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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu JĘZYK WŁOSKI, PG_00059750

Kierunek studiów Analityka gospodarcza (studia w jęz. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy włoski

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 Anna Kucharska-Raczunas
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr Anna Kucharska-Raczunas

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 Rozwijanie znajomości języka włoskiego w zakresie pisania, czytania, mówienia i rozumienia tekstów 
ogólnych i technicznych

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K82] posiada przygotowanie 
do czynnego uczestniczenia w 
wykładach, seminariach, 
laboratoriach prowadzonych w 
języku obcym

Student rozumie krótsze 
wypowiedzi

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej

[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

Student zna podstawowe struktury 
gramatyczne

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[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

Student potrafi korzystać z 
informacji

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

Treści przedmiotu Podstawowe słownictwo i wyrażenia życia codziennego, liczba i rodzaj rzeczowników, słownictwo związane 
z życiem uczelni

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Student starający się o przyjęcie do grupy na danym poziomie zna zakres słownictwa oraz struktury 
gramatyczne wymagane dla poziomu niższego kompetencji językowej, określone w wytycznych 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. (dla grupy A2 poziom A1, dla B1 poziom A2, itd.)
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
testy 60.0% 60.0%
uczestnictwo w zajęciach 60.0% 20.0%
prace pisemne 60.0% 20.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Matteo La Grassa, L'italiano all'universita', Edilingua, 2011
Uzupełniająca lista lektur podręczniki gramatyczne, tabele odmian czasowników i czasów 

gramatycznych
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

rozumienie prostych tekstów, budowanie krótkich wypowiedzi

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


