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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

- Student zna i rozumie kompleksowość języka
włoskiego, jego złożoność oraz dostrzega potrzebę
rozwijania wszystkich sprawności językowych.

FRU_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny

FRU_K1_U06,
FRU_K1_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- Student potraﬁ przygotować w języku włoskim
typowe prace pisemne o charakterze ogólnym,
odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury. Student potraﬁ poprawnie przełożyć proste zdania
o charakterze ogólnym z języka polskiego na język
włoski oraz z języka włoskiego na język polski. Student potraﬁ wykazać się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka włoskiego, posiada umiejętności
językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez
ESOKJ – dochodząc do poziomu B1 dla języka
włoskiego. - Student potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić wystąpienie ustne w języku włoskim na
wybrany temat z wykorzystaniem literatury
przedmiotu. - Student potraﬁ współdziałać w grupie. Student potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności w zakresie języka włoskiego.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

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 ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

90
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

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.

ZAKRES GRAMATYCZNY:1. Rzeczownik i przymiotnik - liczba i rodzaj, rodzajniki
określone i nieokreślone. Zaimki - personali indiretti e diretti, possessivi,
Czasowniki regularne i nieregularne, Czasy: presente, passato prossimo,
imperfetto, futuro semplice i anteriore; Tematy (słownictwo): nauka, praca, wolny
czas, dom, jedzenie, sport, różne aspekty kultury i geograﬁi Włoch

W1, U1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
Metoda sytuacyjna, inscenizacja, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, zaliczenie testów i
oddanie prac domowych

ćwiczenia

Semestr 4
Metody nauczania:
Metoda sytuacyjna, inscenizacja, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, egzamin ustny

warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na
zajęciach, zaliczenie testów i oddanie prac domowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa

Literatura
Obowiązkowa
1. Gaia e Angelo Chiuchiu', In italiano, Il corso. Volume 1, Livelli A1-A2, Millano 2016 i następne wyd.
2. wybrane ćwiczenia z G.A. Chiuchiu', Comunicare in italiano,Grammatica per stranieri... Milano 2015
Dodatkowa
1. dowolne opracowania gramatyki i ćwiczenia

3/4

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_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.
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