
 

Mit Übersetzen und Präsentieren in die Fachwelt - Sylabus 

Kurs tematyczny (B2+) 

Informacje podstawowe 

1. Jednostka organizacyjna 

Jagiellońskie Centrum Językowe 

2. Poziom kształcenia 

Pełny program drugiego stopnia studiów 

3. Profil kursu 

ogólnoakademicki 

4. Obligatoryjność 

obowiązkowy  

5. Język wykładowy 

niemiecki 

6. Cykl kształcenia 

Rok akademicki 2022/2023 

7. Koordynator przedmiotu 

Anna Witkowska 

8. Prowadzący zajęcia 

Anna Witkowska 

9. Sposób weryfikacji efektów uczenia się 

Zaliczenie po każdym semestrze. 

Pisemny i ustny egzamin końcowy. 

10. Godziny zajęć 

2 semestry x 30 godzin 

11. Liczba punktów ECTS  

4 



 

Cele kursu 

1. Rozwój umiejętności rozumienia tekstu fachowego/akademickiego.    

2. Rozwój umiejętności przedstawienia zagadnień i przekazu informacji związanych z 
daną dziedziną.   
3. Poszerzenie słownictwa fachowego z dziedziny reprezentowanej przez studenta.    
4. Rozwinięcie możliwości językowych w zakresie przekazywania wiedzy fachowej.    

Przewidywane efekty uczenia się 

1. Wiedza 

1. Student rozumie treść i strukturę fachowego tekstu w stopniu potrzebnym do 

płynnego posługiwania się językiem w mowie i  piśmie. 

2. Student rozumie potrzebę ciągłego rozwijania umiejętności językowych i  uczy się 

korzystać z ogólnodostępnych zasobów literatury fachowej. 

3. Student uczy się rozpoznawania i rozumienia elementów języka akademickiego i 

fachowego, odpowiedniego dla swojej dziedziny. 

2. Umiejętności 

1. Student potrafi we własnym zakresie przy użyciu słownika zrozumieć dowolny fachowy 

tekst dotyczący własnej dziedziny. 

2. Student potrafi zrozumieć prezentację wygłoszoną w języku niemieckim na temat 

dziedziny reprezentowanej przez niego bądź innego studenta, zadawać adekwatne 

pytania, udzielać odpowiedzi.  

3. Student potrafi zabrać głos w dyskusji na dany temat i wyrazić własną opinię używając 

fachowych zwrotów. 

4. Student potrafi napisać streszczenie fachowego tekstu. 

3. Kompetencje społeczne 

1. Student potrafi współpracować w grupie, dzielić się wiedzą i  umiejętnościami. 

2. Student potrafi podjąć współpracę w gronie zajmującym się profesjonalnie daną 

dziedziną. 

3. Student potrafi wysnuwać wnioski z tekstu fachowego w danej dziedzinie i 

prezentować je ustnie publicznie. 

4. Student jest gotowy do przejścia  rekrutacji w procesie poszukiwania pracy. 

Punkty ECTS 

1. Liczba godzin kontaktowych (1 godzina = 45 minut) 



 

30 godzin w semestrze, 60 godzin całość kursu 

2. Łączny nakład pracy studenta 

90 godzin  

Opis kursu 

Kurs obejmuje 60 h dydaktycznych i przeznaczony jest dla studentów studiów II-go stopnia z 

wszystkich kierunków (kurs międzywydziałowy). 

Program obejmuje pracę z tekstami fachowymi, popularnonaukowymi z dziedzin reprezentowanych 

przez uczestników kursu. Dobór materiałów oparty jest na zainteresowaniach studentów lub/i 

wykładowcy. 

Student zapoznaje się ze specyficzną strukturą tekstu nieliterackiego w języku niemieckim, analizuje 

go i dokonuje próby przekładu i streszczenia w języku polskim. Celem kursu jest umiejętność 

pozyskiwania informacji z niemieckojęzycznego artykułu. Materiały do ćwiczeń pozyskiwane są z 

legalnych źródeł internetowych, analiza treści i translacja odbywa się metodą konwersatoryjną. 

W drugim semestrze studenci stopniowo uczą się techniki prezentacji dotyczącej ich pracy 

magisterskiej bądź dziedziny badawczej, dokonując stopniowej selekcji przedstawianego zagadnienia 

w sposób przystępny dla ogółu pozostałych uczestników. 

Treści programowe 

1. Program obejmuje pracę z tekstami fachowymi, popularnonaukowymi z dziedzin 

reprezentowanych przez uczestników kursu. Dobór materiałów oparty jest na 

zainteresowaniach studentów lub/i wykładowcy. 

2. Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi treściami.   

Dodatkowe informacje 

1. Metody nauczania 

Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody 

e-learningowe, konwersatorium językowe 

2. Formy zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę 

Zaliczenie otrzymuje się na podstawie końcowego wystąpienia tzw.  AUFTRITT-MEISTERSTÜCK. 



 

Egzamin polega na scaleniu zdekonstruowanego tekstu oryginalnego i udzieleniu odpowiedzi 

dotyczących treści. 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych części egzaminu pisemnego oraz ustnego, a 

także rodzaju zadań, podane są w opisie egzaminu na stronie JCJ 

https://jcj.uj.edu.pl/egzaminy/egzamin-konczacy-lektorat 

3. Warunki zaliczenia przedmiotu 

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie następujących wymogów: 

Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów, prac 

pisemnych i wypowiedzi ustnych. 

Obowiązkowa obecność na zajęciach.  W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: 

dwa spotkania, jeśli zajęcia odbywają się raz w tygodniu (30 godz. w semestrze), cztery spotkania, 

jeśli zajęcia odbywają się w dwa razy w tygodniu (60 godz. w semestrze). 

Zaliczenie testu rozumienia ze słuchu oraz wygłoszenie prezentacji.   

4. Wymagania wstępne i dodatkowe 

Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego:  znajomość zasad gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia 

biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność komunikowania się w mowie i w piśmie w 

sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.  

Literatura 

1. Obowiązkowa 

Zestaw materiałów opracowanych na podstawie autentycznych tekstów fachowych i 

popularnonaukowych w języku niemieckim  

2. Dodatkowa 

Czasopisma 

Artykuły prasowe / treści ze stron internetowych 

Podcasty i programy w języku niemieckim 

https://jcj.uj.edu.pl/egzaminy/egzamin-konczacy-lektorat

