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KARTA PRZEDMIOTU  

 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Aktualne zagadnienia polityczno-społeczne 
krajów niemieckojęzycznych  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Current political and social studies of German 
speeking countries  

Kierunek studiów  Filologia Germańska 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 
Dyscyplina Literaturoznawstwo 
Język wykładowy Niemiecki  
 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  

dr Justyna Ofierska 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   
konwersatorium 60 I i II 
ćwiczenia   
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   
translatorium   
wizyta studyjna   

4 

 
Wymagania wstępne 1. Znajomość języka niemieckiego oraz wiedza przyswojona przez 

sześć semestrów studiów I stopnia na filologii germańskiej. 
2. Zainteresowanie dziedziną kulturoznawstwa krajów 

niemieckojęzycznych. 
3. Otwartość na politykę i sprawy społeczne krajów 

niemieckojęzycznych. 
4. Zdolność podejmowania samodzielnych porównań, analiz, 

wyciągania wniosków, tworzenia logicznych wywodów oraz 
kreatywność w formułowaniu własnych poglądów. 
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  
1. Zapoznanie z informacjami z zakresu spraw politycznych, gospodarczych, społecznych, 

kulturowych i mentalnościowych dotyczących krajów niemieckojęzycznych ze zwróceniem 
uwagi na uwarunkowania historyczne. 

2. Wykształcenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania, opracowywania i porównywania 
danych dotyczących krajów niemieckojęzycznych i Polski w związku z bieżącą sytuacją 
polityczną. 

3. Pogłębianie wiedzy z zakresu kulturoznawstwa krajów niemieckojęzycznych, a zwłaszcza z 
zakresu aktualnego stanu życia publicznego w tych krajach. 

 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 
W_01 posiada zaawansowaną wiedzę na temat kulturoznawstwa 

krajów niemieckojęzycznych, w tym wiedzę o współczesnej 
kulturze, polityce, gospodarce, życiu społecznym i ich 
uwarunkowaniach historycznych 

K_W01 

W_02 zna kierunki rozwoju współczesnej kultury krajów 
niemieckojęzycznych 

K_W06 

W_03 zna obraz i problemy współczesnych krajów 
niemieckojęzycznych w oparciu o przekaz mediów i publicystyki 
niemieckojęzycznej 

K_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 wypowiada się w języku niemieckim na poziomie zbliżonym do 

języka ojczystego 
K_U07 

U_02 samodzielnie wyszukuje i analizuje aktualne informacje na 
temat krajów niemieckojęzycznych  

K_U03 

U_03 wyraża własne opinie i argumenty na temat kultury i zjawisk 
polityczno-społeczno-gospodarczych zachodzących w krajach 
niemieckojęzycznych 

K_U15 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 doskonali swoje umiejętności językowe i wiedzę na temat 

krajów niemieckojęzycznych oraz wykorzystuje je w pracy 
zawodowej 

K_K06 

K_02 terminowo wykonuje zlecone zadania K_K05 
K_03 promuje kulturę krajów niemieckojęzycznych w miejscu pracy K_K03 

 
 
 
 
 
 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 
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Odnośnie krajów niemieckojęzycznych: 
1. aktualne sprawy polityczne, gospodarcze, społeczne; w tym problem mniejszości, migracji i 

tematyka niepełnosprawności 
2. uwarunkowania kulturowe; 
3. cechy mentalnościowe; 
4. uwarunkowania historyczne. 
 
 

 

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 
W_02 Wykład konwersatoryjny Zaliczenie ustne lub pisemne Karta zaliczeniowa/ocena 

wypowiedzi pisemnej 
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/ocena 
wypowiedzi pisemnej 

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); zaprezentowanie własnego stanowiska w wypowiedzi pisemnej 

-zaliczenie końcowe – kolokwium w formie pisemnej lub ustnej, obejmujące wiedzę z całego 
semestru (przekazaną w wykładzie konwersatoryjnym oraz wynikającą z dyskusji na temat 
przeczytanych aktualnych tekstów prasowych oraz z treści tych tekstów).
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 
VIII. Literatura 

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


