językoznawstwo

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej
Sposób określenia liczby punktów ECTS
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

ObciąŜenie studenta
[w godz.]

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne 30 h) ,
konsultacje (2 h)

32
3

Przygotowanie do ćwiczeń

12

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu

5

Pisanie tekstów uŜytkowych w domu

52

Sumaryczne obciąŜenie pracą studenta
Liczba punktów ECTS

1,28 ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 h)

0,8 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym (20 h)

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.

SY L ABUS Z AJĘĆ/G RUPY Z AJĘĆ
Dane ogólne
Jednostka organizacyjna

Instytut Humanistyczny

Kierunek studiów

Filologia – FILOLOGIA ROMAŃSKA, studia niestacjonarne

Nazwa zajęć / grupy zajęć

Drugi język obcy (język włoski)

Course / group of courses

Foreign language course in Italian

Kod zajęć / grupy zajęć

Kod Erasmusa

Punkty ECTS

4

Rodzaj zajęć1

obowiązkowy

Rok studiów

II

Semestr

III, IV

Forma prowadzenia zajęć2

Liczba godzin
[godz.]
30

Punkty ECTS
2

Semestr
III

Zaliczenie z oceną

ĆP
ĆP

Forma zaliczenia

30

2

IV

Zaliczenie z oceną
Egzamin końcowy składający się
z części pisemnej i ustnej

Koordynator
Prowadzący
Język wykładowy

Włoski, polski

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

Dane merytoryczne
Wymagania wstępne
Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w zaleŜności od poziomu grupy.
Szczegółowe efekty uczenia się

Lp.

1

Student, który zaliczył zajęcia
zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do:

Kod efektu dla
kierunku studiów

Potrafi posługiwać się językiem włoskim na wybranym poziomie
ESOKJ, dostosowanym do poziomu grupy.
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FP1_U13

Sposób weryfikacji
efektu uczenia się

- aktywność na zajęciach,
- wypowiedzi ustne,
- prezentacje,
- prace pisemne,
- kolokwia, egzamin pisemny
i ustny.

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne)
Metody podające:
- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie),
- opis.
Metody problemowe:
- metoda sytuacyjna (analiza opisanej sytuacji, ciągu zdarzeń prowadząca do znalezienia rozwiązania oraz
przewidzenia skutków decyzji),
- metody aktywizujące, w tym:
# swobodna wymiana poglądów, takŜe nauczyciela,
# za i przeciw.
# burza mózgów (pytania wstępne prowadzą do rozwiązania wyłonionego w dyskusji),
# mapa myśli (notowanie myśli w formie graficznej).
Metody eksponujące:
- materiał audiowizualny.
Metody praktyczne:
- pokaz, prezentacja,
- ćwiczenia przedmiotowe,
- praca z podręcznikiem, tekstem.
Konsultacje indywidualne.
Samodzielna praca studentów.
Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się

