłowe i nieprawidłowe postawy rodzicielskie - wychowawcze 4

22. Uczniowie z uogólnionymi zaburzeniami rozwojowymi 4

23. Uczniowie z zaburzeniami zachowania (zaburzenia zachowania i opozycyjno-buntownicze) 4

24. Uczniowie z wybranymi zaburzeniami emocjonalnymi (lęk separacyjny, fobia szkolna) 4

25. Uczniowie hiperkinetyczni z deficytami uwagi (ADHD) 4

26. Uczniowie ze specyficznymi problemami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią i
dyskalkulią) 4

27. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie 4

Forma zajęć: konwersatorium

11. Czynniki i fazy rozwoju 4

22. Modele rozwoju: rozwój emocjonalno-społeczny wg Erika H. Eriksona 4

23. Rozwój poznawczy wg teorii Piageta 4

44. Kryteria dojrzałej osobowości i zaburzone ścieżki rozwoju 4

35. Charakterystyka wczesnego wieku szkolnego 4

36. Charakterystyka wczesnego okresu dorastania 4

Aktywizująca forma prezentacji wybranego materiału dydaktycznego
przez studentów, realizowana pod superwizją prowadzącego zajęcia, Wykład aktywizujący i
konwersatoryjny ilustrowany multimedialnym przekazem: autorskimi slajdami oraz dźwiękiem.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8

PREZENTACJA

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4,EP5,EP6
,EP7,EP8

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

zaliczenie z oceną po semestrze 4

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
- pozytywne zaliczenie pisemnego sprawdzianu z zagadnień objętych programem konwersatorium
i ćwiczeń (pytania otwarte);
- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach;
- osobista prezentacja materiału dydaktycznego
Ocena końcowa (koordynatora) z przedmiotu to średnia ocena ze sprawdzianu i prezentacji.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu: średnia arytmetyczna oceny ze sprawdzianu i prezentacji.
Szczegółowe zasady - zaliczenie pisemne:
(4 pytania otwarte, każde pytanie punktowane: 0, 1, 2, 3, 4 pkt)
Skala ocen - zaliczenie pisemne:
0 ? 7 ndst
8 - 9 dst
10 dst+
11-12 db
13-14 db+
15 ? 16 bdb
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Bogdanowicz M., Krasowicz G. (1995): Diagnoza i leczenie dysleksji rozwojowej –
neuropsychologiczna koncepcja D.J. Bakera. W: Psychologia wychowawcza nr: 2
Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z. : Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudność w pisaniu
i czytaniu
Harwas-Napierała B., Trempała J.: Psychologia rozwoju człowieka. Słomko Z. : Medycyna
perinatalna

Lepalczyk J., Pilch T. : Pedagogika społeczna

Obuchowska I. : Dynamika nerwic. Rozdz. 4: Dynamika zaburzeń nerwicowych

Obuchowska I. : Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Część II. rozdz. 5

Popielarska A. (red.) :  Psychiatria wieku rozwojowego. Rozdz. 9: Reakcje nerwicowe, nerwice i
zespoły nerwicowe u dzieci i młodzieży
Przetacznik-Gierowska M. Makiełło-Jarża. : Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku
dziecięcego

Serfontein G. : Twoje nadpobudliwe dziecko. Poradnik dla rodziców.

Sowa B. : Jeżeli dziecko źle czyta i pisze

Styczek J. : Logopedia

Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie
wszystko, co chcielibyście wiedzieć

Wójcik D. : Nieprzystosowanie społeczne młodzieży

Żebrowska M. : Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży

Literatura podstawowa

Strelau J. (2000):  Psychologia. Podręcznik akademicki t. II

Zimbardo Ph., Ruch F. (1997): Psychologia i życie,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

(2000): Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD – 10, Uniwersyteckie
Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Metoda obliczania
oceny końcowej

4 psychologia szkoły podstawowej Arytmetyczna

4 psychologia szkoły podstawowej [ćwiczenia] zaliczenie z
oceną

4 psychologia szkoły podstawowej [konwersatorium] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru [moduł]

realioznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego w tekstach praktycznych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2650_45S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 46 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr KAROLINA MATUSZEWSKA

Prowadzący zajęcia: mgr Monika Kasjanowicz-Szczepańska

Cele przedmiotu:

przekazanie wiedzy o współczesnych krajach niemieckiego obszaru językowego
nauczenie pozyskiwania informacji i analizowania zjawisk kulturowych
zainteresowanie studentów bieżącą sytuacją społeczno-polityczną i procesami kulturotwórczymi w krajach
niemieckiego obszaru językowego

Wymagania wstępne: znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na
temat krajów niemieckiego obszaru językowego

K_W01
K_W091 EP1

student ma podstawową wiedzę o współczesnych
przejawach życia na terenie krajów niemieckiego obszaru
językowego

K_W01
K_W092 EP2

student rozumie w podstawowym stopniu wpływ
czynników społeczno-politycznych na procesy zmian w
krajach niemieckiego obszaru językowego

K_W01
K_W02
K_W09

3 EP3

umiejętności

student potrafi w podstawowym stopniu wykorzystać
informacje o krajach niemieckiego obszaru językowego w
pracy zawodowej

K_U011 EP4

student rozpoznaje i charakteryzuje istotne zagadnienia
charakterystyczne dla dzisiejszego niemieckiego obszaru
językowego w stopniu podstawowym

K_U01
K_U042 EP5

student wyszukuje, selekcjonuje i przekazuje bieżące
informacje dotyczące współczesnych krajów
niemieckiego obszaru językowego

K_U01
K_U043 EP6
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kompetencje społeczne

student dąży do pozyskiwania i wykorzystywania
informacji o krajach niemieckiego obszaru językowego w
celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i własnej
pozycji na rynku pracy

K_K03
K_K041 EP7

student interesuje się bieżącą sytuacją społeczno-
polityczną i procesami kulturotwórczymi w krajach
 niemieckiego obszaru językowego

K_K01
K_K042 EP8

student rozumie istotność dziedzictwa kulturowego
Europy (ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego
obszaru językowego), ma świadomość
współodpowiedzialności za jego zachowanie

K_K01
K_K03
K_K04

3 EP9

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: realioznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego w tekstach praktycznych

Forma zajęć: laboratorium

21. położenie geograficzne i geopolityczne krajów niemieckiego obszaru językowego 6

62. system polityczny i gospodarczy krajów niemieckiego obszaru językowego 6

63. zwyczaje krajów niemieckiego obszaru językowego 6

44. życie codzienne krajów niemieckiego obszaru językowego 6

45. przejawy kultury krajów niemieckiego obszaru językowego 6

46. różnice językowe krajów niemieckiego obszaru językowego 6

47. atrakcje turystyczne, obiekty historyczne krajów niemieckiego obszaru językowego 6

praca indywidualna, praca w grupach, prezentacje multimedialneMetody kształcenia

Uta Matecki (2009):  Dreimal Deutsch, LektorKlettLiteratura podstawowa

Peter Lege  (2005): Wer, was, wann, wo? Das D-A-CH – Landeskunde – Quiz, Langenscheidt, MünchenLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

uzyskanie pozytywnych ocen za poszczególne zadania i pozytywnej oceny wynikającej z obserwacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia ocen za poszczególne zadania i oceny wynikającej z obserwacji

Metoda obliczania oceny
końcowej 6

realioznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego w
tekstach praktycznych

Ważona

6
realioznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego w
tekstach praktycznych [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład do wyboru (literaturoznawstwo, językoznawsto, historia i kultura) [moduł]

Rechtslinguistik (lingwistyka prawa)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

HUM02AIJ3442_90S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 46 wykład 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA OSIEWICZ-MATERNOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA OSIEWICZ-MATERNOWSKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu językoznawstwa oraz poszerzenie i pogłębienie ich
dotychczasowej wiedzy

Wymagania wstępne: Odpowiedni stopień znajomości języka niemieckiego, ogólna znajomość zagadnień językoznawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie podstawowe problemy badawcze nauk o
języku oraz charakteryzuje wybrane zagadnienia
językoznawcze uwzględniając dotychczas poznane teorie
i szkoły jezykoznawcze

K_W07
K_W081 EP1

zna i rozumie ogólne założenia dotyczące zagadnień
językoznawczych omawianych w ramach wykładu

K_W10
K_W112 EP2

umiejętności

potrafi analizować wybrane zagadnienia językoznawcze
K_U01
K_U02
K_U03
K_U04

1 EP3

potrafi stosować wiedzę językową i kulturową w
odniesieniu do innych dyscyplin nauki oraz w różnych
dziedzinach życia społecznego

K_U06
K_U09
K_U10

2 EP4

potrafi wyszukiwać, analizować i samodzielnie oceniać w
swojej pracy badawczej informacje korzystając z różnych
źródeł  i nowoczesnych technologii

K_U01
K_U03
K_U06
K_U10

3 EP5
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kompetencje społeczne

jest gotów do uświadomienia sobie różnych wymiarów
badań językoznawczych, do uznania znaczenia nauk
filologicznych dla relacji międzynarodowych i
międzykulturowych  oraz dbania o spuściznę kulturową
ludzkości

K_K01
K_K041 EP6

jest gotów do oceny posiadanej wiedzy oraz jej
poszerzania poprzez samodzielną pracę oraz korzystanie
z literatury przedmiotu uwzględniając prawa autorskie i
zasady etyczne

K_K02
K_K052 EP7

jest gotów do wykorzystywania wiedzy o języku
niemieckim oraz literaturze i kulturze niemieckiego
obszaru językowego w życiu codziennym oraz
zawodowym, przy czym ma świadomość wagi refleksji na
tematy etyczne

