Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej
KARTA PRZEDMIOTU

I.

Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu

Kierunek studiów
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
Dyscyplina
Język wykładowy

Praktyczna nauka języka włoskiego zintegrowane sprawności językowe A1-A2
(ćwiczenia)
Italian in Use: integrated language skills / level
A1-A2
filologia romańska
I
stacjonarne
językoznawstwo
polski/włoski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna

dr hab. Witold Wołowski prof. KUL

Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)
ćwiczenia
Wymagania wstępne

Liczba godzin

semestr

Punkty ECTS

60 (30+30)

I i II

5 (3+2)

brak

II. Cele kształcenia dla przedmiotu
C1 - Opanowanie określonych zakresów słownictwa na poziomie A1-A2
C2 - Opanowanie określonych zakresów gramatycznych na poziomie A1-A2
C3 - Nabycie umiejętności rozumienia tekstów i dialogów ze słuchu (A1-A2)
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Symbol
W_01

W_02

W_03

U_01
U_02

Opis efektu przedmiotowego
WIEDZA
Student zna podstawowe słownictwo i struktury oraz zasady
wymowy języka włoskiego służące komunikacji ustnej w życiu
codziennym.
Student rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnej i
dostosowuje do niej rodzaj wypowiedzi (ustnej i pisemnej) w
języku włoskim.
Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne
logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów w języku
włoskim.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi sformułować w języku włoskim krótką
wypowiedź o sobie i innych.
Student potrafi wyrażać własne opinie w języku włoskim oraz
zasięgać opinii rozmówcy.

Odniesienie do
efektu kierunkowego
K_W07

K_W06

K_W08

K_U01
K_U03
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U_3

Student potrafi inicjować i prowadzić rozmowę sytuacyjną w
języku włoskim.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student jest otwarty na współpracę z grupą.
Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy filologicznej z
zakresu języka włoskiego i konieczność doskonalenia swoich
kompetencji językowych.
Student jest otwarty na nową wiedzę i inną kulturę (świata
włoskojęzycznego).

K_01
K_02

K_03

U_U10

K_K01
K_K02

K_K03

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe
Zagadnienia gramatyczne:
sostantivo, articolo determinativo, articolo indeterminativo, verbi: essere, avere, stare; presente dei
verbi regolari, presente dei verbi irragolari, forma di cortesia, possessivi, veri riflessivi e reciproci,
forma impersonale, pronomi diretti, pronomi indiretti, preposizioni di luogo, preposizioni di tempo,
imperfetto, passato prossimo, passato prossimo, passato prossimo vs imperfetto, Espressioni di
tempo, Futuro semplice, Lavoro, Futuro Anteriore, Effetti personali, Aggettivo qualificativo,
Descrizione di una persona, Aggettivi e pronomi dimostrativi, Cibo, Aggettivi e pronomi possessivi,
Congiunzioni, Aggettivi e pronomi interrogativi e esclamativi, Natura, Aggettivi e pronomi indefiniti,
Espressioni di routine, Avverbio, Comprensione orale, Impersonale, Colori, Condizionale,
Collocazioni con alcuni verbi.
Zagadnienia leksykalne:
nazionalità, ordinazioni, cibo, relazioni familiari, personalità e caratteristiche fisiche, abitudini
quotidiane, acquisti, descrizione di oggetti, attività professionale, professioni e luoghi di lavoro.

I.

Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu
W_01

Metody dydaktyczne

Metody weryfikacji

Sposoby dokumentacji

(lista wyboru)

(lista wyboru)

(lista wyboru)

WIEDZA
Sprawdzian pisemny

Sprawdzian pisemny

analiza tekstu

Praca pisemna
W_02

Ćwiczenia praktyczne

W_03

Metoda metaplanu

U_01

Praca pod kierunkiem

U_02,
U_03

Ćwiczenia praktyczne

K_01

Burza mózgów/giełda
pomysłów

Egzamin / Zaliczenie pisemne

Oceniony tekst pracy
pisemnej
Uzupełnione i ocenione
kolokwium

Obserwacja

Karta obserwacji

UMIEJĘTNOŚCI
Obserwacja

Karta obserwacji

Egzamin / Zaliczenie ustne
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Obserwacja

Protokół / Wydruk / Plik
sprawozdania
Uzupełnione i ocenione
kolokwium / Test /
Sprawdzian pisemny
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K_02,
K_03

Ćwiczenia praktyczne

Prezentacja

Uzupełnione i ocenione
kolokwium / Test /
Sprawdzian pisemny

II. Kryteria oceny, wagi…
Na ocenę 2: Student nie uczestniczy w zajęciach, nie zalicza testów kontrolnych (poprawność poniżej
65%), nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
Na ocenę 3: Student biernie uczestniczy w zajęciach; wykonuje ćwiczenia językowe na polecenie
prowadzącego; uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 65%-79%)
Na ocenę 4: Student czynnie uczestniczy w zajęciach; poprawnie wykonuje zadania i wykazuje chęć
współpracy z grupą i prowadzącym; uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 80%91%)
Na ocenę 5: Student aktywnie uczestniczy w zajęciach; bierze udział w dyskusjach; potrafi
wykorzystać kompetencje językowe w praktyce. Uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych
(poprawność: 92%-100%)
III. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem
Liczba godzin indywidualnej pracy studenta
IV. Literatura
Literatura podstawowa
Foremniak, K. Włoski w tłumaczeniach
Consonno, S. I verbi italiani
Literatura uzupełniająca
Galasso, S. Italiano in cinque minuti
Guida, P. Esercitarsi con la grammatica
Lorenzotti, A. Cinema italiano
materiały własne

Liczba godzin
60 (30+30)
60

