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Język prowadzenia 
zajęć polski / francuski

Cele przedmiotu
Opanowanie  przez  studentów  znajomości  języka  obcego  na  poziomie  B2+  wg  Europejskiego  Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów.

Wymagania wstępne Znajomość języka obcego na poziomie B2.

Efekty uczenia się Patrz: Tabela efektów uczelnia się www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/wydzial-ii/programy-studiow/

Treści programowe 
przedmiotu

1. Ćwiczenia  z  użyciem  struktur  gramatyczno-leksykalnych  przewidzianych  dla  poziomu   B2+  wg 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym:

• narracja wydarzeń przeszłych (czasy gramatyczne różne, aspekty i ich kombinacje w kontekście);
• przymiotniki, przysłówki i ich stopniowanie w porównaniach;
• czasowniki postrzegania zmysłowego w wyrażeniach;
• tryby warunkowe;
• struktury emfatyczne;
• użycie mowy zależnej, pytania w mowie zależnej;
• słowotwórstwo – wszystkie mechanizmy słowotwórcze w przykładach;

2. Praca ze słownikiem, w tym:
• ćwiczenia  w  rozwijaniu  umiejętności  korzystania  ze  słowników  j.  francuskiego  mono-  i 

dwujęzycznych, również elektronicznych, w tym on-line;
• praca ze słownikiem tematycznym i specjalistycznym, encyklopedią;
• analiza i tłumaczenie tekstów fachowych.

3. Ćwiczenie i doskonalenie umiejętności  pisania, w tym:
• recenzja;
• prezentacja (multimedialna);
• dyskusja, debata;
• przewidywanie przyszłości, plany własnego rozwoju zawodowego;
• cv i list motywacyjny.
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• oraz gazety, czasopisma, filmy DVD, zasoby internetowe

Formy i metody 
kształcenia

• praca z tekstem i dyskusja
• rozwiązywanie zadań
• praca indywidualna
• praca w grupach
• prezentacja nagrań audio i wideo, również on-line
• inne metody stosowane przez prowadzącego moduł

Metody weryfikacji  
efektów uczenia się

• kolokwia ustne
• prace pisemne
• ocenianie ciągłe

Forma i warunki 
zaliczenia

Określane na pierwszych zajęciach
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