Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
KARTA OPISU ZAJĘĆ (SYLABUS) W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 (cykl kształcenia 2019-2022)
Jednostka Organizacyjna:

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Rodzaj studiów i profil (I stopień/II stopień/
jednolite studia magisterskie)

Kierunek: Wychowanie Fizyczne
I stopień

Profil (ogólnoakademicki/praktyczny)
Nazwa modułu:

Praktyczny
Nazwa zajęć (przedmiotu): JĘZYK OBCY- NIEMIECKI
Rok

Tryb studiów (stacjonarne/niestacjonarne):
II
Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za zajęcia (przedmiot):
E-mail:
Wymagania wstępne:

•

Semestr

Rodzaj zajęć

wykłady
ćwiczenia
dr Anna Trynkler- Zalaszewska
anna.zalaszewska@gmail.com
3-4

Liczba godzin
stacjonarne

Niestacjonarne

50

-

Punkty
ECTS
4

*Typ zajęć
(przedmiotu)

Język
wykładowy

ćwiczenia

niemiecki/polski

Zakwalifikowanie się na studia I stopnia

Cele zajęć (przedmiotu):

C1 - Przygotowanie do posługiwania się językiem niemieckim w zakresie tematów przewidzianych programem nauczania poprzez doskonalenie nabytych i
nabywanych sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania krótkich tekstów i rozumienia tekstu pisanego
C2 – Rozwój umiejętności samodzielnego korzystania z języka i samodoskonalenia kompetencji językowych
C3 – Poszerzanie wiedzy i świadomości na temat otaczającego świata w zakresie studiowanej dyscypliny

Opis efektów uczenia się dla zajęć (przedmiotu) oraz ich powiązanie z efektami uczenia się dla kierunku oraz ich relacje z
uniwersalnymi charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), charakterystykami drugiego stopnia PRK na Uniwers.
poziomie 6/7 oraz charakterystykami drugiego stopnia PRK w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze charakt.
fizycznej a także efektami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (SKN – jeśli dotyczy) oraz efektami
I st.
kształcenia wynikającymi z sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie (SRKS – jeśli dotyczy):

Charakt.
Ogólne II
st.

Charakt. II
st.dla
obszaru
nauk med.
oraz SKN i
SRKS

WIEDZA
W1

----------

K_W
…

W2

----------

K_W
…

W3

----------

K_W
…

Opisuje osoby, miejsca, zdarzenia, czas, czynności, emocje, zainteresowania, itp.

K_U7

P6U_U

P6S_UK

P6S_UK

K_U7

P6U_U

P6S_UK

P6S_ UK

K_U7

P6U_U

P6S_UK

P6S_ UK

UMIEJĘTNOŚCI

U1
U2
U3

Komunikuje się w zakresie tematyki ogólnej i wybranych tematów zakresu studiowanej dziedziny;
rozumie wypowiedzi ustne i teksty pisane; formułuje i odpowiada na postawione pytania.
Redaguje i przedstawia wypowiedzi dotyczące tematów ogólnych i wybranych tematów z zakresu
studiowanej dziedziny.

U4

Samodzielnie korzysta z materiałów uzupełniających pochodzących z różnych mediów.

K_U7

P6U_U

P6S_UK

P6S_ UK

U5

Posługuje się podstawowymi kategoriami gramatycznymi języka niemieckiego niezbędnymi do
poprawnej komunikacji.

K_U7

P6U_U

P6S_UK

P6S_ UK

K1

Nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z użytkownikiem obcojęzycznym.

brak odniesienia
w efektach kierunkowych

K2

Ma wyrobione nawyki do dalszej samodzielnej pracy nad językiem.

brak odniesienia
w efektach kierunkowych

KOMPETENCJE

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów uczenia się:
Aby uzyskać zaliczenie zajęć ( przedmiotu ) na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia. Metody oceny obejmują:
sprawdziany pisemne i testy, ocena aktywności na zajęciach, w tym wypowiedzi ustne, dyscyplina i przygotowanie do zajęć, prace samodzielne, prezentacje.

U1 - wypowiedzi ustne, testy sprawdzające
U2 - wypowiedzi ustne i dyskusja, testy sprawdzające
U3 – wypowiedzi ustne i dyskusja, krótkie prace pisemne, testy sprawdzające
U4 - wypowiedzi ustne i dyskusja, prezentacja
U5 - wypowiedzi ustne i dyskusja, prezentacja, krótkie prace pisemne, testy sprawdzające
K1 – wypowiedzi ustne i dyskusja
K2 – samodzielnie przygotowana prezentacja z wykorzystaniem multimediów oraz innych materiałów

Metody i formy realizacji zajęć ( przedmiotu):

Przedmiot realizowany w formie lektoratu. Wykorzystuje się m. in. następujące formy pracy:
praca samodzielna, praca w parach, praca w grupie i inne formy aktywizujące studentów
zależności od ich możliwości językowych (prace projektowe, nauka poprzez nauczanie innych,
uczenie zadaniowe, dyskusje, symulacje, odgrywanie ról, gry językowe, rebusy, quizy, zagadki
leksykalno-gramatyczne); korzystanie z tekstów pisanych oraz materiałów audio-wizualnych.

Treści kształcenia:
Wykłady: nie prowadzi się
Ćwiczenia:

Ćwiczenia skupiają się na doskonaleniu umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w ramach wskazanych poniżej tematów.
Autoprezentacja
Studiowanie - przygotowywanie się i przystępowanie do egzaminów, obiekty uczelniane, życie studenckie.
Sposoby spędzania czasu wolnego - pasje i rozrywki.
Zdrowy styl życia.
Ciało ludzkie; wybrane ćwiczenia fizyczne.
Dolegliwości zdrowotne; kontuzje i urazy.
Sposoby dbania o formę fizyczną.
Żywienie; prawidłowe nawyki żywieniowe; przygotowywanie posiłków.
Podróżowanie i turystyka.
Praca nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora; zdobywanie pracy w kraju i za granicą; praca podczas wakacji.
Problemy współczesności.
Praca z tekstem niemieckojęzycznym – rozwijanie umiejętności korzystania z tekstów specjalistycznych.
Doskonalenie kompetencji językowej (gramatycznej, ortograficznej, fonetycznej) niezbędnej do poprawnej realizacji wymienionych zadań.
Forma zaliczenia:

Zaliczenia z oceną po każdym semestrze oraz egzamin po zakończeniu lektoratu.

Literatura:
Podstawowa:

1. Dallapiazza R; Dinsel S.; Schümann A. (2005). Tangram 1B. Deutsch als Fremdsprache. München: Hueber Verlag.
Uzupełniająca:
1. Orth- Chambah J. (2005). Űbungsheft. Tangram 1B. München: Hueber Verlag.
2. Tkaczyk K. (2006). Grammatik für dich. Warszawa: WSiP.
3. Steindl M. (1996). Infos aus Deutschland. Sport in Deutschland. Düsseldorf. Horstmüller Gmbh.
Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Obciążenie studenta

Aktywność

stacjonarne

Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za zajęcia (przedmiot)
*Typ zajęć (przedmiotu): obligatoryjny / do wyboru

niestacjonarne

godz. 50
godz. 68
godz. 2
godz. 120
4

-

