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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu French language I, PG_00055343

Kierunek studiów Architektura (studia w j. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy francuski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Prorektor ds. kształcenia -> Centrum Języków Obcych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot mgr Jarosław Nieszczółkowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr Jarosław Nieszczółkowski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 0.0 0.0 30

Cel przedmiotu Opanowanie przez studentów języka francuskiego na poziomie B2 wg Europejskigo Systemu Kształcenia 
Językowego.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U81] posiada umiejętności 
płynnej komunikacji w języku 
obcym na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego w 
sytuacjach życia codziennego 
oraz w środowisku akademickim i 
zawodowym

Umiejętność poprawnej 
komunikacji odpowiadającej 
wymogom poziomu B2 ESOKJ.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_K81] potrafi podjąć 
współpracę w zespole 
międzynarodowym na terenie 
własnej uczelni oraz podczas 
praktyk i studiów zagranicznych

Umiejętność pracy w 
międzynarodowym zespole 
posługując się swobodnie 
językiem obcym.

[SK2] Ocena postępów pracy

[K7_U82] posiada umiejętność 
sprawnego pozyskiwania i 
przetwarzania informacji w języku 
obcym na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 
dotyczących kierunku studiów 
oraz środowiska akademickiego

Umiejętność przygotowania opisu 
diagramu, rysunku, procesu, 
instrukcji etc

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W81] posiada znajomość 
rozbudowanych struktur 
gramatycznych oraz różnorodnych 
obszarów leksykalnych 
niezbędnych do porozumiewania 
się w języku obcym w zakresie 
języka ogólnego oraz 
specjalistycznego związanego z 
kierunkiem studiów

Rozumienie tekstów, w tym 
technicznych i specjalistycznych. 
Tłumaczenie krótkich tekstów 
technicznych. Przygotowanie 
krótkich prezentacji. Pisanie listów 
formalnych, CV, listu 
motywacyjnego i streszczeń 
tekstów specjalistycznych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_K82] posiada przygotowanie 
do czynnego uczestniczenia w 
wykładach, seminariach, 
laboratoriach prowadzonych w 
języku obcym

Poprawna komunikacja w 
środowisku akademickim. 
Rozumienie dłuższych wypowiedzi 
i wykładów.

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
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Treści przedmiotu Komunikacja: Przywitanie się. Przedstawienie się oraz drugiej osoby: imię i nazwisko, narodowość, miejsce 
zamieszkania, nazwa swojej uczelni oraz swojego wydziału itp. Zadawanie prostych pytań - pytanie o 
adres,telefon, wiek, upodobania. Liczenie, proste działania matematyczne. Nazywanie i opis 
przedmiotów.Wskazywanie miejsca przedmiotów. Wskazywanie miejsca przedmiotów. Wyrażanie 
posiadania. Nazywanie kolorów. Prosty opis osoby. Pytanie o cenę, kupowanie ( w bardzo prostych 
sytuacjach) Słownictwo i gramatyka:Alfabet. Podstawowe czasowniki.Rodzajniki: określone i nieokreślone. 
Rodzaj męski i żeński rzeczowników i przymiotników. Przyimki i nazwy krajów. Zaimki 
osobowe,dzierżawcze, pytające, wskazujące, zaimki mocne. Przyimki miejsca.Przeczenie. Formy 
grzecznościowe. Zawody, narodowości, nazwy przedmiotów. Liczebniki, działania arytmetyczne, data. 
Miasta, kraje,regiony. Członkowie rodziny. Podstawowe przymiotniki. Podstawowe słownictwo związane z 
zakupami

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
prace pisemne 60.0% 25.0%
testy 60.0% 25.0%
aktywność na zajęciach 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur A.G. André, K. Jambon, J. Sword, Voyages A1. Livre de 
l'élève+documents audio en ligne, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2016

 

K.Jambon, Voyages A1.Cahier d'activités+documents audio en 
ligne,Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2016

Collective work, Bescherelle.La conjugaison pour tous, Hatier, Paris, 
2012

Uzupełniająca lista lektur Jean Luc Penfornis, Français.com Débutant, CLE International, 
Paris2007

 

Jean- Luc Penfornis, Français.com Débutant. Cahier dexercices, CLE 
International, Paris 2007

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Prezentacje, praca w grupach, testy.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