K_K02
K_K033 EP8

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: Rechtslinguistik (lingwistyka prawa)

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie "juryslingwistyki/Rechtslinguistik" 6 0

22. Pojęcia "języka" i "prawa" i ich wzajemne relacje 6 0

163. Język prawa i język prawniczy; pojęcie dyskursu prawnego 6 0

104. Aspekty tłumaczeniowe lingwistyki prawa 6 0

prezentacja multimedialna, wykład interaktywny, dyskusja, analiza tekstówMetody kształcenia

Kubicka, E./ Zieliński, L./ Żurowski, S. (red.)  (2019): Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w
praktyce prawniczej, Wyd. Naukowe UMK, Toruń

Literatura podstawowa

DUDEN (2015): DUDEN. Recht A – Z. Fachlexikon für Studium, Ausbildung und Beruf , Dudenverlag, Berlin

Osiewicz-Maternowska, M. (2018): Deutsche und polnische zivilrechtliche Verträge. Paralleltexte für Übersetzer, Verlag Dr.
Kovac , Hamburg

Sander, Gerald G.  (2004): Deutsche Rechtssprache. Ein Arbeitsbuch, A. Francke Verlag, Tübingen und Basel

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

32Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie kolokwium w formie pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Wyliczenie oceny końcowej: 100% oceny z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 Rechtslinguistik (lingwistyka prawa) Ważona

6 Rechtslinguistik (lingwistyka prawa) [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2976_25S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 01 wykład 5 Z

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia:
--  --
dr MARIUSZ  SIKORA

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż oraz o prawach i obowiązkach,
kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy pracownika

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza o środowisku; posiada umiejętność uczenia się; potrafi współdziałać w grupie

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania
wykonywania działalności zawodowej w ramach
studiowanego kierunku studiów

K_W101 EP1

umiejętności

potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce K_U101 EP2

potrafi zachować się w sytuacji zagrożenia i udzielać
pierwszej pomocy K_U112 EP4

kompetencje społeczne
realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo
własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad
bezpieczeństwa pracy

K_K031 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: szkolenie BHP

Forma zajęć: wykład

2

1. Regulacje prawne:
uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w prawodawstwie polskim i
Unii Europejskiej ,
obowiązki uczelni, przełożonych  w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
i  nauki, czynniki ergonomiczne w kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych
pomieszczeń pracy.

1

1

2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, pracowniach i
w czasie zajęć terenowych:
unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
postępowanie powypadkowe ( uregulowania prawne, ubezpieczenia wypadkowe.).

1

13. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej pomocy. 1

1
4. Ochrona przeciwpożarowa: podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż. systemy wykrywania
pożarów. substancje palne i wybuchowe , zapobieganie zagrożeniom pożarowym , postępowanie w
czasie pożaru i innych miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja.

1

wykładMetody kształcenia
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B. Rączkowski (2010): BHP w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk

Kodeks Pracy

Zarządzenia Rektora US

Literatura podstawowa

D. Koradecka (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Wydawnictwo CIOP , WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

5Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Obecność na zajęciach

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 01 wykład 1 Z

Razem 1 0
Koordynator
przedmiotu: dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia: mgr BEATA  BEKASZ

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta ze strukturą Biblioteki Międzywydziałowej, zasobami czytelni i wypożyczalni, katalogiem
elektronicznym i kartkowym, korzystaniem z komputerów i ze sprzętu reprograficznego. Nabycie umiejętności
korzystania z Elektronicznego Katalogu Głównego: szybkie wyszukiwanie, wyszukiwanie zaawansowane,
elektroniczne bazy danych.

Wymagania wstępne: Wypełnienie przez studenta formularza wstępnej rejestracji dostępnego na stronie Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Szczecińskiego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

umiejętności

Student zna strukturę Biblioteki
Międzywydziałowej oraz potrafi korzystać z
zasobów czytelni i wypożyczalni,
posługując się zarówno katalogiem
elektronicznym, jak i kartkowym.

K_U011 EP1

Student zna zasady korzystania z komputerów i
ze sprzętu reprograficznego w Bibliotece
Międzywydziałowej.

K_U012 EP2

Student potrafi korzystać z Elektronicznego
Katalogu Głównego oraz różnych form
wyszukiwania (wyszukiwanie
zaawansowane, szybkie wyszukiwanie).

K_U013 EP3

Student zna i potrafi posługiwać się
elektronicznymi bazami danych, w celu
wyszukiwania publikacji pozwalających na
pogłębienie swojej wiedzy i zainteresowań,
prowadzenie badań niezbędnych do napisania i
złożenia pracy licencjackiej.

K_U014 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: szkolenie biblioteczne

Forma zajęć: wykład

1
1. Korzystanie z Biblioteki Międzywydziałowej:
Struktura Biblioteki Międzywydziałowej, zasoby czytelni i wypożyczalni, katalog elektroniczny i
kartkowy, Elektroniczny Katalog Główny, szybkie wyszukiwanie, wyszukiwanie zaawansowane,
elektroniczne bazy danych, korzystanie z komputerów i sprzętu reprograficznego.

1

wykład - prezentacja multimedialna dostępna na stronie Biblioteki MiędzywydziałowejMetody kształcenia
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Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

1Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 1

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie co najmniej 60% punktów z testu elektronicznego
dostępnego na stronie Biblioteki Międzywydziałowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie co najmniej 60% punktów z testu elektronicznego
dostępnego na stronie Biblioteki Międzywydziałowej.

Metoda obliczania
oceny końcowej 1 szkolenie biblioteczne Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne [wykład] zaliczenie

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany do wyboru [moduł]

sztuka Pomorza Zachodniego
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 22 wykład 25 ZO

Razem 25 2
Koordynator
przedmiotu: mgr KAROLINA  MATUSZEWSKA

Prowadzący zajęcia: --  --
dr hab. BARBARA  OCHENDOWSKA-GRZELAK

Cele przedmiotu:
Wprowadzenie studentów w problematykę kultury i sztuki Pomorza. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami
dotyczącymi kultury regionalnej. Ukazanie jej specyfiki oraz związków z kulturą narodową i europejską.
Przedstawienie najważniejszych informacji o kulturze Pomorza Zachodniego.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu: historii sztuki, geografii i historii, zwłaszcza Polski i Pomorza Zachodniego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie problematykę kultury i
sztuki Pomorza. K_W011 EP1

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym
zjawiska i procesy zachodzące w kulturze w
wyniku kontaktów międzykulturowych

K_W092 EP2

Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym
procesy kształtujące specyfikę kultury
narodowej, regionalnej oraz uniwersalnej.

K_W083 EP3

umiejętności

Potrafi samodzielnie zgromadzić informacje/
bibliografię na temat kultury i sztuki Pomorza
uwzględniając dostępne zbiory biblioteczne oraz
zasoby Internet.

K_U011 EP4

Potrafi wskazywać i  interpretować tendencje i
procesy w kulturze wspólne dla krajów
nadbałtyckich oraz te swoiste dla konkretnego
rejonu.

K_U012 EP5

Potrafi przygotować prezentację/wypowiedź
ustną o charakterze edukacyjno-
popularyzatorskim dotyczącą kultury i sztuki
regionu w sposób stosowny dla konkretnej
grupy odbiorców oraz merytoryczny głos w
dyskusji, formułować argumenty i krytyczne
opinie.

K_U043 EP6
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kompetencje społeczne

Jest gotowa/gotów do krytycznej recepcji i
uargumentowanej oceny tekstów dotyczących
kultury regionu w relacji do kultury Europy,
procesów  oraz zjawisk w życiu społecznym
regionu, interpretacji faktów historycznych;

K_K011 EP7

Jest  gotowa/ gotów do korzystania z opracowań
i fachowych czasopism regionalnych i
dotyczących kultury w celu znalezienia
optymalnego rozwiązania problemu w oparciu o
wiedzę naukową.

K_K052 EP8

Rozumie potrzebę ochrony dziedzictwa kultury
materialnej i sztuki, ich wartości historycznej
oraz funkcji inspirującej dla wytwórców
współczesnych i jest  gotowa/gotów do
inicjowania i organizowania w społecznościach
lokalnych imprez  o charakterze edukacyjno-
popularyzatorskim i ludycznych, których celem
jest kultywowanie tradycji.

K_K043 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: sztuka Pomorza Zachodniego

Forma zajęć: wykład

21. Periodyzacja dziejów sztuki Pomorza. Czynniki kształtujące odrębność sztuki
zachodniopomorskiej. 2

42. Architektura i rzeźba romańska, malarstwo ścienne. Katedry biskupie, architektura cysterska,
budownictwo ceglane, kościoły granitowe 2

4
3. Sztuka średniowieczna. Sztuka gotycka. Architektura sakralna. Budownictwo świeckie.
Późnogotycka architektura Pomorza Zachodniego i problem indywidualności twórcy styl
Brunsberga

2

34. Sztuka reformacji. Wpływ reformacji na obraz sztuki 2

25. Barok. Pomorze szwedzkie. Panowanie pruskie. Zmiany w Szczecie doby Hohenzollernów, nowe
inwestycje. 2

26. Sztuka 2poł. XVIII wieku: architektura, malarstwo, rzeźba 2

27. Sztuka XIX wieku. Historyzm w architekturze Pomorza i krajów bałtyckich 2

28. Modernizm i początki awangardy w Niemczech a Pomorze 2

29. Znaczenie Szczecina jako ośrodka architektury i kolekcjonerstwa 2

210. Sztuka współczesna na Pomorzu 2

wykład, wykład konwersacyjny, prezentacjaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P9

SPRAWDZIAN

EP4,EP6,EP8PREZENTACJA

EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Aktywność na zajęciach, wykonanie prezentacji, pozytywna ocena ze sprawdzianu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu: aktywność 20%, prezentacja 30%, sprawdzian 50%.

