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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny / Zakład Informatyki 

Kierunek studiów 
 

Informatyka 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Wiedza o kulturze Francji 

Course / group of courses French culture studies 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć
1 do wyboru 

Rok studiów 1 Semestr II 

Forma prowadzenia zajęć
2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ĆP 30 3 II Zal. z oceną 

Koordynator dr Magdalena Szczepanik-Ninin 

Prowadzący dr Magdalena Szczepanik-Ninin 

Język wykładowy język polski i elementy języka francuskiego 

Objaśnienia: 

1 
Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 
Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
 Potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł by 

przedstawić wybrane zagadnienie z zakresu kultury francuskiej. 
IN1_U01 Prezentacja multimedialna 

2 Jest świadomy ważności pozatechnicznych i etycznych uwarunkowań 

działalności w kontekście wielokulturowego środowiska pracy. 
IN1_U10  

Dyskusje w grupie 

3 Kultywuje wzory właściwego postępowania na przykładzie zachowania 

przy posiłku i w używaniu form grzecznościowych. 
IN1_K04 

Symulacje  

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające : objaśnienie (przykłady, filmiki) lub wyjaśnienie. 

Metody problemowe : metody aktywizujące, np. dyskusja, symulacja. 

Metody eksponujące : prezentacja  multimedialna. 

Samodzielna praca studentów (samokształcenie). 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Umiejętności : Ocena prezentacji wg. kryteriów szczegółowych podanych uprzednio studentom (czas wystąpienia, ustalenie 
planu prezentacji, forma slajdów, sposób prezentacji ustnej). 
Udział w omawianiu i proponowanie zagadnień do dyskusji.  
Kompetencje społeczne: Obecność podczas symulacji. 
Kryteria ocen zgodne z regulaminem studiów. 

Warunki zaliczenia 

Warunki zaliczenia:  
Obecność na zajęciach, wykonanie prezentacji, aktywność podczas dyskusji. 

Treści programowe (skrócony opis) 

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

Contents of the study programme (short version) 

French background selected issues of the geography and the administration of France. Elements of history, social life and 
cultural identity, including oversea territories. 

Treści programowe (pełny opis) 

Francja - podział administracyjny, symbole Francji;  

Geografia Francji – obszar, 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 (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

J. Baszkiewicz, Francja w Europie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2006. 

Strona internetowa : www.france.fr 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia (30 h), konsultacje  z 

nauczycielem (0,5 h) 
30,5 h 

Przygotowanie do zajęć (szukanie informacji, przygotowanie prezentacji multimedialnej, 

przygotowanie wystąpienia ustnego). 
25 h 

Indywidualna praca własna studenta: przygotowanie do dyskusji poprzez lekturę lub notowanie 

dylematów kulturowych zauważonych w mediach lub życiu codziennym. 
20 h 

Inne : przygotowanie symulacji. 5 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80,5 h 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (30,5 h) 1.1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (80,5 h) 3 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 


