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KARTA PRZEDMIOTU  

Cykl kształcenia od roku akademickiego 2022/23 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego: 
Komplexes Deutsch 2  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical studies of German: integrated language 
skills 2 

Kierunek studiów  Germanistyka 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina Językoznawstwo/literaturoznawstwo 
Język wykładowy Niemiecki  
 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  

dr Justyna Ofierska 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   
konwersatorium   
ćwiczenia 150 I i II 
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

14 

 
Wymagania wstępne 1. Znajomość języka niemieckiego na poziomie 

średniozaawansowanym oraz wiedza o krajach 
niemieckojęzycznych nabyta przed rozpoczęciem studiów na 
germanistyce (np. w liceum lub na kursach językowych). 

2. Zainteresowanie dziedziną kulturoznawstwa krajów 
niemieckojęzycznych. 

3. Otwartość na kulturę krajów niemieckojęzycznych. 
4. Zdolność podejmowania samodzielnych porównań, analiz, 

wyciągania wniosków, tworzenia logicznych wywodów oraz 
kreatywność w formułowaniu własnych poglądów podczas dyskusji 
w języku niemieckim. 

 
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  
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1. Paralelny rozwój kilku kompetencji językowych poprzez ich zintegrowanie. 
2. Rozwój umiejętności pracy z tekstem niemieckojęzycznym połączony z poszerzaniem zasobu 

leksykalnego, elementami tłumaczeń oraz ze zwróceniem uwagi na występujące w nim 
struktury gramatyczne oraz treści kulturoznawcze. 

3. Rozwój kompetencji rozumienia ze słuchu poprzez ćwiczenia audiowizualne oraz mówienia 
poprzez dyskusje, w czasie których zwracana jest uwaga na poprawność leksykalno-
gramatyczną oraz na prawidłową wymowę w języku niemieckim. 

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 Student zna główne kierunki i zjawiska w kulturze, literaturze i 

języku niemieckim 
K_W05 

W_02 posiada ogólną wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych K_W02 
W_03 zna współczesną kulturę niemieckojęzyczną K_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 wyraża poprawnie swoje myśli i poglądy w języku niemieckim K_U08 
U_02 czyta i rozumie teksty niemieckojęzyczne  K_U02 
U_03 formułuje poprawnie pod względem gramatyczno-leksykalnym 

swoje argumenty i wnioski w języku niemieckim 
K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 rozpoznaje zakres posiadanych umiejętności językowych oraz 

wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i dąży do ich rozwijania 
K_K02 

K_02 realizuje terminowo zlecone zadania  K_K06 
K_03 popularyzuje język i kulturę niemieckojęzyczną K_K05 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 
1. Analiza tekstów pod względem celowości, przydatności i stosowności użytych w nich 

środków wyrazowych. 
2. Ćwiczenia audiowizualne. 
3. Rozwijanie sprawności mówienia w języku niemieckim poprzez dyskusje. 
4. Zwracanie uwagi na uwarunkowania kulturowe, społeczne (powiązane m. in. tematyką 

mniejszości, migracji, z problematyką niepełnosprawności), cechy mentalnościowe i 
uwarunkowania historyczne społeczeństw niemieckojęzycznych. 

5. Wprowadzenie elementów kulturoznawstwa krajów niemieckojęzycznych. 
 

       Przebieg procesu kształcenia jest zindywidualizowany. 
 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
W_01 Praca pod kierunkiem Obserwacja Karta zaliczeniowa 
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W_02 Praca pod kierunkiem Zaliczenie ustne lub pisemne Karta zaliczeniowa lub 
oceniony sprawdzian 

W_03 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
Karta zaliczeniowa 

U_02 Analiza tekstu Zaliczenie ustne lub pisemne Karta zaliczeniowa lub 
oceniona wypowiedź 
pisemna 

U_03 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta zaliczeniowa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Metoda obserwacji 

uczestniczącej. 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta zaliczeniowa 

K_02 Praca pod kierunkiem Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta zaliczeniowa 

K_03 Praca pod kierunkiem Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Karta zaliczeniowa 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Oceniane są:  

-systematyczne przygotowywanie się do zajęć w formie czytania ze zrozumieniem (w ramach prac 
domowych) aktualnych tekstów prasowych będących przedmiotem dyskusji w trakcie zajęć; 

-aktywny udział w dyskusjach na zajęciach (umiejętność prezentowania własnego stanowiska i 
obrony własnych poglądów); możliwość zaprezentowania własnego stanowiska w formie pisemnej 

-zaliczenie końcowe – kolokwium pisemne lub ustne obejmujące wiedzę z całego semestru  

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

150 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

270 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
Teksty prasowe w języku niemieckim. 
Literatura uzupełniająca 
Śledzone na bieżąco w mediach niemieckojęzycznych aktualne informacje. 
 
 


