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Języki nauczania przedmiotu: 
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Forma zajęć: 

ćwiczenia 

 

Rodzaj zajęć: 

grupowe 

 

Wymiar zajęć: 

60 

 
Koordynator przedmiotu Kierownik Ogólnouczelnianego Zespołu Języków Obcych 

Prowadzący zajęcia mgr  Małgorzata Czyż, mgr Alina Rakowska 

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  B2 

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  

efektów 

kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki     

do PRK 

Umiejętności (U) 

 

 

KT2ak_U08 

 

 

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 

 

 

Kompetencje 

społeczne (K) 

 

 

 

 

KT2ak_U09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych z niespecjalistami w języku polskim i obcym 

praktyczna znajomość języka 

 

 

P75_UK 

 

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Semestr I 
Zakres tematyczny i leksykalny - poziom B2+ 

1. Kontakty międzyludzkie, komunikacja, różne style życia, przyjaźń, autorytety 

2. Muzyka - jej rola i funkcje, odkrycia i fascynacje, kariera artystyczna, terminologia muzyczna (poszerzenie słownictwa), prezentacje studentów 

na wybrane tematy muzyczne 

3. Inteligencja, wiedza, proces uczenia się 

Gramatyka 

1. Zdania okolicznikowe czasu 

2. Zdania przydawkowe, przydawka rozwinięta 

Tematyka i związane z nią słownictwo na poziomie B2+ zależne są od doboru głównego podręcznika.           



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 II   
 

Zakres tematyczny i leksykalny        

1. Świat wrażeń, zmysłów i emocji 

2. Problemy współczesnego świata 

3. Indywidualne prezentacje studentów na tematy muzyczne 

Gramatyka 

1. Zdania okolicznikowe celu 

2. Zdania skutkowe i przyzwalające 

3. Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe 

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 

pisanie esejów na zadane tematy 

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: test gramatyczno-leksykalny z całości materiału + esej na wybrany 

temat 

 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie jest uwarunkowane obecnością na zajęciach ; po pierwszym semestrze student uzyskuje zaliczenie ze 
stopniem na podstawie zanotowanych obecności oraz zaliczonego materiału (2-3 kolokwia w ciągu semestru lub test 
gramatyczno-leksykalnego z całego /50%/ oraz prezentacja) Po 2 semestrze student otrzymuje zaliczenie na 

podstawie obecności oraz zdaje egzamin końcowy /test gramatyczno-leksykalny z całości materiału + esej  lub 
egzamin ustny/ w razie potrzeby/ 

 

Literatura  
podręczniki Aspekte neu B2, Mittelpunkt B2 (Klett-Langenscheidt)                   

 

Literatura uzupełniająca:                   

So geht's zum DSD II, Ubungswortschatz Hueber, czasopisma niemieckojęzyczne (Spiegel, Allgemeine Musikalische Zeitung, strony internetowe) 

1000 musikalische Fachwoerter-Musiklexikon 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 



Przygotowywanie się do zajęć 20 

Konsultacje 5 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 25 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 10 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 120 

Liczba punktów ECTS 4 

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. 

 