Weryfikacja w formie ustnej:
- ocena wypowiedzi krótkiej lub dłuŜszej,
- ocena wystąpienia,
- ocena udziału w dyskusji,
- egzamin ustny podsumowujący zajęcia.
Weryfikacja prac pisemnych:
- kolokwia, egzamin pisemny w formie:
+ zadań otwartych np. listu,
+ testów wielokrotnego wyboru lub wielokrotnej odpowiedzi, testu wyboru Tak/Nie i dopasowania
odpowiedzi, uzupełnianie luk.
Weryfikacja innych aktywności:
- ocena prezentacji multimedialnej,
- ocena wykonania zadania na ćwiczeniach,
- rozmowa nieformalna,
- ocena aktywności na zajęciach,
- obecność na zajęciach zgodna z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie.
Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną; egzamin pisemny i ustny po IV semestrze.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu są:
- obecność i aktywność na zajęciach;
- pozytywne wyniki testów i innych form kontroli umiejętności językowych;
- oddanie wszystkich wymaganych prac pisemnych i wystąpienia ustne studenta zgodnie z podanymi kryteriami.
Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego
przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się poniŜszymi kryteriami
formalnymi.
Ocena (2,0): student w zakresie jednej z czterech sprawności językowych nie opanował wymaganej wiedzy w więcej niŜ
50%.
Ocena (3,0): student w zakresie kaŜdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał
przynajmniej w 51%.
Ocena (3,5): student w zakresie kaŜdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał
przynajmniej w 61 – 70%.
Ocena (4,0): student w zakresie kaŜdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał
przynajmniej w 71 – 80%.
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Ocena (4,5): student w zakresie kaŜdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał
przynajmniej w 81 – 90%.
Ocena (5,0): student w zakresie kaŜdej z czterech sprawności językowych student opanował obowiązujący materiał w 91%.
Treści programowe (skrócony opis)
Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i
pisanie. Słuchanie ze zrozumieniem umoŜliwia zapoznanie się z uŜyciem języka w naturalnych warunkach, ze sposobem
wymowy, akcentowania, intonacji. Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności wyszukania konkretnych
informacji, lub zrozumienie ogólnego sensu tekstu. Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie wymagającej
bezpośredniej wymiany informacji na znane uczącemu się tematy, posługiwania się ciągiem wyraŜeń i zdań niezbędnych, by
wziąć udział lub podtrzymać rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc,
przedstawiania i uzasadniania swojej opinii. Umiejętność pisania dotyczy wyraŜenia myśli, opinii w sposób pisany
uwzględniając reguły gramatyczno-ortograficzne, dostosowując język i formę do sytuacji. Przejawia się w redagowaniu listu,
maila, rozprawki, referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb.
Contents of the study programme (short version)

Foreign Language Course in Italian During the course four language skills are developed: listening comprehension, reading
comprehension, speaking, writing, Listening comprehension allows students to get acquainted with using the language in
natural conditions, with pronunciation, accentuation, intonation. Reading comprehension is manifested in the ability to search
for specific information, or to understand the general meaning of the text. Speaking is the ability to participate in a dialogue
requiring a direct exchange of information on familiar topics, using a series of phrases and sentences necessary to
participate or keep the conversation on the given topic, relation of events, describing people, objects, places, presenting and
justifying own views. The ability to write refers to expressions of thoughts, written opinions considering grammar and spelling
rules, adapting language and form of the situation. It manifests in drafting a letter, an e-mail, an essay, a paper, a report,
short and easy notes or news resulting from the immediate needs. (tłum. DWZZ)
Treści programowe (pełny opis)
Zakres gramatyczny:
RozróŜnianie i stosowanie: liczby pojedynczej i mnogiej, rodzaju męskiego i Ŝeńskiego rzeczowników i przymiotników,
rodzajników, zaimków wskazujących, dzierŜawczych, zaimków dopełnienia bliŜszego i dalszego. Zaimki ci, ne, pronomi
diretti e indiretti, pronomi relativi. Przyimki, przysłówki, forma grzecznościowa. Czasowniki regularne trzech koniugacji i
waŜniejsze czasowniki nieregularne (essere, avere, andare, venire, stare, dare, volere, potere, dovere, bere, fare, tradurre,
etc.). Czasowniki regularne i nieregularne w następujących czasach trybu oznajmującego: presente, passato prossimo i
imperfetto, futuro semplice i futuro anteriore. Tryby: il condizionale (elementy), l’imperativo (elementy), il congiuntivo
(elementy), il gerundio. Budowa zdań pojedynczych i złoŜonych. Zgodność czasów. Poznanie róŜnych rejestrów języka.
Zakres leksykalny:
Komunikacja ustna w sytuacjach Ŝycia codziennego: Powitanie, poŜegnanie, podziękowanie, przeprosiny. Podawanie
danych personalnych, wypełnianie formularza, przedstawianie się i przedstawianie innej osoby, jej opis. Przeprowadzanie
rozmowy telefonicznej. Zapraszanie i proponowanie, akceptacja i odmowa, wyraŜanie własnej opinii, upodobania i
dezaprobaty. WyraŜanie uczuć, woli, przymusu, nakazu i zakazu, zachęty, porównywanie. Rodzina, świętowanie i włoskie
tradycje, włoski dom – wynajem i kupno mieszkania, zwyczaje Ŝywieniowe, stan zdrowia, sport. Wypoczynek, wakacje i
podróŜe. Nauka, studia i praca – plany na przyszłość.
Przeprowadzanie rozmowy w następujących sytuacjach: w sekretariacie, w podróŜy (na stacji, w pociągu, na lotnisku), w
restauracji, w kawiarni, w hotelu, w sklepie, u lekarza, na poczcie. Składanie Ŝyczeń, wypowiedzi na temat pogody,
opowiadanie o zainteresowaniach i spędzaniu wolnego czasu. Uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących liczby, czasu
(godziny i daty), kształtu i koloru oraz odnoszących się do usytuowania przedmiotów i orientacji w mieście; wyraŜanie relacji
przestrzennych i czasowych. Słownictwo i sytuacje komunikacyjne związane z kierunkiem studiów, własnymi
zainteresowaniami i przyszłą pracą zawodową (elementy języka dla potrzeb zawodowych – przedsiębiorstwo). Elementy
włoskiej kultury.
Tematyka i sytuacje przygotowują studentów do komunikacji we włoskiej rzeczywistości i do uczestnictwa w kulturze Włoch.
Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane)
G. Rizzo, L. Ziglio, Nuovo Espresso 1 / 2 / 3 (z częściami: Podręcznik ucznia, Esercizi supplementari, DVD, Attività e giochi,
Grammatica), Alma Edizioni, Firenze, 2015.
B. Quirino, Italia, Italiano, Italiani, Wyd. Skan i Hybryda, Tarnów, 2014.
M. La Grassa, L’Italiano all’Università, Edilingua, Roma, 2010 - 2012.
A. Costantino, A. Rivieccio, Obiettivo professione. Corso di italiano per scopi professionali. (Libro + CD audio), Bonacci
Editore, Roma, 2015.
N. Cherubini, L’italiano per gli affari – corso comunicativo di lingua e cultura aziendale, Bonacci Editore, Roma, 1997.
Materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia.

