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Nazwa modułu 
kształcenia/przedmiotu

Przedmiot obieralny A: Historia i kultura Francji

Kod modułu 
kształcenia/przedmiotu

Kod Erasmusa 08.0

Punkty ECTS 3 Rodzaj modułu obieralny

Rok studiów 1 Semestr 1

Typ zajęć Liczba godzin [godz.] Forma zaliczenia

Ćwiczenia praktyczne 30 zaliczenie z oceną

Koordynator dr Magdalena Szczepanik-Ninin 

Prowadzący

Język wykładowy język polski z elementami języka francuskiego 

Zakres nauk 
podstawowych

NIE
Zajęcia 
ogólnouczelniane

NIE

Profil kształcenia praktyczny
Poziom 
kształcenia

studia I-go stopnia

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza odnosząca się do historii i kultury Francji.

Efekty kształcenia

Numer
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Student, który zaliczył moduł
kształcenia/przedmiot

wie/umie/potrafi:

Symbol efektu
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kształcenia

Metody sprawdzania
i kryteria oceny efektów

kształcenia

Typ
zajęć
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1.
Ma podstawową wiedzę o budowie i 
funkcjach systemu kultury, administracji i 
edukacji francuskiej

IN_W19++
IN_W21+++
IN_W22+++

aktywny udział w
zajęciach 

+++

2.
Ma świadomość odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 
własnego regionu, Polski i Francji 

IN_K03+++
IN_K06++

aktywny udział w
zajęciach 

+++

3.

Wykazuje zainteresowanie życiem 
kulturalnym krajów francuskiego obszaru 
językowego, korzystając z różnych mediów

IN_K06++
aktywny udział w

zajęciach  
+++

4.
Charakteryzuje się tolerancją, otwartością na
odmienność i różnorodność kulturową 

IN_K03+++
aktywny udział w

zajęciach 
+++



Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie;
Metody problemowe: metody aktywizujące, np. dyskusja;
Metody eksponujące: prezentacja  multimedialna;

Warunki zaliczenia

udział w zajęciach; praca semestralna indywidualna lub w formie grupowego projektu. 

Treści kształcenia (skrócony opis)

Zaznajomienie studentów z tematyką dotyczącą: geografii i administracji Francji, życia społecznego i kulturalnego
z uwzględnieniem terytoriów zamorskich. 

Treści kształcenia (pełny opis

Francja - podział administracyjny, symbole Francji; Geografia Francji - klimat, ukształtowanie terenu; Regiony i 
ich cechy szczególne (miasta, zabytki); Tradycje i zwyczaje- święta, życie codzienne - kuchnia francuska, życie 
kulturalne np.muzyka, sztuka. Język jako element kultury.

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

J. Kowalski [et al.], Dzieje kultury francuskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 

O. Grand-Clément, Civilisation en dialogues, niveau débutant, Cle International, 2008 

Storna internetowa: www.france.fr

Literatura uzupełniająca:

R.Roesch, La France au quotidien, PUG Grenoble, 2009

A. Fanfara, C. Niefli,  Réseaux – dans la civilisation française et francophone, Eli Publishing, 2012

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów kształcenia

nauki humanistyczne

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [godz.]

Udział w zajęciach ćwiczeniowych 30

Przygotowanie do ćwiczeń 45

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 1.2

Zajęcia o charakterze praktycznym związane z praktycznym przygotowaniem
zawodowym

0.0

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut

https://opac.pwsztar.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Wydawnictwo%20Naukowe%20PWN,
http://www.france.fr/

