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Cele przedmiotu 
Rozwijanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych, płynności i poprawności oraz 

wzbogacanie słownictwa ogólnego i specjalistycznego na poziomie B2 

Wymagania wstępne Znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie  B1 

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  

efektów 

kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki     

do PRK 

Umiejętności (U) 

 

KT1ak_U09 

 

 

 

Potrafi wykorzystać umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i 

dyscyplin artystycznych, właściwych dla kierunku studiów, zgodnie z 

wymaganiami określonego dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

 

P65_UK 

 

Umiejętności (U) 

 

 

 

 

 

KT2ak_U9 

 

 

 

 

 

 

 

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych z niespecjalistami w języku polskim i obcym 

praktyczna znajomość języka 

 

 

 

P75_UK 

 

 

 

 

 
 

 

Semestr I i II 
Zakres tematyczny i leksykalny - poziom B2 

1. Świat wartości - przyjaźń, miłość, tolerancja, szczęście, autorytety, marzenia 

2. Nauka i studia - efektywne metody uczenia się, studia, egzaminy, sposoby przygotowywania się oraz radzenia sobie ze stresem, internet i 

multimedia w procesie uczenie się 
3. Ludzie wokół nas - różne style życia, ciekawe sylwetki i osobowości, mobilność w globalnej wiosce 

4. Świat muzyki - cytaty i przysłowia związane z muzyką, notacja muzyczna, epoki i style, aktywności muzyczne, prezentacje wg. wyboru 

studentów 

5. Kultura -rola sztuki, udział w życiu kulturalnym, redagowanie recenzji (koncert, wystawa, film, teatr) fragmenty literarury 

6. Życie codzienne - zegar biologiczny, aktywny wypoczynek, życie towarzyskie 



Gramatyka 

1. Formy czasu przeszłego (Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt) 

2. Zdania wyrażające życzenia, zdania warunkowe (potentielle, irreale Konditionalsatze) 

3. Spójniki wieloczłonowe 

4. Zdania okolicznikowe celu oraz konstrukcja bezokolicznikowa "um…zu" 

5. Deklinacja rzeczowników i przymiotników          

Zakres umiejętności komunikacyjnych i funkcji językowych dla poziomu B2 jest określony zadaniami egzaminacyjnymi wymagającymi od 

studentów biegłości językowej w stopniu właściwym dla poziomu B2 zgodnie z Europejskim Systemem 

Opisu Kształcenia Językowego 

 

 

 

 

 

Semestr III i IV 
Zakres tematyczny i leksykalny - poziom B2 

1. Podróżowanie i turystyka, znaczenie odpoczynku, odkrycia i fascynacje, reportaże z podróży i wypraw 

2. Relacje i uczucia - relacje damsko-męskie, rodzinne, gościnność, relacje rodzice - dorosłe dzieci, poezja 

3. Świat muzyki - zawód czy pasja, rola muzyki w terapii i edukacji, terminologia muzyczna, opis i budowa wybranych instrumentów,  prezentacje 

wg. wyboru studentów 

4. Słownictwo związane z analizą statystyk 

5. Czas - zarządzanie czasem, przeszłość i przyszłość w skali makro i mikro, wspomnienia z dzieciństwa 

6. Praca zawodowa - różne aspekty pracy zawodowej (artystów i nauczycieli) rynek pracy, redagowanie listów motywacyjnych, praktyki 

zagraniczne 

Gramatyka 

1. Zdania czasowe (als, wenn, nachdem, sobald, bis, bevor) 

2. Przyimki związane z określeniem czasu 

3. Mowa zależna 

4. Strona bierna z czasownikami modalnymi, formy bierne "sich lassen, sein" +Infinitiv 

5. Zdania porównawcze 

Zakres tematyczny i leksykalny /j.w./ w stopniu właściwym dla poziomu B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu  Kształcenia Językowego        

 
 
 
 

 

Metody kształcenia 

wykład konwersatoryjny 

praca z tekstem ; dyskusja 

praca indywidualna, w parach i w grupach 

prezentacja nagrań CD i DVD  
 
 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

ciągła ocena pracy na zajęciach              

regularne sprawdzanie przyswojonego materiału/ ustnie/ 

kontrolne testy gramatyczno- leksykalne 

teksty praktyczne do wykorzystania podczas studiów w kraju i zagranicą i w życiu 

zawodowym /CV, list motywacyjny, formalny/ nieformalny email/ 

Prezentacje, projekty studentów na wybrane przez nich tematy 

Egzamin końcowy: część pisemna (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, 

wypowiedź pisemna) oraz część ustna 

KT1ak_U09 

 

KT2ak_U9 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie jest uwarunkowane obecnością na zajęciach ; po każdym z pierwszych 3 semestrów student uzyskuje 

zaliczenie ze stopniem na podstawie zanotowanych obecności, zaliczonych kolokwiów w ciągu semestru lub testu 

gramatyczno-leksykalnego z całości materiału /50% /oraz prezentacji. Po 4 semestrach student otrzymuje zaliczenie 

na podstawie obecności oraz zdaje egzamin końcowy /część pisemna: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu 

pisanego, wypowiedź pisemna oraz część ustna/ 

 

Literatura  
Literatura podstawowa: 

Aspekte neu B1plus/B2 (Klett-Langenscheidt), Themen neu 3 (Max Hueber Verlag)                    

Literatura uzupełniająca: 



Ubungswortschatz Hueber, Mittelpunkt B2, Musik um uns herum (Metzler Verlag) czasopisma niemieckojęzyczne (Spiegel, Allgemeine 

musikalische Zeitung)  1000 musikalische Fachworter-Musiklexikon             

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 120 

Przygotowywanie się do zajęć 30 

Konsultacje 20 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 50 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 20 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 240 

Liczba punktów ECTS 7 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

W obecnym świecie biegłe posługiwanie się językiem obcym w wielu aspektach życia prywatnego i zawodowego stało się koniecznością .Im 

lepsza znajomość praktyczna języka obcego, tym większa możliwość zdobycia atrakcyjnej pracy. W przypadku 

kariery muzycznej biegła znajomość języka jest szczególnie istotna ze względu na korzystanie z obcej literatury, pracę w międzynarodowych 

zespołach i orkiestrach, możliwość nawiązywania kontaktów zawodowych i poszukiwanie pracy zagranicą. 

 