Dane jakościowe
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Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej
Sposób określenia liczby punktów ECTS

językoznawstwo
III semestr
ObciąŜenie studenta
[w godz.]

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)
Bezpośredni kontakt z nauczycielem:

32

udział w zajęciach
ćwiczenia praktyczne (30 h) + konsultacje z prowadzącym (2h)
Przygotowanie do zajęć

18

Przygotowanie do kolokwiów

10
Sumaryczne obciąŜenie pracą studenta

60

Liczba punktów ECTS
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 h)
Zajęcia o charakterze praktycznym (60 h)

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej
Sposób określenia liczby punktów ECTS

1,28 / 1
2,4 / 2
językoznawstwo

IV semestr

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

ObciąŜenie studenta
[w godz.]

Bezpośredni kontakt z nauczycielem:

32

udział w zajęciach
ćwiczenia praktyczne (30 h) + konsultacje z prowadzącym (2h)
Przygotowanie do zajęć

18

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu

10
Sumaryczne obciąŜenie pracą studenta

60

Liczba punktów ECTS
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 h)
Zajęcia o charakterze praktycznym (60 h)

1,28 / 1
2,4 / 2

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.

SY L ABUS Z AJĘĆ/G RUPY Z AJĘĆ
Dane ogólne
Jednostka organizacyjna

Instytut Humanistyczny

Kierunek studiów

Filologia – FILOLOGIA ROMAŃSKA, studia niestacjonarne

Nazwa zajęć / grupy zajęć

Przedsiębiorstwo w praktyce - firma symulacyjna
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Course / group of courses
Kod zajęć / grupy zajęć

Kod Erasmusa

Punkty ECTS

1

Rodzaj zajęć1

Rok studiów

II

Semestr

obowiązkowy

III
Liczba
godzin
[godz.]