Metoda obliczania
oceny końcowej 2 sztuka Pomorza Zachodniego Nieobliczana

2 sztuka Pomorza Zachodniego [wykład] zaliczenie z
oceną

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Glińska M.( red.) (2006): 50 lat polskich badań nad sztuką Szczecina i Pomorza Zachodniego,
Materiały z seminarium, [Szczecin] 29.–30.09.1995, Szczecin
Piskorski J.M. (red.) (1999): Pomorze Zachodnie poprzez wieki, Wydawnictwo Zamku Książąt
Pomorskich, Szczecin

Świechowski Z. (1973): Sztuka Pomorza Zachodniego, PWN, Warszawa

(2011): Między prowincją a metropolią. Architektura Szczecina w latach 1891-1918, Szczecin

Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

technologie informacyjne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2976_20S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 11 ćwiczenia 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia:
--  --
dr TADEUSZ  MOLENDA

Cele przedmiotu:
Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie gromadzenia danych, tworzenia, prezentowania i
przesyłania informacji. Uświadomienie potrzeby nieustannego pogłębiania własnej wiedzy.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu użytkowania komputera

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
student charakteryzuje metody prezentacji
informacji za pomocą narzędzi multimedialnych,
zna zasady ergonomii oraz higieny pracy

K_W101 EP1

umiejętności

student projektuje dokument tekstowy, arkusz
kalkulacyjny oraz prezentację multimedialną
oraz wybiera sposób prezentacji informacji w
sieci Internet

K_U011 EP2

kompetencje społeczne
student pracuje samodzielnie tworząc
dokumenty elektroniczne i wykazuje
odpowiedzialność za tworzone dokumenty

K_K051 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: technologie informacyjne

Forma zajęć: ćwiczenia

21. 1. Pisanie tekstu, formatowanie akapitu, dokumentu, umieszczanie tekstu w kolumnach 1

12. 2. Budowa tabeli 1

13. 3. Wstawianie obiektów tekstowych i graficznych 1

14. 4. Korespondencja seryjna, tworzenie CV 1

15. 5. Wprowadzanie danych do arkusza, pisanie formuł 1

16. 6. Formatowanie arkusza, sporządzanie i modyfikowanie wykresów 1

17. 7. Budowa tabeli (listy) danych, przygotowywanie raportów 1

18. 8. Tworzenie prezentacji, szablony, schematy kolorów 1

19. 9. Obiekty graficzne, schemat organizacji 1

110. 10. Tabele i wykresy 1
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111. 11. Pokaz slajdów, prezentacja w internecie 1

112. 12. Podstawowe pojęcia sieci komputerowych, TCP/IP, adresowanie 1

113. 13. Protokoły zdalnego łączenia komputerów i transfery plików 1

114. 14. Poczta elektroniczna i nawigacja w Internecie 1

praca w grupach podczas wykonywania zadań laboratoryjnych, ,Metody kształcenia

Anderson B. (1999): Streching przy komputerze i przy biurku, Gord, Gdańsk

Cendrowska D. (2006): Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu, PWN, Warszawa

Hahn H. :  Internet. Wykłady Harleya Hahna, Rebis, Poznań

Małecki W. (red.)  (2011): Microsoft Office 2010 najlepsze triki, Ringier Axel Springer Polska, Warszawa

Molenda T.M. : Zalecenia do zapisu tekstu, http://dydaktyka.fizyka.szc.pl/plik/Zalecenia_word.doc.

Molenda T.M.  : Technologia informacyjna – zadania, http://dydaktyka.fizyka.szc.pl/plik/TI_zadania.doc.

Nowakowski Z. : ECUK Użytkowanie komputerów, PWN, Warszawa

Reynolds (2009): Zen prezentacji. Proste pomysły i ważne zasady, Helion, Gliwice

Żarowska-Mazur A., Węglarz W.  (2011): ECDL advanced na skróty, PWN, Warszawa

Czasopisma komputerowe, zasoby sieci Internet

Literatura podstawowa

Cox J., Preppernau J.  (2008): Microsoft Office Power Point 2007 krok po kroku, RM, Warszawa

Kopertowska M. (2006): Arkusze kalkulacyjne, PWN, Warszawa

Kopertowska M. (2004): ECUK Baza danych, PWN, Warszawa

Kopertowska M. (2006): ECUK Przetwarzanie tekstów, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

kolokwium końcowe

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

kolokwium końcowe

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 technologie informacyjne Ważona

1 technologie informacyjne [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*KT

teoria przekładu
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie translatorskieogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki (100%) , semestr: 4 -
język niemiecki (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
23 wykład 30 ZO

34 wykład 30 E

Razem 60 5
Koordynator
przedmiotu: dr hab. PIOTR  SULIKOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. PIOTR  SULIKOWSKI

Cele przedmiotu:

Pozyskanie zasobów wiedzy z zakresu historii, strategii, technik przekładu technicznego, specjalistycznego i
literackiego. Kształtowanie kompetencji tłumacza i krytyka przekładu. Zapoznanie studentów z głównymi
zagadnieniami i pojęciami teorii przekładu, z unormowaniami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu
tłumacza we współczesnych realiach społeczno-ekonomicznych. Kształtowanie wrażliwości interkulturowej i
autonomicznej postawy studenta.

Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego i niemieckiego na poziomie B2, zainteresowanie problematyką przekładoznawstwa

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD
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wiedza

ma wiadomości interdyscyplinarne
pozwalające na wykorzystanie znajomości
języka w różnych dziedzinach nauki i życia
społecznego; jest zorientowany w statusie
prawnym zawodu tłumacza i jego roli w
realiach społeczno-ekonomicznych; ma
wiedzę na temat narodowych i
międzynarodowych organizacji tłumaczy
oraz procedury uzyskania prawa do
wykonywania zawodu tłumacza
przysięgłego w Polsce

SKT_W01
SKT_W03
SKT_W08

1 EP1

zna podstawowe zagadnienia i pojęcia z
zakresu teorii przekładu, wymienia główne
kategorie i typy przekładów

SKT_W01
SKT_W03
SKT_W04
SKT_W05

2 EP2

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony własności intelektualnej
i prawa autorskiego

SKT_W08
SKT_W103 EP3

dysponuje wiedzą o podobieństwach i
różnicach w systemach językowych,
pomocną w dokonywaniu tłumaczeń

SKT_W02
SKT_W04
SKT_W06
SKT_W09

4 EP4

identyfikuje zmiany w języku oraz wpływ
czynników społeczno-kulturowych na
rozwój języka

SKT_W09
SKT_W105 EP5

posiada wiedzę na temat roli czynników i
realiów kulturowych w procesie translacji,
przydatną w prawidłowej interpretacji i
przekładzie tekstu oryginału na język
docelowy; ma elementarną,
uporządkowaną wiedzę na temat historii i
kultury krajów niemieckojęzycznych

SKT_W02
SKT_W07
SKT_W09

6 EP6

umiejętności ocenia stosowanie zasad i reguł
współczesnego języka

SKT_U03
SKT_U04
SKT_U05
SKT_U06
SKT_U07
SKT_U09

1 EP7

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie; ma świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności; dokonuje
samooceny własnych kompetencji,
doskonali swe umiejętności, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i kształcenia

SKT_K01
SKT_K02
SKT_K03
SKT_K04
SKT_K07

1 EP8

dostrzega etyczne problemy związane z
wykonywaniem zawodu tłumacza

SKT_K03
SKT_K04
SKT_K05
SKT_K06
SKT_K07

2 EP9

charakteryzuje się otwartą postawą wobec
innych języków i kultur, ma świadomość
różnorodności językowej

SKT_K05
SKT_K063 EP10

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: teoria przekładu

Forma zajęć: wykład

301. teoria przekładu 1 3

302. teoria przekładu 2 4

samodzielne opanowywanie słownictwa i struktur języka standardowego i subjęzyków
specjalistycznych; wykład akademicki
Pomoce naukowe w ramach kształcenia: prezentacje multimedialne, nagrania, teksty autentyczne
i preparowane na potrzeby dydaktyczne, kopie literatury sekundarnej

Metody kształcenia
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Bogucki, Ł. (2009): Tłumaczenie wspomagane komputerowo

Dąmbska-Prokop U. (red.) (2002): Mała encyklopedia przekładoznawstwa

Kielar, B. (2003): Zarys translatoryki

Kubacki A.D. (2012): Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność
tłumacza przysięgłego

Literatura podstawowa

Hejwowski, K.  (2004): Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładuLiteratura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

8Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

zaliczenie z oceną po semestrze 3 na podstawie pisemnego sprawdzianu

zaliczenie z oceną po semestrze 4 na podstawie pisemnego egzaminu
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z egzaminu = ocena z przedmiotu

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 teoria przekładu Ważona

3 teoria przekładu [wykład] zaliczenie z
oceną 1,00

4 teoria przekładu Ważona

4 teoria przekładu [wykład] egzamin 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*KT

tłumaczenia pisemne (niemiecki-polski; polski-niemiecki)
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie translatorskieogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki (50%) język polski
(50%), semestr: 4 - język niemiecki (50%) język
polski (50%), semestr: 5 - język niemiecki (50%)
język polski (50%), semestr: 6 - język niemiecki
(50%) język polski (50%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
33 ćwiczenia 30 ZO

