Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny
Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki IV

Charakter przedmiotu: ogólny, wybieralny
Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne
Formy dydaktyczne i terminarz:
Forma przedmiotu
Wykład
Rok studiów/Semestr
Liczba godzin w semestrze
Forma zaliczenia
Liczba punktów ECTS

Ćwiczenia Laboratorium
3/6
30/30
Egzamin
2/2

Projekt

Seminarium

ĆWICZENIA
Wymagania wstępne:
Warunkiem koniecznym jest zaliczenie przedmiotu Język niemiecki III.
Cele kształcenia:
Wyeksponowanie rozumienia ze słuchu i sprawności językowej, rozwijanie umiejętności
efektywnego porozumiewania się, spontaniczne tworzenie autentycznych sytuacji
komunikacyjnych, a nie odtworzenie gotowych wypowiedzi, kojarzenie nowych struktur
leksykalnych z poznanymi strukturami gramatycznymi, wzbudzenie gotowości do
zrozumienia obcej kultury dzięki informacjom o krajach niemieckojęzycznych.
Metody dydaktyczne:
Celem nadrzędnym jest opanowanie sprawności mówienia, autentycznej komunikacji, stąd
wykorzystanie podejścia komunikatywnego (z wykorzystaniem dialogów, symulacji,
odgrywania ról, dyskusji w parach i grupach). Elementy metody audiolingwalnej stosowane
są przy wprowadzaniu i utrwalaniu przez ćwiczenia kontrolowane nowego materiału
gramatycznego i leksykalnego.
Doskonalenie umiejętności mówienia polega głównie na poprawnym artykułowaniu
dźwięków i wyrazów poprzez ich powtarzanie (za lektorem, nagraniem), a następnie
wykorzystywaniu poznanych zwrotów w ćwiczeniach konwersacyjnych.
Sprawności słuchania i czytania rozwijane są poprzez wykorzystanie tekstów pisanych
i nagranych (ćwiczenia i teksty na CD, filmy).
Zasady i kryteria zaliczenia:
Podstawą zaliczenia jest pozytywne zaliczenie 3 kolokwiów (uzyskanie min 60 % punktów)
oraz aktywny udział w zajęciach, a takŜe wykazanie się wykonanymi zadaniami domowymi.
Zaliczenie 4, ostatniej części lektoratu oznacza dopuszczenie do egzaminu końcowego.
Lektorat kończy się egzaminem pisemnym.

Treści programowe:
1. Komunikacja: Wizyta u lekarza, choroby, odŜywianie, kuchnie regionalne, przepisy
kulinarne, zakupy odzieŜowe, kolorystyka i miary, informacje geograficzne o krajach
niemieckojęzycznych, przesądy wobec obcokrajowców, komputer w dzisiejszym
świecie, podstawowe zagadnienia informatyczne.
Realizowane będą równieŜ zagadnienia związane ze specyfiką kierunku studiów, czyli
na przykład podstawowe słownictwo z zakresu elektroniki i telekomunikacji w oparciu
o ogólnodostępne materiały informacyjne, reklamowe i techniczne sporządzone
w języku niemieckim.
2. Gramatyka: zdania porównawcze, odmiana i stopniowanie przymiotników.
Literatura podstawowa:
1. Alke I., Dallapiazza R-M., Von Jan E., Maenner D., Tangram. Deutsch als
Fremdsprache. Lehrbuch 1a,1b,2a. Max Hueber Verlag, Ismaning 1998.
Literatura uzupełniająca:
1. Zingel M., Teste Dein Deutsch. Langenscheidt KG, Berlin und Munchen, 1981.
2. Rostek E., Deutsche Lesetexte 1,2,3. Wagros, Poznań 2001.
3. Donath A., Wybór idiomów niemieckich. Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
Efekty kształcenia:
Po ukończeniu kursu Język niemiecki IV student potrafi swobodnie prowadzić dialog
w języku niemieckim, odpowiednio reagując, przy uŜyciu poznanych struktur gramatycznych.
Posiada umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów o znacznym stopniu trudności
(w tym tekstów ze słownictwem specjalistycznym), potrafi stworzyć dłuŜszą wypowiedź
pisemną, rozumie i rozpoznaje informacje w tekście słuchanym (takŜe ze słownictwem
specjalistycznym). Wszyscy studenci powinni osiągnąć poziom B2 (wg ESOKJ) bez względu
na poziom językowy, na którym rozpoczęli lektorat w 3 semestrze. W przypadku studentów
mniej zaawansowanych jest to moŜliwe przy załoŜeniu, Ŝe oprócz 120 godzin lektoratu
przepracowali oni minimum 120 godzin w ramach pracy własnej.
Osoby prowadzące:
Pracownicy Studium Języków Obcych KK.

