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Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Okres
Semestr 6

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

ma pogłębioną wiedzę w zakresie gramatyki i leksyki
języka obcego; rozumie potrzebę rozwijania
wszystkich sprawności językowych oraz poprawnego
wypowiadania się na tematy życia codziennego

FRU_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny

FRU_K1_U01,
posiada umiejętności językowe na poziomie B1+
FRU_K1_U06,
w zakresie języka obcego jako dodatkowego języka
FRU_K1_U07,
romańskiego obejmujące sprawności słuchania,
FRU_K1_U08,
czytania, mówienia i pisania według standardów ESOKJ
FRU_K1_U12

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie

FRU_K1_K01

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

uczestnictwo w egzaminie

20
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przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

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

1.

Nauka języka francuskiego na poziomie średniozaawansowanym. Poszerzenie
znajomości języka oraz opanowanie kompetencji pozwalających osiągnąć poziom
B1+.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody elearningowe, konwersatorium językowe, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

ćwiczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z testu

Semestr 6
Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody elearningowe, konwersatorium językowe, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, egzamin ustny pozytywna ocena z egzaminu na poziomie B1+

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach
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Literatura
Obowiązkowa
1. Marie José Lopez, Jean Thierry Le Bougnec, TEXTO 2 TEXTO 3, manuel de français et cahier d’exercices HACHETTE 2017
2. Michèle Boulares, Jean-Louis Frérot Grammaire progressive du français (intermédiaire) CLE International
Dodatkowa
1. materiały własne prowadzących
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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_U06

Absolwent potraﬁ/ wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i
teoretyczną znajomością języka rumuńskiego oraz innego języka z rodziny językowej romańskiej; posiada
umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C1 dla języka
rumuńskiego, poziom B1+ dla innego języka z rodziny językowej romańskiej

FRU_K1_U07

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

FRU_K1_U08

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku rumuńskim oraz w
innym języku z rodziny językowej romańskiej i w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem
literatury przedmiotu.

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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