34 ćwiczenia 30 ZO

3
35 ćwiczenia 30 ZO

86 ćwiczenia 60 E

Razem 150 17
Koordynator
przedmiotu: dr MAŁGORZATA  OSIEWICZ-MATERNOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA  OSIEWICZ-MATERNOWSKA

Cele przedmiotu: kształcenie praktycznych umiejętności tłumaczenia prostych tekstów pisemnych w języku niemieckim na język
polski oraz tekstów polskich na język niemiecki

Wymagania wstępne: znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

01 zna praktyczne zastosowanie
najważniejszych teorii i pojęć
translatologicznych w zakresie podstawowych
rodzajów, strategii oraz technik tłumaczenia

SKT_W01
SKT_W04
SKT_W08
SKT_W11

1 EP1

02 zna różnice i podobieństwa w systemach
językowych języka niemieckiego i języka
polskiego

SKT_W02
SKT_W07
SKT_W09

2 EP2

umiejętności

03 posługuje się językiem polskim i językiem
niemieckim w stopniu wystarczającym do
tłumaczenia prostych tekstów użytkowych,
prasowych, technicznych i oficjalno-urzędowych

SKT_U01
SKT_U04
SKT_U05

1 EP3

04 potrafi korzystać z różnego rodzaju
słowników oraz innych źródeł pomocnych w
tłumaczeniu, w tym także narzędzi
informatycznych

SKT_U01
SKT_U05
SKT_U09

2 EP4

05 potrafi analizować tekst pod względem
celowości, przydatności i stosowności użytych w
nim środków językowych oraz dobrać styl
tłumaczonego tekstu zależnie od celu, odbiorcy
i sytuacji

SKT_U01
SKT_U04
SKT_U05
SKT_U09

3 EP5

1/3



kompetencje społeczne

06 jest gotów do krytycznej oceny własnej
wiedzy i umiejętności w odniesieniu do
kompetencji tłumacza

SKT_K01
SKT_K02
SKT_K04
SKT_K07

1 EP6

07 zadania wykonuje rzetelnie, odpowiedzialnie,
w terminie i zgodnie z ustaleniami

SKT_K02
SKT_K04
SKT_K07

2 EP7

08 wykorzystuje informacje o języku i kulturze
krajów niemieckiego obszaru językowego w
sporządzaniu tłumaczeń pisemnych,
przestrzegając przy tym zasad etycznych

SKT_K01
SKT_K02
SKT_K03
SKT_K04
SKT_K05
SKT_K07

3 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: tłumaczenia pisemne (niemiecki-polski; polski-niemiecki)

Forma zajęć: ćwiczenia

301. ćwiczenia w zakresie tłumaczenia tekstów użytkowych 3

152. ćwiczenia w zakresie tłumaczenia tekstów użytkowych 4

153. ćwiczenia w zakresie tłumaczenia tekstów technicznych 4

154. ćwiczenia w zakresie tłumaczenia tekstów użytkowych 5

155. ćwiczenia w zakresie tłumaczenia tekstów prasowych 5

456. ćwiczenia w zakresie tłumaczenia tekstów prasowych 6

157. ćwiczenia w zakresie tłumaczenia tekstów oficjalno-urzędowych 6

ćwiczenia translacyjneMetody kształcenia

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8

PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną: semestr 3,4,5; egzamin: semestr 6.
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, zaliczenie wszystkich kolokwiów, prac
pisemnych i projektów oraz zdanie egzaminu.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Zaliczenie z oceną: semestr 3,4,5; Średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych w każdym semestrze.
Egzamin: semestr 6. Egzamin obejmuje tłumaczenie tekstów z języka niemieckiego na język polski
i z języka polskiego na język niemiecki. Ocena jest średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych
części egzaminu.
Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 tłumaczenia pisemne (niemiecki-polski; polski-
niemiecki) Ważona

3 tłumaczenia pisemne (niemiecki-polski; polski-
niemiecki) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną 1,00

4 tłumaczenia pisemne (niemiecki-polski; polski-
niemiecki) Ważona

4 tłumaczenia pisemne (niemiecki-polski; polski-
niemiecki) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną 1,00

5 tłumaczenia pisemne (niemiecki-polski; polski-
niemiecki) Ważona

5 tłumaczenia pisemne (niemiecki-polski; polski-
niemiecki) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną 1,00

6 tłumaczenia pisemne (niemiecki-polski; polski-
niemiecki) Ważona

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Abegg B. (2002): 100 listów. Język niemiecki, Langenscheidt

Kozłowska Z./ Szczęsny A. (2018): Tłumaczenie pisemne na język polski. Kompendium, PWN,
Warszawa
Lipczuk R./ Leibfried W./Nerlicki K./ Feuchert S. (2001): Lehr- und Übungsbuch zur deutsch-
polnischen und polnisch-deutschen Übersetzung, GiGa, Szczecin

Literatura podstawowa

Dedecius K. (1974): Notatnik tłumacza, Wydawnictwo Literackie

Dedecius K. (1986): Vom Übersetzen. Theorie und Praxis, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main

Lipiński K. (2004): Mit przekładoznawstwa, Egis, Kraków

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

150Zajęcia dydaktyczne

30Udział w egzaminie/zaliczeniu

33Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

60Udział w konsultacjach

70Przygotowanie projektu / eseju / itp.

62Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 425

Liczba punktów ECTS 17

6 tłumaczenia pisemne (niemiecki-polski; polski-
niemiecki) [ćwiczenia] egzamin 1,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*JNwGiB

tłumaczenia specjalistyczne - kurs podstawowy
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne język niemiecki w gospodarce i

biznesie
ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język niemiecki (60%) język polski
(40%), semestr: 6 - język niemiecki (60%) język
polski (40%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3
35 ćwiczenia 30 ZO

46 ćwiczenia 30 ZO

Razem 60 7
Koordynator
przedmiotu: dr EMIL  LESNER

Prowadzący zajęcia: dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Cele przedmiotu:

opanowanie  przez  studenta  umiejętności  komunikacji w  mowie  i  w  piśmie  w  zakresie tematyki
gospodarczej  w  kręgach  kulturowych  języka polskiego  i  niemieckiego  oraz znajomość różnic kulturowych w
tym obszarze nabycie umiejętności prowadzenia korespondencji formalnej i handlowej w języku niemieckim oraz
jej tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z języka niemieckiego na język polski zdobycie wiedzy i
umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w sektorze gospodarczym, np. w międzynarodowych
przedsiębiorstwach i spółkach handlowych

Wymagania wstępne: znajomość języka polskiego i niemieckiego na poziomie B2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie treści interdyscyplinarne,
dotyczące zasad funkcjonowania gospodarki
rynkowej oraz przedsiębiorstw w Polsce i w
Niemczech, pozwalające na wykorzystanie
znajomości języka w różnych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z życiem
gospodarczym

SJNwGiB_W011 EP1

zna i rozumie zasady, standardy i normy
obowiązujące w korespondencji formalnej i
handlowej w Niemczech i w Polsce

SJNwGiB_W022 EP2

zna rodzaje typowych pism handlowych
(zapytanie ofertowe, oferta, zamówienie,
rachunek, reklamacja,wezwanie)

SJNwGiB_W033 EP3

zna i rozumie różnice kulturowe w biznesie
pomiędzy polskim a niemieckim kręgiem
kulturowym

SJNwGiB_W044 EP4
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umiejętności

potrafi wykorzystywać wiadomości
interdyscyplinarne o języku, kulturze i
gospodarce w pracy zawodowej asystenta/tki
biura w przedsiębiorstwie

SJNwGiB_U011 EP5

potrafi sprawnie posługiwać się językiem
ogólnym i specjalistycznym w pracy zawodowej
i innych sytuacjach komunikacyjnych
związanych z życiem gospodarczym

SJNwGiB_U022 EP6

potrafi czytać, streszczać i interpretować teksty
o średnim stopniu trudności i o tematyce
ekonomicznej w języku niemieckim o średnim
stopniu trudności

SJNwGiB_U033 EP7

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do
identyfikacji rodzajów pism handlowych i listów
formalnych oraz wyszukiwania w nich
szczegółowych informacji

SJNwGiB_U044 EP8

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do
identyfikacji rodzajów pism handlowych i listów
formalnych oraz wyszukiwania w nich
szczegółowych informacji

SJNwGiB_U055 EP9

potrafi samodzielnie planować i realizować
przez całe życie własne uczenie się w celu
zdobywania wiedzy fachowej i podnoszenia
kompetencji w języku specjalistycznym

SJNwGiB_U076 EP11

potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do
rozpoznawania stereotypów narodowych i
różnic kulturowych w biznesie pomiędzy
polskim a niemieckim kręgiem kulturowym

SJNwGiB_U067 EP12

potrafi współdziałać z innymi zespołami w
ramach prac zespołowych, pełniąc różne funkcje SJNwGiB_U088 EP13

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny własnych
kompetencji i odbieranych treści SJNwGiB_K011 EP14

jest gotów do świadomego kształtowania i
pielęgnowania własnych upodobań
kulturalnych, uczestniczenia w życiu
kulturalnym, korzystania z różnych jego form i
mediów

SJNwGiB_K022 EP15

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: tłumaczenia specjalistyczne - kurs podstawowy

Forma zajęć: ćwiczenia

30

1. 1 Teksty dotyczące problematyki gospodarczej ? tłumaczenie pisemne i a vista wybranych
fragmentów  2 Tłumaczenie pisemne tekstów z zakresu korespondencji formalnej z języka
niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki 3 Tłumaczenie pisemne tekstów z zakresu
korespondencji handlowej z języka niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki

5

30
2. 1 Teksty dotyczące problematyki gospodarczej ? tłumaczenie pisemne i a vista wybranych
fragmentów  2 Tłumaczenie pisemne tekstów z zakresu korespondencji formalnej z języka
niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki 3 Tłumaczenie pisemne tekstów z zakresu
korespondencji handlowej z języka niemieckiego na polski i z polskiego na niemiecki

6

tłumaczenie tekstów specjalistycznych o niewielkiej objętości i umiarkowanym stopniu trudności,
dyskusja, rozwiązywanie zadańMetody kształcenia

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP11,EP12,EP
13,EP14,EP15,EP2,
EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP11,EP12,EP
13,EP14,EP15,EP2,
EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Pieńkos, J. (2003): Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków :

Salevsky, H. (2002): Translationswissenschaft. Ein Kompendium, Frankfurt am Main et al.  :

Stolze, R. (2004): Übersetzungstheorien. Eine Einführung, Tübingen :

Literatura podstawowa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

16Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

22Udział w konsultacjach

19Przygotowanie projektu / eseju / itp.

22Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

Forma i warunki
zaliczenia

(zaliczenie z oceną): 80% oceny z dwóch sprawdzianów pisemnych (tłumaczenie krótkich tekstów z
języka polskiego na niemiecki oraz z niemieckiego na polski), 20% weryfikacja poprzez obserwację

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

(zaliczenie z oceną): 80% oceny z dwóch sprawdzianów pisemnych (tłumaczenie krótkich tekstów z
języka polskiego na niemiecki oraz z niemieckiego na polski), 20% weryfikacja poprzez obserwację

Metoda obliczania
oceny końcowej

5 tłumaczenia specjalistyczne - kurs podstawowy Ważona

5 tłumaczenia specjalistyczne - kurs podstawowy
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną 1,00

6 tłumaczenia specjalistyczne - kurs podstawowy Ważona

6 tłumaczenia specjalistyczne - kurs podstawowy
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z-*KT

tłumaczenia ustne (niemiecki-polski; polski-niemiecki)
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne kształcenie translatorskieogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język niemiecki (50%) język polski
(50%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

3 26 lektorat 30 ZO

Razem 30 2
Koordynator
przedmiotu: dr MAŁGORZATA  OSIEWICZ-MATERNOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA  OSIEWICZ-MATERNOWSKA

Cele przedmiotu: kształcenie praktycznych umiejętności tłumaczenia prostych tekstów ustnych w języku niemieckim na język
polski oraz tekstów polskich na język niemiecki

Wymagania wstępne: znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2+

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
01 zna zasady poprawnego i swobodnego
posługiwania się językiem: tworzenia
rozbudowanych wypowiedzi ustnych

SKT_W05
SKT_W07
SKT_W08
SKT_W09

1 EP1

umiejętności

02 ustala kryteria komunikowania się w różnych
sytuacjach społecznych

SKT_U01
SKT_U04
SKT_U05

1 EP2

03 proponuje właściwe sposoby (metody i
techniki) tłumaczenia oraz ustala kryteria oceny
jakości przekładu w języku niemieckim oraz w
języku polskim tłumaczy oraz tworzy teksty
zróżnicowane stylistycznie

SKT_U01
SKT_U04
SKT_U05
SKT_U08
SKT_U09

2 EP3

kompetencje społeczne

04 jest gotów do krytycznej oceny własnej
wiedzy i umiejętności w odniesieniu do
kompetencji tłumacza

SKT_K01
SKT_K02
SKT_K03
SKT_K07

1 EP4

05 zadania wykonuje rzetelnie, odpowiedzialnie,
w terminie i zgodnie z ustaleniami

SKT_K02
SKT_K04
SKT_K07

2 EP5

06 wykorzystuje informacje o języku i kulturze
krajów niemieckiego obszaru językowego w
sporządzaniu tłumaczeń ustnych,
przestrzegając przy tym zasad etycznych

SKT_K01
SKT_K02
SKT_K04
SKT_K05
SKT_K07

3 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: tłumaczenia ustne (niemiecki-polski; polski-niemiecki)

Forma zajęć: lektorat

41. omówienie praktycznych zasad tłumaczenia ustnego konsekutywnego, a vista i symultanicznego 6

62. ćwiczenia wprowadzające: na słowach i zbiorach słów, na zdaniach i zbiorach zdań, słuchanie
?na dwoje uszu" 6

1/2



183. ćwiczenia w zakresie tłumaczenia ustnego prostych tekstów z różnych stylów funkcjonalnych
języka 6

2
4. kolokwium

6

ćwiczenia translacyjneMetody kształcenia

Florczak J. (2013): Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka, C.H.Beck,
WarszawaLiteratura podstawowa

Tryuk M. (2007): Przekład ustny konferencyjny, PWN, Warszawa

Tryuk M. (2006): Przekład ustny środowiskowy, PWN, Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

2Studiowanie literatury

7Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6

KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Zaliczenie z oceną: semestr 6.
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, zaliczenie wszystkich sprawdzianów oraz
kolokwium.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest wyliczana na podstawie średniej ważonej: 40% - średnia
arytmetyczna ocen ze sprawdzianów, 60%  - ocena z kolokwium.

Metoda obliczania
oceny końcowej 6 tłumaczenia ustne (niemiecki-polski; polski-niemiecki) Ważona

6 tłumaczenia ustne (niemiecki-polski; polski-niemiecki)
[lektorat]

zaliczenie z
oceną 1,00

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

warsztaty pisania prac naukowych - językoznawstwo
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2976_41S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35 ćwiczenia 15 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KATARZYNA  OCHMAŃSKA

Prowadzący zajęcia:
--  --
dr hab. BARBARA  KOMENDA-EARLE

Cele przedmiotu: Przygotowanie studentów do pisania prac o charakterze naukowym w zakresie językoznawstwa

Wymagania wstępne: Dobra znajomość języka niemieckiego, ogólna wiedza z zakresu językoznawstwa

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie podstawowe problemy badawcze
językoznawstwa

K_W01
K_W051 EP1

zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię
używaną w językoznawstwie K_W022 EP2

zna i rozumie zasady poprawnego posługiwania się
językiem niemieckim przy tworzeniu wypowiedzi
pisemnych

K_W03
K_W063 EP3

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej oraz zasady i techniki
pisania prac naukowych, stosowania cytatów, przypisów
i zapisów bibliograficznych

K_W02
K_W044 EP4

rozpoznaje teksty naukowe, zna zasady zbierania
literatury przedmiotu oraz wymienia cechy
charakterystyczne dla stylu naukowego

K_W01
K_W02
K_W10

5 EP5
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umiejętności

potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną w zakresie
określonej problematyki K_U011 EP6

samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje
informacje korzystając z różnych źródeł, w tym także z
internetowych baz danych (wyszukiwarek, wersji
internetowych czasopism naukowych etc.)

K_U01
K_U02
K_U11

2 EP7

przestrzegając praw autorskich potrafi prawidłowo
cytować i parafrazować cudze prace, stosować przypisy
oraz wykazywać wykorzystane źródła

K_U01
K_U023 EP8

potrafi sporządzić bibliografię według ustalonego wzoru K_U014 EP9

potrafi ze zrozumieniem czytać teksty literackie oraz o
charakterze naukowym, streszczać je, parafrazować,
cytować i analizować posługując się terminologią
literaturoznawczą

K_U01
K_U02
K_U07

5 EP10

korzystając z cudzych opinii oraz samodzielnie
argumentując i wyciągając wnioski tworzy własne krótkie
teksty o charakterze naukowym

K_U01
K_U02
K_U03
K_U05
K_U07
K_U11

6 EP11

kompetencje społeczne

przestrzega praw autorskich, szanuje cudzą własność
intelektualną K_K021 EP12

poprzez lekturę tekstów naukowych wypracowuje własne
kompetencje w zakresie pisania pracy naukowej K_K052 EP13

dąży do wykorzystania informacji z zakresu literatury i
kultury w celu wykorzystania ich w pracy zawodowej z
zachowaniem zasad etycznych

K_K01
K_K02
K_K04

3 EP14

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: warsztaty pisania prac naukowych - językoznawstwo

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Ogólna charakterystyka prac pisemnych o charakterze naukowym, budowa i specyfika
poszczególnych rodzajów prac (np. esej, praca seminaryjna, praca dyplomowa); sporządzanie planu
pracy (planowanie struktury oraz podział na rozdziały i podrozdziały)

5

2
2. Sposoby gromadzenia literatury sekundarnej i informacji o jej źródłach (kwerenda biblioteczna,
wyszukiwarki, strony czasopism naukowych, uznane katalogi internetowe, określenie stanu badań,
sporządzenie przykładowej bibliografii na podany temat

5

2
3. Cechy stylu naukowego, słownictwo (przykładowe sformułowania) i konstrukcje językowe przydatne
przy pisaniu prac naukowych 5

2
4. Zasady i sposoby parafrazowania i cytowania oraz sporządzania odsyłaczy i przypisów z
uwzględnieniem przepisów i norm etycznych regulujących wykorzystanie cudzej własności
intelektualnej; ćwiczenia w samodzielnym parafrazowaniu, cytowaniu i wykazywaniu źródeł

5

2
5. Formułowanie tezy, gromadzenie argumentów na wybrany temat, argumentowanie i przeprowadzenie
dowodu 5

26. Pisemne streszczanie wybranych tekstów o języku 5

37. Pisemne streszczenie wybranych artykułów naukowych 5

praca w grupach, praca indywidualna, analiza krytyczna tekstów, korzystanie ze źródeł bibliotecznych i
internetowychMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP13,EP14,EP2,
EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8,EP9

