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KARTA PRZEDMIOTU 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Kultura języka polskiego dla studentów z 
zagranicy 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Polish language culture for students from abroad 

Kierunek studiów Filologia Polska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina językoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Anna Czapla 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

ćwiczenia 120 Pierwszy, drugi, trzeci i 
czwarty 

8 

 

Wymagania wstępne Ćwiczenia są przeznaczone dla studentów z zagranicy, którzy nie opanowali 
języka polskiego w stopniu bardzo dobrym, a studiując na polskiej uczelni, 
nie czują się ze swoją polszczyzną komfortowo. Jednak uczą się polskiego 
już od dawna i znają go na poziomie B2-C1. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

Celem przedmiotu jest pogłębienie przez studenta znajomości języka polskiego i kultury polskiej. 

 

 

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 zasady poprawności gramatycznej i stylistycznej, w 
tym zasadę przełączania kodów oraz polską etykietę językową 

K_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_02 Student ma opanowane umiejętności językowe na poziomie 
przynajmniej B2-C1 

K_U17 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student wyrobił sobie nawyk rzetelności w pracy; potrafi 
pracować zespołowo, w tym organizować pracę własną i innych 

K_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 
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Treść zajęć obejmuje zagadnienia wynikające z zawartości podręcznika. Poza treściami o charakterze 
kulturowym dotyczącym polskiej kinematografii, malarstwa i muzyki realizujemy ćwiczenia 
wzbogacające słownictwo i eliminujące błędy składniowe. 

 

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 Ćwiczenia praktyczne Praca domowa pisemna  

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Praca domowa pisemna Karta oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ćwiczenia praktyzcne Praca domowa pisemna  

 

 

VI. Kryteria oceny, uwagi… 

Ocenie podczas zaliczenia nie podlega poziom znajomości języka, a jedynie aktywny udział w 

zajęciach i poczynione postępy. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 
 

120 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Barbara Guzik-Świca, Anna Butcher, Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze cz. 2. Podręcznik do 
nauki języka polskiego jako obcego. Poziom zaawansowany (C1-C2), Lublin 2013. 

Literatura uzupełniająca 

Materiały własne prowadzącego 

 

 


