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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

German
xxx

Kategoria przedmiotu

przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

5.00
1234

Semestry

2

Język niemiecki (B2)

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

0

30

0

0

0

0

2

0

30

0

0

0

0

3

0

60

0

0

0

0

4

0

30

0

0

0

0

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Cele przedmiotu

Cel 1 1 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych 2Rozwijanie umiejętności udziału w dyskusji na
tematy ogólne i techniczne 3 Rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem tekstów ogólnych
i technicznych 4 Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy z tekstami technicznymi
Cel 2 Rozwijanie umiejętności udziału w dyskusji na tematy ogólne i techniczne
Cel 3 Rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem tekstów ogólnych i technicznych
Cel 4 Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy z tekstami technicznymi związanymi z jego specjalnością oraz
do wykorzystania języka obcego jako narzędzia poznania.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Świadectwo maturalne z języka

5

Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności EK1 W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student potrafi zrozumieć logiczną strukturę
wypowiedzi, wyodrębnić żądaną informację, śledzić fabułę, wysłuchać ze zrozumieniem wykładu na tematy
związane ze swoją specjalnością
EK2 Umiejętności EK2 W zakresie doskonalenia umiejętności mówienia student potrafi wyrażać się w sposób
jasny- odpowiednio do sytuacji i rozmówcy.Potrafi przedstawić i uzasadnić własne poglądy.Potrafi wypowiedzieć się na tematy techniczne związane ze swoją specjalnością.
EK3 Umiejętności EK3 W zakresie umiejętności związanych ze zrozumieniem tekstu czytanego student potrafi
wyodrębnić myśl przewodnią całego komunikatu i poszczególnych jego części, wyodrębnić żądaną informację,
sprawnie posługiwać się słownikiem, czytać ze zrozumieniem teksty ze swojej specjalności.
EK4 Wiedza EK4 Student potrafi posługiwać się zasobem leksykalnym oraz funkcjami językowymi zawartymi
w treściach programowych.
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Treści programowe
Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Człowiek ( wygląd zewnętrzny, cechy, emocje, rodzina, czas wolny, jedzenie)

8

C2

Otoczenie człowieka ( dom, miasto, wieś, szkoła, praca)

6

C3

Państwo i społeczeństwo, problemy społeczne i ekonomiczne

6

C4

Świat przyrody, ochrona środowiska

4

C5

Kultura i podróże

6

C6

Słowotwórstwo, przydawka rozwinięta, rekcja czasownika

8

C7

Nauka i technika

6
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Ćwiczenia

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C8

Słownictwo techniczne, związane z kierunkiem studiow

30

C9

Funkcje językowe:Uzyskiwanie informacji

6

C10

Relacjonowanie wydarzeń ( czasy narracyjne)

8

C11

Relacjonowanie wydarzeń i ich skutków (czas perfekt)

6

C12

Wyrażanie przewidywań, planów.

6

C13

Nakazy, zakazy , polecenia prośby ( czasowniki modalne )

6

C14

Opisywanie czynności zwyczjowych

6

C15

Spekulowanie na temat teraźniejszości, przyszłości i przeszłosci

4

C16

Hipotezy- zdania warunkowe

8

C17

Wyrażanie swoich opinii, negocjowanie

4

C18

Porównywanie

4

C19

Określanie ilości

4

C20

Opisywanie procesów i zjawisk ( strona bierna )

6

C21

Definiowanie ( zdania względne)

4

C22

Przytaczanie wypowiedzi

4

Narzędzia dydaktyczne

N1 Dyskusja
N2 Praca w grupach
N3 Konsultacje
N4 Prezentacje multimedialne
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

150

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

120

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

300

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

5.00
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Test
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Wpis na każdy semestr jest uwarunkowany zaliczeniem poprzedniego semestru.
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student potrafi w stopniu ograniczonym zrozumieć ogólny sens wypowiedzi.

Na ocenę 3.5

Student potrafi zrozumieć ogólny sens wypowiedzi oraz jej logiczną strukturę.
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Na ocenę 4.0

Student potrafi zrozumieć większość wypowiedzi, wyodrębnia większość żądanych
informacji.

Na ocenę 4.5

Student potrafi wysłuchać ze zrozumieniem wykładu na tematy związane ze
swoją specjalnością.

Na ocenę 5.0

Student potrafi z łatwością zrozumieć wypowiedź, bezbłędnie określa styl języka
komunikatu.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student potrafi w stopniu ograniczonym wyrażać się odpowiednio do sytuacji, nie
unikając przy tym błędów. W bardzo ograniczonym zakresie potrafi
wypowiedzieć się na tematy ze swojej specjalności.