SPRAWDZIAN

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP13,EP14,EP2,
EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8,EP9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP13,EP14,EP2,
EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

2/3



Bangen, Georg (1990): Die schriftliche Form germanistischer Arbeiten, Stuttgart

Beinke, Christiane/Brinkschulte, Melanie u.a. (2008): Die Seminararbeit. Schreiben für den Leser, Konstanz

Eco, Umberto (2007): Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt, Tübingen

Franke, Andrea/ Klein, Anette/Schüler-Zwierlein, Andre (2010): Schlüsselkompetenzen: Literatur recherchieren in Bibliotheken
und Internet, Stuttgart

Franke, Andrea/Haacke, Stefanie/ Lahm, Swantje (2007): Schlüsselkompetenzen: Schreiben in Studium und Beruf, Stuttgart

Haines, Maria (2009): ABC der wissenschaftlichen Abschlussarbeit, Paderborn

Jeßing, Benedikt (2001): Arbeitstechniken für das literaturwissenschaftliche Studium, Stuttgart

Krämer, W. (1994): Wie schreibe ich eine Seminar-, Examens- und Diplomarbeit?, Stuttgart

Sittig, C. (2008): Arbeitstechniken Germanistik, Stuttgart

Literatura podstawowa

Wg wskazań wykładowcy prowadzącego przedmiot  :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach i przedłożonych krótkich prac pisemnych (40%) oraz
przedłożonej recenzji artykułu naukowego (60%)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach i przedłożonych krótkich prac pisemnych (40%) oraz
przedłożonej recenzji artykułu naukowego (60%)

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 warsztaty pisania prac naukowych - językoznawstwo Ważona

5
warsztaty pisania prac naukowych - językoznawstwo
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

warsztaty pisania prac naukowych - literaturoznawstwo
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2652_34S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35 ćwiczenia 15 ZO

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr PAULINA  CIOROCH

Prowadzący zajęcia:
--  --
dr JOANNA  SUMBOR

Cele przedmiotu: przygotowanie studentów do pisania prac o charakterze naukowym w zakresie literaturoznawstwa

Wymagania wstępne:
odpowiedni stopień znajomości języka niemieckiego, wskazany jest wybór warsztatów zgodnych z planowaną
dziedziną pracy licencjackiej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony
własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zasady
pisania
prac naukowych, stosowania przypisów i zapisów
bibliograficznych

K_W041 EP1

zna podstawową niemiecką terminologię używaną w
literaturoznawstwie lub w językoznawstwie oraz w
odniesieniu do
zjawisk i procesów kulturowych

K_W022 EP2

rozpoznaje teksty naukowe oraz wymienia cechy
charakterystyczne dla stylu naukowego K_W033 EP3

zna zasady i techniki pisania prac naukowych (zbieranie
literatury
przedmiotu, opis stanu badań, określenie tematu oraz
celu i metody
pracy, sporządzenie planu pracy przy podziale na część
teoretyczną
i praktyczną, przeprowadzenie analizy lub badania
naukowego,
adjustacja pracy etc.)

K_W034 EP4
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umiejętności

potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną w zakresie
określonej problematyki K_U011 EP5

samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje
informacje korzystając z różnych źródeł, w tym także z
internetowych baz danych (wyszukiwarek, wersji
internetowych
czasopism naukowych etc.)

K_U012 EP6

przestrzegając praw autorskich potrafi prawidłowo
cytować
i parafrazować cudze prace, stosować przypisy oraz
wykazywać
wykorzystane źródła

K_U013 EP7

korzystając z cudzych opinii oraz samodzielnie
argumentując
i wyciągając wnioski tworzy własne krótkie teksty o
charakterze
naukowym

K_U044 EP8

posługuje się językiem specjalistycznym
charakterystycznym dla
literaturoznawstwa lub językoznawstwa

K_U065 EP9

kompetencje społeczne

przestrzega praw autorskich szanując cudzą własność
intelektualną K_K021 EP10

dąży do wykorzystania informacji z zakresu języka,
literatury
i kultury w celu wykorzystania ich w pracy zawodowej z
zachowaniem zasad etycznych

K_K022 EP11

odpowiednio określa priorytety służące do realizacji
zadania oraz
potrafi wdrożyć odpowiedni harmonogram działań

K_K023 EP12

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: warsztaty pisania prac naukowych - literaturoznawstwo

Forma zajęć: ćwiczenia

15

1. Ćwiczenia laboratoryjne z elementami konwersatorium i seminarium
1. Ogólna charakterystyka prac pisemnych o charakterze naukowym, budowa i specyfika
poszczególnych rodzajów prac (np. esej, praca seminaryjna, praca licencjacka)
 2. Cechy stylu naukowego, słownictwo (przykładowe sformułowania) i konstrukcje językowe przydatne
przy pisaniu prac naukowych
3. Szczegółowa informacja o sposobie gromadzenia literatury sekundarnej i jej źródłach (kwerenda
biblioteczna, wyszukiwarki, strony czasopism naukowych, uznane katalogi internetowe, np. KaRo,
Karlsruhe Virtueller Katalog KVK, ZDB itp.), określenie stanu badań, sporządzenie przykładowej
bibliografii na podany temat
 4. Analiza przykładowych tekstów naukowych pod kątem ich budowy oraz używanych struktur
językowych
5. Zasady i sposoby parafrazowania i cytowania oraz sporządzania odsyłaczy i przypisów z
uwzględnieniem przepisów i norm etycznych regulujących wykorzystanie cudzej własności
intelektualnej; ćwiczenia w samodzielnym parafrazowaniu, cytowaniu i wykazywaniu źródeł
6. Sporządzanie planu pracy (planowanie struktury oraz podział na rozdziały i podrozdziały)
7. Formułowanie tezy, gromadzenie argumentów na wybrany temat, argumentowanie i przeprowadzenie
dowodu
8. Pisemne streszczanie wybranych artykułów naukowych

5

praca w grupach, praca indywidualna, analiza krytyczna tekstów, korzystanie ze źródeł bibliotecznych i
internetowychMetody kształcenia
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Bangen, Georg (1990): Die schriftliche Form germanistischer Arbeiten, Stuttgart

Beinke, Christiane/Brinkschulte, Melanie (2008): Die Seminararbeit. Schreiben für den Leser, Konstanz

Eco, Umberto (2007): Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt.,  Tübingen

Franke, Andrea/ Klein, Anette/Schüler-Zwierlein, Andre (2010): Schlüsselkompetenzen: Literatur recherchieren in Bibliotheken
und Internet. , Stuttgart

Franke, Andrea/Haacke, Stefanie/ Lahm, Swantje (2007): Schlüsselkompetenzen: Schreiben in Studium und Beruf.,  Stuttgart

Haines, Maria (2009): ABC der wissenschaftlichen Abschlussarbeit, Paderborn

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

5Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9KOLOKWIUM

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie kolokwium (30%), aktywności na zajęciach (20%) oraz przedłożonych prac pisemnych (50%)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie na podstawie kolokwium (30%), aktywności na zajęciach (20%) oraz przedłożonych prac pisemnych (50%)

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 warsztaty pisania prac naukowych - literaturoznawstwo Ważona

5
warsztaty pisania prac naukowych - literaturoznawstwo
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-FG-O-I-S-19/20Z

wprowadzenie do problematyki akwizycji języka
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
filologia germańska

WH02AIJ2650_39S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język niemiecki (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 43 wykład 30 E

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF  NERLICKI

Prowadzący zajęcia:
--  --
dr hab. KRZYSZTOF  NERLICKI

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z procesami akwizycji języka ojczystego i obcego.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu językoznawstwa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

nazywa stadia w akwizycji języka ojczystego K_W021 EP1

opisuje wybrane teorie akwizycji języka ojczystego i
obcego K_W022 EP2

wyjaśnia wpływ czynników indywidualnych na naukę
języka obcego K_W023 EP3

charakteryzuje cechy i stadia rozwoju interjęzyka K_W01
K_W024 EP4

wymienia strategie uczenia się języka obcego i
posługiwania nim K_W025 EP5

umiejętności

potrafi określić poziom osobistej kompetencji językowej i
komunikacyjnej, a także innych użytkowników języka
obcego

K_U01
K_U04
K_U06
K_U10

1 EP6

stawia hipotezy i analizuje przyczyny trudności w
akwizycji języka

K_U04
K_U06
K_U10

2 EP7

wyciąga wnioski przydatne w samokształceniu
językowym i kształceniu innych osób K_U103 EP8

kompetencje społeczne
jest gotów do współdziałania z innymi uczącymi się w
celu wyjaśniania procesów akwizycji języka K_K051 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wprowadzenie do problematyki akwizycji języka

Forma zajęć: wykład

51. Biologiczne, poznawcze i społeczne uwarunkowania akwizycji języka ojczystego 3

52. Wybrane teorie akwizycji języka ojczystego i obcego 3

43. Wpływ czynników indywidualnych na akwizycję języka obcego 3

24. Cechy i stadia rozwoju interjęzyka 3
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25. cechy inputu i interakcji obcojęzycznych 3

46. Strategie uczenia się języków obcych i komunikowania 3

27. Rola świadomości językowej w nauce języka obcego 3

48. Subiektywne teorie uczenia się języków obcych 3

29. Przegląd wybranych metod nauczania języków obcych 3

prezentacja multimedialna, dyskusja w plenumMetody kształcenia

Apeltauer, E. (1997): Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs, Langenscheidt, Berlin i in.