Forma prowadzenia zajęć2

LO

Punkty ECTS

Semestr

1

15

Koordynator

mgr Małgorzata Pociecha

Prowadzący

mgr Dorota Koptiew

Język wykładowy

polski

Forma zaliczenia

zaliczenie z oceną

III

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

1.

rozumie podstawowe pojęcia z zakresu
przedsiębiorczości oraz zna kolejne etapy
zakładania działalności gospodarczej

FI1_W05

2.

potrafi zaplanować
gospodarczą

FI1_U12

własną

działalność

Sposób weryfikacji
efektu uczenia się

kolokwium

Wykonanie
projektu na
laboratorium

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne)

dyskusja, burza mózgów, symulacja, metoda projektu, metaplan, casestudy (ćwiczenia laboratoryjnekomputerowe)
Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się
Warunki zaliczenia
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- test

wyboru i dopasowania odpowiedzi (wiedza) - powyŜej 50%

- ocena wykonania projektu
- ocena poprawności rozwiązania studium przypadku
- ocena aktywności na zajęciach
- obserwacja zachowań
Treści programowe (skrócony opis)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami rozpoczynania i prowadzenia
działalności gospodarczej na małą skalę oraz jej planowania. Podczas ćwiczeń studenci w
dwuosobowych grupach wykonują plany biznesu dla zakładanego przedsięwzięcia
gospodarczego.
Contents of the study programme (short version)

The aim of this subject is to get students acquainted with the rules of formation, management
and planning of a small-scale business activity. During classes students will work in pairs so
as to create business plans for the established enterprise.
Treści programowe (pełny opis)

Procedura rozpoczynania działalności gospodarczej.
Wprowadzenie do biznes planu (streszczenie spisu treści, idei pomysłu, przedstawienie
plusów i minusów, określenie barier wejścia na rynek).
Przedstawienie pomysłów na działalność gospodarczą przez poszczególnych studentów w
grupie
Opracowywanie poszczególnych punktów spisu treści w ramach części marketingowej
biznes planu.
Omawianie działalności finansowej przedsiębiorstwa i na podstawie przygotowanego planu,
przygotowanie prognozy finansowej.
Ustna obrona przygotowanego biznes planu( sprawdzenie dokumentu
Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane)

Piecuch T. Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Wyd. II. Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2013
Praca zbiorowa pod red. B. Piaseckiego; Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN,
Warszawa-Łódź, 1999
Markowski W.J.; ABC small business'u. Wyd.Marcuss.c.Łódź, 2004
Dane jakościowe
Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej
Sposób określenia liczby punktów ECTS

III semestr

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

ObciąŜenie studenta
[w godz.]

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – laboratorium (15 h) + konsultacje z
prowadzącym (3 h) + udział w teście zaliczeniowym (2 h)

20

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć

5

Przygotowanie do kolokwiów

5
Sumaryczne obciąŜenie pracą studenta

Liczba punktów ECTS
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30

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (h)

0,7

Zajęcia o charakterze praktycznym (h)

0,8

Objaśnienia:
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyć

SY L ABUS Z AJĘĆ/G RUPY Z AJĘĆ
Dane ogólne
Jednostka organizacyjna

Instytut Humanistyczny

Kierunek studiów

Filologia

Nazwa zajęć / grupy zajęć

Praktyka zawodowa

Course / group of courses
Kod zajęć / grupy zajęć

Kod Erasmusa

Punkty ECTS

24

Rodzaj zajęć1

obowiązkowe

Rok studiów

2i3

Semestr

IV i VI

PR

Liczba
godzin
[godz.]
360

PR

360

Forma prowadzenia zajęć2

Punkty ECTS

Semestr

Forma zaliczenia

12

IV

Zaliczenie z oceną

12

VI

Zaliczenie z oceną

Koordynator
Prowadzący

mgr Renata Cierpich

Język wykładowy

język polski i język angielski

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.

1.

Student, który zaliczył zajęcia
zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do:

zna podstawowe uwarunkowania ekonomiczne, prawne i
etyczne organizacji i funkcjonowania instytucji związanych z
wybraną sferą działalności zawodowej
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Kod efektu dla
kierunku studiów

Sposób weryfikacji
efektu uczenia się

FI1_W04

Sprawozdanie, opis w
dzienniczku, karta oceny,
zebranie podsumowujące,
hospitacje lub inna forma
kontaktu z opiekunem z
ramienia instytucji

