
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Język hiszpański specjalistyczny 
2. Język wykładowy: język hiszpański 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów: 

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia  

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Jolanta Zygnerska-Hajduk 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: mgr Joanna Drozd 

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  
 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 
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6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie 
studenta (stacjo-

narne/niestacjonarne) 

przyswojenie dodatkowych materiałów oraz netografii zamieszczonych na platformie edukacyjnej* 14h/14h 

wykonanie zadań na platformie edukacyjnej* 28h/28h 

samodzielne przygotowanie się do zaliczenia* 6h/6h 

udział w zaliczeniu* 2h/ 2h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 50h/50 h 

Punkty ECTS 2 ECTS / 2 ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi  50h/50h 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 30h/30h 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: znajomość języka obcego na poziomie B1/B1+ 

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 

Forma zajęć Metody kształcenia 
Metody weryfikowania  

(sprawdzania, oceniania) 
efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W13 
posiada wiedzę na temat zastosowania struktur leksy-
kalno-gramatycznych w różnych sytuacjach komunika-
cyjnych o tematyce ogólnej i biznesowej 

lektorat języ-
kowy – 
zdalne 

podająca i poszukująca   poprawne wykonanie testów i za-
dań w modułach językowych na 
platformie LERNI, pozytywny wy-
nik zaliczenia 

Umiejętności 

K1P_U17 
K1P_U21 

rozumie i interpretuje informacje zawarte w tekstach 
lektorat języ-
kowy – 
zdalne 

podająca i poszukująca   poprawne wykonanie testów i za-
dań w modułach językowych na 
platformie LERNI, pozytywny wy-
nik zaliczenia 

K1P_U11 
K1P_U21 

 

stosuje słownictwo i zwroty z zakresu języka ogólnego 
i biznesu dotyczące zagadnień z pkt. 9 

lektorat języ-
kowy – 
zdalne 

podająca i poszukująca   poprawne wykonanie testów i za-
dań w modułach językowych na 
platformie LERNI, pozytywny wy-
nik zaliczenia 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 
 

rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia i dokształ-
cania zawodowego 

lektorat języ-
kowy – 
zdalne 

poszukująca   korzystanie z dodatkowych mate-
riałów oraz netografii zamieszczo-
nych na platformie edukacyjnej 
LERNI 



Program przedmiotu  
9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen: lektorat językowy – zdalne, zali-

czenie bez oceny, test zaliczeniowy - zalicza 60% poprawnie wykonanych zadań 
10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane: lektorat językowy – zdalne 

 

rozdział 
i numer 

lekcji tytuł lekcji gramatyka słownictwo umiejętności 

149 En la universidad 

przyimki POR i PARA i ich funkcje 
otoczenie uniwersyteckie, życie stu-
denckie 

rozumienie ze słuchu, czytanie ze 
zrozumieniem, wymowa,  150 Estudiar a distancia 

151 Vida laboral 

zdania względne z QUE 
słownictwo związane z pracą, zatrud-
nieniem, wynagrodzeniem 

rozumienie ze słuchu, czytanie ze 
zrozumieniem, wymowa,  152 Un contrato nuevo 

171 En la empresa 

zdania bezosobowe z użyciem SE 
środowisko biurowe, rodzaje firm, de-
partamentów i stanowisk 

rozumienie ze słuchu, czytanie ze 
zrozumieniem, wymowa,  172 Trabajando por turnos 

173 Productos de marca 
konstrukcje używane przy wyrażaniu 
własnej opinii, np. "En mi opinión..." rynek, marki, produkty, kolekcje 

rozumienie ze słuchu, czytanie ze 
zrozumieniem, wymowa,  174 ¡Rebajas! 

177 Las profesiones 
peryfraza estar+gerundio w czasach 
przeszłych zawody i przypisane im funkcje 

rozumienie ze słuchu, czytanie ze 
zrozumieniem, wymowa,  178 Un jardinero en el jardfci 

179 Crimen y castigo 

strona bierna - voz pasiva wykroczenia i sądownictwo 
rozumienie ze słuchu, czytanie ze 
zrozumieniem, wymowa,  180 Penas por los delitos 

181 Una maleta perdida 

strona bierna z czasownikiem estar i wy-
konawcą czynności 

podróże, rezerwacje, środki trans-
portu 

rozumienie ze słuchu, czytanie ze 
zrozumieniem, wymowa,  182 

Querría comprar un billete de 
tren 

185 Medios de comunicación 

konstrukcje i zdania bezosobowe media i ich charakterystyka 
rozumienie ze słuchu, czytanie ze 
zrozumieniem, wymowa,  186 El cuarto poder 

187 El planeta verde 
zdania przeciwstawne, przyczynowe i 
przyzwalające ekologia, środowisko i jego ochrona 

rozumienie ze słuchu, czytanie ze 
zrozumieniem, wymowa,  188 Ideas ecológicas 

189 Contra las enfermedades 

rodzajniki w pominięciu rzeczownika 
choroby, lekarstwa, objawy i ich le-
czenie 

rozumienie ze słuchu, czytanie ze 
zrozumieniem, wymowa,  190 Curaciones 

191 Cinematografía 
stopień najżwyższy bezwzględny przy-
miotnika kino, filmy, fabuła 

rozumienie ze słuchu, czytanie ze 
zrozumieniem, wymowa,  192 Lo que el viento se llevó 

193 El arte de la publicidad 

peryfrazy czasownikowe PR, marketing, reklama, marka 
rozumienie ze słuchu, czytanie ze 
zrozumieniem, wymowa,  194 Eslóganes, carteles, folletos... 

195 ¡Qué tecnologías! 
bezokolicznik haber w wyrażaniu prze-
szłych czynności nowe technologie, sprzęt biurowy 

rozumienie ze słuchu, czytanie ze 
zrozumieniem, wymowa,  196 Empresas innovadoras 

 
11. Wymagane środki dydaktyczne: dostęp do platformy LERNI http://lerni.us 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa (wymienione pozycje muszą znajdować się w zasobach WSG): 

• moduły językowe i netografia dostępne na platformie edukacyjnej LERNI 

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały e-learningowe, itp.): lektorat językowy – zdalne, moduły językowe dostępne na platformie 
edukacyjnej LERNI http://lerni.us 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1. lektorat językowy – zdalne mgr Joanna Drozd 
 
 

 

http://lerni.us/
http://lerni.us/