Barkowski, H.; Krumm, H.-J. (Red.) (2010): Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, A. Francke UTB, Tübingen,
Basel

Boeckmann, K.-B. (2010): Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs. Ergänzungsheft, Langenscheidt, Berlin i in.

Literatura podstawowa

Edmondson, W.J.; House, J. (2006): Einführung in die Sprachlehrforschung, A. Francke UTB, Tübingen, Basel

Roche, J. (2008): Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik, A. Francke UTB, Tübingen, Basel
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

9Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN USTNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Odpowiedź na trzy pytania w losowo wybranym zestawie.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu jest oceną z przedmiotu. Może uwzględniać aktywność studenta na zajęciach.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 wprowadzenie do problematyki akwizycji języka Ważona

3 wprowadzenie do problematyki akwizycji języka [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z

wstęp do językoznawstwa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język niemiecki (50%) język polski
(50%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 32
konwersatorium 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu: dr hab. ANNA  PILARSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. ANNA  PILARSKI

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z teorią języka, jego historią i dyscyplinami językoznawczymi

Wymagania wstępne: Student rozpoznaje podstawowe obszary wiedzy o języku i dyscyplinach językoznawczych, potrafi posługiwać się
językiem niemieckim, czytać ze zrozumieniem i interpretować teksty w języku niemieckim

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

w języku niemieckim i polskim zna podstawowe
pojęcia i terminologię używaną w
językoznawstwie

K_W01
K_W031 EP1

charakteryzuje wybrane zagadnienia historii
językoznawstwa oraz współczesne szkoły i nurty
językoznawstwa

K_W072 EP2

opisuje język w kategoriach podstawowych
dziedzin językoznawczych, jak fonologii,
morfologii, składni, semantyki i pragmatyki

K_W093 EP3

ma wiedzę o ewolucyjnym charakterze języka K_W104 EP4

zna podstawowe zagadnienia teorii komunikacji
językowej K_W065 EP5

umiejętności

samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i
selekcjonuje informacje korzystając z biblioteki i
różnych innych źródeł nowoczesnej technologii

K_U01
K_U071 EP6

potrafi się wypowiadać na temat różnych
aspektów językoznawczych K_U042 EP7

wykorzystuje pojęcia i metody współczesnego
językoznawstwa do analizy tekstów i dyskursu

K_U01
K_U063 EP8

kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
samodzielnie zdobywa wiedzę w zakresie
językoznawstwa

K_U104 EP9
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kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności; dokonuje samooceny własnych
kompetencji, doskonali swe umiejętności,
wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia

K_K01
K_K051 EP10

dąży do wykorzystania informacji o języku w
pracy zawodowej

K_K03
K_K042 EP11

docenia znaczenie nauk filologicznych dla relacji
interkulturowych, ma świadomość
różnorodności językowej

K_K023 EP12

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wstęp do językoznawstwa

Forma zajęć: wykład

11. Teorie dotyczące powstania języka naturalnego - analiza wybranych tekstów filozoficznych i
języko-znawczych 2

12. Modele komunikacji językowej, funkcja języka 2

23. Znak językowy - ujęcie uni- i bilateralne 2

24. Klasyfikacja historyczna i typologiczna języków naturalnych 2

25. Historia językoznawstwa 2

26. Strukturalizm europejski i amerykański 2

27. Strukturalne metody badań języka: substytucja, eliminacja, permutacja itd. 2

18. Formy użycia języka. Klasyfikacja zdania i wyrażeń językowych w odniesieniu do stylu i form
egzystencjonalnych 2

29. Poszczególne dyscypliny językoznawcze 2

Forma zajęć: konwersatorium

11. Teorie dotyczące powstania języka naturalnego - analiza wybranych tekstów filozoficznych i
językoznawczych 2

12. Modele komunikacji językowej, funkcja języka 2

23. Znak językowy - ujęcie uni- i bilateralne 2

24. Klasyfikacja historyczna i typologiczna języków naturalnych 2

25. Historia językoznawstwa 2

26. Strukturalizm europejski i amerykański 2

27. Strukturalne metody badań języka: substytucja, eliminacja, permutacja itd. 2

18. Formy użycia języka. Klasyfikacja zdania i wyrażeń językowych w odniesieniu do stylu i form
egzystencjonalnych 2

29. Poszczególne dyscypliny językoznawcze 2

Wykład akademicki, Prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9

EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin pisemny: test z pytaniami otwartymi, obejmuje wiedzę z wykładów i zalecanej literatury
Zasada wyliczenia oceny: 100% oceny z egzaminu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny: test z pytaniami otwartymi, obejmuje wiedzę z wykładów i zalecanej literatury
Zasada wyliczenia oceny: 100% oceny z egzaminu

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Ernst, P. (2011): Germanistische Sprachwissenschaft. Eine Einführung in die synchrone
Sprachwissenschaft des Deutschen, UTB, Stuttgart
Gross, H.  (1998): inführung in die germanistische Linguistik, neu bearb. von K. Fischer, Iudicium,
Muenchen

Mecner, P. (2005): Elementy gramatyki umysłu, Universitas, Kraków

Literatura podstawowa

Fanselow, G.; Felix, S. (1993): Sprachtheorie. Bd.1.u. 2, Francke, TuebingenLiteratura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Metoda obliczania
oceny końcowej

2 wstęp do językoznawstwa Arytmetyczna

2 wstęp do językoznawstwa [konwersatorium] zaliczenie z
oceną

2 wstęp do językoznawstwa [wykład] egzamin
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z

wstęp do literaturoznawstwa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

1 32
konwersatorium 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3
Koordynator
przedmiotu: dr hab. DOROTA  SOŚNICKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. PIOTR  MICHAŁOWSKI
dr hab. DOROTA  SOŚNICKA

Cele przedmiotu:
wprowadzenie studiujących w problematykę literaturoznawczą
wykształcenie umiejętności przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji utworów literackich przy
uwzględnieniu ich struktury
uświadomienie studiującym znaczenia literatury i badań nad literaturą dla rozwoju kultury

Wymagania wstępne: znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej A2
ogólna znajomość historii i teorii literatury (na poziomie maturalnym)

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

rozumie i opisuje funkcjonowanie procesu
komunikacji w literaturze, identyfikuje i ogólnie
charakteryzuje jego uczestników i elementy

K_W01
K_W02
K_W09

1 EP1

definiuje i objaśnia pojęcie literatury,
charakteryzuje pola badawcze
literaturoznawstwa

K_W01
K_W02
K_W08
K_W09

2 EP2

zna i stosuje terminologię używaną w
literaturoznawstwie oraz zasady stosowania
cytatów, przypisów i zapisów bibliograficznych

K_W01
K_W02
K_W04

3 EP3

umiejętności

identyfikuje i charakteryzuje gatunki i rodzaje
literackie oraz wskazuje ich charakterystyczne
cechy strukturalne

K_U01
K_U071 EP4

analizuje przykładowe teksty literackie stosując
typowe metody i najważniejsze pojęcia z
zakresu genologii, stylistyki, wersyfikacji,
dramaturgii lub narratologii

K_U01
K_U072 EP5

na bazie własnej wiedzy bądź przy użyciu
słowników literaturoznawczych rozpoznaje i
nazywa środki stylistyczne oraz określa ich
funkcję w konkretnym tekście

K_U01
K_U07
K_U10

3 EP6
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kompetencje społeczne

odpowiednio określa priorytety służące
realizacji zadania, zachowuje krytycyzm w
wyrażaniu opinii i doborze metod

K_K02
K_K04
K_K05

SJNwGiB_K01
SJNwGiB_K02

1 EP7

docenia znaczenie nauk filologicznych, w tym
literaturoznawstwa, dla zachowania dziedzictwa
kulturowego ludzkości oraz dla relacji
międzynarodowych i interkulturowych

K_K01
K_K04
K_K05

2 EP8

dąży do wykorzystania informacji o literaturze
w życiu i w pracy zawodowej

K_K02
K_K043 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wstęp do literaturoznawstwa

Forma zajęć: wykład

31. Poetyka w ogólnym zarysie 2

32. Definicja literaturoznawstwa 2

33.  Genologia 2

24. Dzieło literackie 2

45. Stylistyka 2

Forma zajęć: konwersatorium

81. Liryka i jej cechy gatunkowe 2

32. Dramat i jego cechy gatunkowe 2

43. Epika i jej cechy gatunkowe 2

wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza krótkich tekstów literackich i
naukowychMetody kształcenia

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P6

KOLOKWIUM

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7,EP8,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

wykonanie zadań do samodzielnej analizy, aktywność w dyskusjach, zaliczenie kolokwium
końcowego, zdanie egzaminu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena arytmetyczna: 50% ocena z zaliczenia + 50% ocena z egzaminu

Metoda obliczania
oceny końcowej

2 wstęp do literaturoznawstwa Arytmetyczna

2 wstęp do literaturoznawstwa [konwersatorium] zaliczenie z
oceną

2 wstęp do literaturoznawstwa [wykład] egzamin

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia

2/3



Andreotti, Mario (1990): Die Struktur der modernen Literatur: neue Wege in der Textanalyse.
Einführung: Epik und Lyrik, Fink, Bern, Stuttgart

Gazda, G. (red.) (2006): Słownik gatunków i rodzajów literackich, Universitas, Kraków

Głowiński, M.; Koskiewiczowa, T.; Okopień-Sławińska, A.; Sławiński, J. (2002): Słownik terminów
literackich, Ossolineum, Wrocław
Gutzen, D., Oellers, N., Petersen, J.H. (1989): Einführung in die neuere deutsche
Literaturwissenschaft, Erich Schmidt Verlag, Berlin
Kayser, Wolfgang (1983): Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die
Literaturwissenschaft, A. Franke, Bern, München