Na ocenę 3.5

Student potrafi w stopniu ograniczonym prowadzić rozmowę, chociaż nie udaje
mu się uniknąć błędów. Sporadycznie umie włączyć się do dyskusji. Potrafi
w stopniu ograniczonym wypowiedzieć się na tematy związane ze swoją
specjalnością.

Na ocenę 4.0

Student potrafi na ogół wyrażać się odpowiednio do sytuacji i rozmówcy.Umie
włączyć się do dyskusji. Potrafi przedstawić i uzasadnić własne poglądy, chociaż
nie udaje mu się uniknąć przy tym błędów. Potrafi w umiarkowanie swobodny
sposób wypowiedzieć się na tematy związane ze swoja specjalnością.

Na ocenę 4.5

Student potrafi wyrażać się w sposób jasny i przekonujący. Umie w stosowny
sposób włączyć się do dyskusji. Potrafi przedstawić uzasadnić własne poglądy na
ogół unikając błędnych wypowiedzi. Potrafi wypowiedzieć się na tematy związane
ze swoją specjalnością.

Na ocenę 5.0

Student potrafi swobodnie prowadzić rozmowę z rodzimymi użytkownikami
języka. Potrafi w swobodny sposób wypowiedzieć się na tematy techniczne
związane ze swoją specjalnością.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Z tekstu czytanego student potrafi tylko sporadycznie wyodrębnić myśl
przewodnią: sporadycznie jest w stanie wyodrębnić żądaną informację. W stopniu
ograniczonym jest w stanie posługiwać się słownikiem. Sporadycznie jest w stanie
przeczytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne ze swojej specjalnością.

Na ocenę 3.5

Student potrafi dość dobrze wyodrębnić myśl przewodnią tekstu, jest w stanie
wyodrębnić żądaną informację. Dość dobrze posługuje się słownikiem. Jest
w stanie przeczytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne ze swojej specjalności.

Na ocenę 4.0

Student potrafi poprawnie odróżnić opinie od faktów oraz formę i funkcję
komunikatu. Sprawnie posługuje się słownikiem. Potrafi czytać ze zrozumieniem
teksty związane ze swoją specjalnością.

Na ocenę 4.5

Student potrafi poprawnie przeczytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne ze
swojej specjalnością. Potrafi zebrać informacje, koncepcje i oponie ze
specjalistycznych źródeł związanych ze swoją specjalnością.

Na ocenę 5.0

Student potrafi z łatwością wyodrębnić myśl przewodnią całego komunikatu oraz
jego części, z łatwością wyodrębnia żądane informacje, z łatwością czyta teksty ze
swojej specjalności oraz zbiera informacje ze źródeł ( np. literatura fachowa)
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Efekt kształcenia 4
Na ocenę 3.0

Student zna w stopniu ograniczonym podstawowe zagadnienie leksykalne
i sporadycznie posługuje się niektórymi funkcjami językowymi zawartymi
w treściach programowych.

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe zagadnienia leksykalne i posługuje się na ogół poprawnie
podstawowymi funkcjami językowymi zawartymi w treściach programowych.

Na ocenę 4.0

Student zna większość zagadnień leksykalnych zawartych w treściach
programowych i na ogół poprawnie posługuje się funkcjami językowymi tam
zawartymi.

Na ocenę 4.5

Student zna wszystkie zagadnienia leksykalne w satysfakcjonujący stopniu
i poprawnie posługuje się funkcjami językowymi zawartymi w treściach
programowych.

Na ocenę 5.0

Student dobrze zna wszystkie zagadnienia leksykalne i z łatwością posługuje się
funkcjami językowymi zawartymi w treściach programowych.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

N1 N4

P1

EK1

K_U18

Cel 1

C1 C2 C3 C4 C5
C6 C7 C8 C9
C10 C11 C12
C13 C14 C15
C16 C17 C18
C19 C20 C21
C22

EK2

K_U18

Cel 1

C1 C2 C3 C4 C9
C20 C21

N1 N4

P1

EK3

K_U18

Cel 1

C1 C2 C3 C4 C5
C6 C7 C8

N1 N2

P1

EK4

K_U18

Cel 1

C2 C3 C5 C19
C20 C21

N1 N3

P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Funk,Demme — Studio d B1/B2, Berlin, 2007, Cornelsen

Literatura uzupełniająca
[1 ] Anna Kamińska-Ilnyckyj — Ohne Wasser kein Leben, Kraków, 2012, Własne

Literatura dodatkowa
[1 ] 176283, 37353, 3, 1, Feksty fachowe zgodne z kierunkiem, , , 0, ,
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr Anna Ilnyckyj (kontakt: o-3@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 mgr Anna Kamińska-Ilnyckyj (kontakt: anna.ilnyckyj@gmail.com)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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