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Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

struktury gramatyczne i leksykalne języka obcego
na poziomie A2+.

FRU_K1_W02

egzamin pisemny / ustny

W2

potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych
oraz dbania o poprawne logicznie i językowo
FRU_K1_W02
komunikowanie się w języku obcym na poziomie A2+.

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykazać umiejętności językowe na poziomie A2+
FRU_K1_U01,
w zakresie języka obcego jako dodatkowego języka
FRU_K1_U07,
romańskiego obejmujące sprawności słuchania,
FRU_K1_U12
czytania, mówienia i pisania według standardów ESOKJ

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania i pracy w grupie

FRU_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

wykonanie ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

przygotowanie do egzaminu

40
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przygotowanie do ćwiczeń

20

uczestnictwo w egzaminie

3

wykonanie ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
173

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Gramatyka
o rodzajnik określony, nieokreślony
o rzeczownik, przymiotnik-rodzaj i liczba
o przyimek (podstawowe użycia )
o zaimki (dzierżawcze, wskazujące, osobowe, pytajne, zwrotne, względne,
nieokreślone)
o liczebniki
o przysłówki
1.

W1, W2, U1, K1
o spójniki
o czasownik –czasowniki regularne i nieregularne w czasie teraźniejszym
o czasowniki „ser”, “estar”, “haber”
o czasownik –czasowniki regularne i nieregularne w czasie: Preterito Perfecto,
Preterito Indeﬁnido
o tryb rozkazujący twierdzący
o konstrukcja peryfrastyczna: tener que + inﬁn.
o konstrukcje peryfrastyczne: (ir a + inﬁn., acabar de + inﬁn., tener que + inﬁn.)
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Leksyka
o przedstawianie się
o opis zewnętrzny osoby
o opis rodziny
o cechy charakteru
o rozkład dnia
o miasto
2.

o pytanie o drogę

W1, W2, U1, K1

o pogoda i zjawiska atmosferyczne, itp.
o dom, mieszkanie
o podróż
o zwierzęta
o jedzenie
o zakupy
o zdrowie
Proste teksty pisane
o opis mieszkania, osoby, dzielnicy, dnia codziennego
3.

W1, W2, U1, K1
o mail z zastosowaniem czasu przeszłego
o dialogi sytuacyjne

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 3 nieobecności w
semestrze. Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają
zaliczenia według wskazówek prowadzącego. Zaliczenie w I semestrze na
podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach i testów. Na testach
zaliczeniowych obowiązuje następująca skala ocen: • 0%-64% pkt. –
ocena zal • 65%-100% pkt. – ocena nzal

Semestr 4
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-
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learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 3 nieobecności w
semestrze. Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione
wymagają zaliczenia według wskazówek prowadzącego. Zaliczenie w
II semestrze na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach i
dostarczenia prac pisemnych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu
jest zaliczenie trzeciego i czwartego semestru. Egzamin pisemny i
ustny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie
oceny pozytywnej z części pisemnej. Na egzaminie pisemnym
obowiązuje następująca skala ocen: • 0%-64% pkt. – ocena ndst •
65%-72% pkt. – ocena dst • 73%-79% pkt. – ocena + dst • 80%-86%
pkt. – ocena db • 87%-93% pkt. – ocena + db • 94%-100% pkt. –
ocena bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowy udział w zajęciach

Literatura
Obowiązkowa
1. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, Xavier Pascual López, Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta Kaźmierczak, José Carlos
García González, Descubre A1.1, Draco
2. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, Xavier Pascual López, Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta Kaźmierczak, José Carlos
García González, Descubre A1.2/A2, Draco
3. Dueñas Carlos Romero, Hermoso Alfredo González, Vélez Aurora Cervera, En USO A1, wyd. Edelsa
4. Dueñas Carlos Romero, Hermoso Alfredo González, Vélez Aurora Cervera, En USO A2, wyd. Edelsa
Dodatkowa
1. Magdalena Filak, Hiszpański w tłumaczeniach 1, wyd. Preston Publishing
2. Magdalena Filak, Hiszpański w tłumaczeniach 2, wyd. Preston Publishing
3. Marta Baralo Ottonello, Marta Genís Pedra, M.ª Eugenia Santana Rollán, En vocabulario A1-A, wyd. Anaya
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury rumuńskiej oraz
FRU_K1_W02 innego języka z rodziny językowej romańskiej, ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności
i historycznej zmienności zwłaszcza w odniesieniu do języka rumuńskiego.
FRU_K1_U01

Absolwent potraﬁ przygotować w języku rumuńskim oraz innym języku z rodziny językowej romańskiej i w
języku polskim typowe prace pisemne o charakterze ogólnym, odnoszące się do różnych dziedzin życia i
kultury.

FRU_K1_U07

Absolwent potraﬁ/ posiada umiejętności językowe w zakresie dodatkowego języka obcego.

FRU_K1_U12

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie

FRU_K1_K01

Absolwent jest gotów do/ student potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje.
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