Link, Jürgen (1993): Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe, Fink, München

Markiewicz, H. (1980): Główne problemy wiedzy o literaturze, Wyd. Literackie, Kraków

Petersen, Jürgen H.; Wagner-Egelhaaaf, Martina (2009):  Einführung in die neuere deutsche
Literaturwissenschaft, Erich Schmidt Verlag , Berlin

Schulte-Sasse, J.; Werner, R.  (1994): Einführung in die Literaturwissenschaft, Fink, München

Wilpert, Gero von  (1989): Sachwörterbuch der Literatur, Kröner, Stuttgart

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USWH-FG-O-I-S-19/20Z

wychowanie fizyczne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
US filologia germańska

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma
zaliczenia ECTS

2
03

zajęcia z
wychowania
fizycznego

30 Z

04
zajęcia z

wychowania
fizycznego

30 Z

Razem 60 0
Koordynator
przedmiotu: dr ANNA  PORCHAWKA-MULICKA

Prowadzący zajęcia: mgr CEZARY  JANISZYN

Cele przedmiotu:
Opanowanie przez studentów wybranych umiejętności ruchowych z podstawowych działów w-f, rozwój ogólnej
sprawności fizycznej. Zapoznanie uczestników z różnymi formami organizacyjnymi w ramach kultury fizycznej,
przekazywanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń fizycznych na harmonijny rozwój i zdrowy styl życia
dorosłego człowieka w różnym wieku.

Wymagania wstępne: Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Podstawowe wiadomości z zakresu
kultury fizycznej wyniesione ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada wiadomości dotyczące wpływu ćwiczeń
na organizm człowieka, sposobów podtrzymania
zdrowia i sprawności fizycznej  a także zasad
organizacji zajęć ruchowych

K_W101 EP1

identyfikuje relacje między wiekiem, zdrowiem,
aktywnością fizyczną, sprawnością motoryczną
kobiet i mężczyzn

SN_W072 EP2

umiejętności

opanował umiejętności ruchowe z zakresu gier
zespołowych, sportów indywidualnych, turystyki
kwalifikowanej oraz przydatnych do organizacji
i udziału w grach i zabawach ruchowych,
sportowych i terenowych

K_U111 EP3

potrafi zastosować nabyty potencjał motoryczny
do realizacji poszczególnych zadań technicznych
i taktycznych w poszczególnych dyscyplinach
sportowych i działalności turystyczno-
rekreacyjnej

SN_U112 EP4

posiada umiejętności włączenia się w
prozdrowotny styl życia oraz kształtowania
postaw sprzyjających aktywności fizycznej na
całe życie

SN_U023 EP5
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kompetencje społeczne

promuje społeczne, kulturowe znaczenie sportu
i aktywności fizycznej oraz kształtuje własne
upodobania z zakresu kultury fizycznej,

SN_K061 EP6

podejmuje się organizacji wszelkich form
aktywności fizycznej, rywalizacji sportowej w
swoim miejscu zamieszkania, zakładu pracy lub
regionie

SN_K062 EP7

troszczy się o zagospodarowanie czasu wolnego
poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej SN_K063 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wychowanie fizyczne

Forma zajęć: zajęcia z wychowania fizycznego

30

1. 1.Gry zespołowe:
- sposoby poruszania się po boisku,
- doskonalenie podstawowych elementów techniki i taktyki gry,
- fragmenty gry i gra szkolna,
- gry i zabawy wykorzystywane w grach zespołowych,
- przepisy gry i zasady sędziowania,
- organizacja turniejów  w grach zespołowych,
- udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga Międzyuczelniana,
Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Europy).
lub
2.Aerobik, Taniec:
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
- umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik tanecznych,
- wzmocnienie mięśni posturalnych i pozostałych grup mięśniowych,
- zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej organizmu,
- świadomość ciała, znajomość poszczególnych grup mięśniowych oraz odpowiednich dla nich
ćwiczeń.
lub
3.Sporty indywidualne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona, nordic walking,
pływanie, kolarstwo, narciarstwo, wioślarstwo, łyżwiarstwo):
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
- nauka i doskonalenie techniki z  zakresu poszczególnych dyscyplin sportu,
- wdrożenie do samodzielnych ćwiczeń fizycznych,
- wzmocnienie mięśni posturalnych i innych grup mięśniowych,
- umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik specyficznych dla danej dyscypliny
sportu,
- gry i zabawy właściwe dla danej dyscypliny,
- organizacja turniejów i zawodów ,
- udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
- udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga Międzyuczelniana,
Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Europy).
lub
4.Turystyka kwalifikowana (obóz narciarski, obóz rowerowo-kajakowy)
- nauka i doskonalenie podstawowych elementów techniki jazdy na nartach i rowerze
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej i zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej
- nauka umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym (narty , rower, kajak)
- przestrzeganie społecznych norm zachowania się na szlaku i w obiektach turystycznych
- elementy survivalu
- nauka organizacji spływów kajakowych, rajdów rowerowych i zawodów narciarskich
- udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej

3
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30

2. 1.Gry zespołowe:
- sposoby poruszania się po boisku,
- doskonalenie podstawowych elementów techniki i taktyki gry,
- fragmenty gry i gra szkolna,
- gry i zabawy wykorzystywane w grach zespołowych,
- przepisy gry i zasady sędziowania,
- organizacja turniejów  w grach zespołowych,
- udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga Międzyuczelniana,
Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Europy).
lub
2.Aerobik, Taniec:
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
- umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik tanecznych,
- wzmocnienie mięśni posturalnych i pozostałych grup mięśniowych,
- zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej organizmu,
- świadomość ciała, znajomość poszczególnych grup mięśniowych oraz odpowiednich dla nich
ćwiczeń.
lub
3.Sporty indywidualne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash, karate, samoobrona, nordic walking,
pływanie, kolarstwo, narciarstwo, wioślarstwo, łyżwiarstwo):
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
- nauka i doskonalenie techniki z  zakresu poszczególnych dyscyplin sportu,
- wdrożenie do samodzielnych ćwiczeń fizycznych,
- wzmocnienie mięśni posturalnych i innych grup mięśniowych,
- umiejętność poprawnego wykonywania ćwiczeń i technik specyficznych dla danej dyscypliny
sportu,
- gry i zabawy właściwe dla danej dyscypliny,
- organizacja turniejów i zawodów ,
- udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
- udział w zawodach sportowych (Akademickie Mistrzostwa Polski, Liga Międzyuczelniana,
Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Europy).
lub
4.Turystyka kwalifikowana (obóz narciarski, obóz rowerowo-kajakowy)
- nauka i doskonalenie podstawowych elementów techniki jazdy na nartach i rowerze
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej i zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej
- nauka umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym (narty , rower, kajak)
- przestrzeganie społecznych norm zachowania się na szlaku i w obiektach turystycznych
- elementy survivalu
- nauka organizacji spływów kajakowych, rajdów rowerowych i zawodów narciarskich
- udzielanie pierwszej pomocy i nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej
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- metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana, kompleksowa;, -
metody realizacji zadań ruchowych: reproduktywne (odtwórcze), proaktywne
  (usamodzielniające), kreatywne (twórcze);, - metody przekazywania wiadomości: reproduktywne,
proaktywne, kreatywne, prób
  i błędów.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia
się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki
zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, odbytych sprawdzianów i zrealizowanych projektów
grupowych;

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

zaliczenie bez oceny

Metoda obliczania
oceny końcowej

3 wychowanie fizyczne Nieobliczana

3 wychowanie fizyczne [zajęcia z wychowania fizycznego] zaliczenie

4 wychowanie fizyczne Nieobliczana

4 wychowanie fizyczne [zajęcia z wychowania fizycznego] zaliczenie

Sem. Waga do
średniejPrzedmiot Metoda

obl. oceny
Rodzaj
zaliczenia
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Bahrynowska-Fic J.  (1987): Właściwości ćwiczeń fizycznych, ich systematyka i metodyka. ,
Państwowy Zakład Wydawnictw lekarskich, , Warszawa
Bondarowicz M.  (1995): Zabawy w grach sportowych. , Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, ,
Warszawa
Huciński T., Lekner I.  (2001): Koszykówka –podręcznik dla trenerów, nauczycieli i studentów. ,
Wyd. BK, , Wrocław

Kuźmińska O., Popielawska M.  (1995): Taniec -Rytm -Muzyka. , Wyd. Skr. AWF, , Poznań

Mielniczuk M., Staniszewski T.  (1999): Stare i nowe gry drużynowe. , Wydawnictwo TELBIT,
Warszawa 1999, Warszawa

Talaga J.  (2004): Sprawność fizyczna ogólna, Testy. , Zysk i S-ka Wydawnictwo, , Poznań

Trześniowski R.  (1995): Zabawy i gry ruchowe. , Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, ,
Warszawa

Uzarowicz J.  (2003): Siatkówka, - co jest grane? , Wyd. BK. , Wrocław

Literatura podstawowa

Barankiewicz J.  (1992): Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego: zbiór podstawowych pojęć z
teorii i metodyki wychowania fizycznego, sportu oraz wychowania zdrowotnego. , Wojewódzki
Ośrodek Metodyczny, , Kalisz
Strzyżewski S. (1992): Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną: poradnik dla nauczycieli i
studentów. , Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, , Warszawa

Literatura
uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60

Liczba punktów ECTS 0

4/4


