Efekty kształcenia dla poziomu B2
ko
d

Weryfikacja efektów kształcenia

Student, który zaliczył przedmiot
w zakresie WIEDZY:
1. Test leksykalno-gramatyczny
oparty na zadaniach typu:
ma wystarczająca wiedzę gramatyczna i leksykalną

a/ wielokrotny wybór

w zakresie języka ogólnego jak i elementów języka

b/ uzupełnianie luk w tekście

specjalistycznego, pozwalająca na porozumiewanie

odpowiednią formą leksykal-

się w środowisku akademickim i zawodowym

ną/gramatyczną

W01

c/ słowotwórstwo - W01
2. Wypowiedź w formie ustnej
lub pisemnej na tematy ogólne
lub/i studiowanego kierunku,
planów zawodowych (autoprezentacja) - W01
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:
1. Wypowiedzi pisemne na
przygotowuje wypowiedzi pisemne o tematyce ogól-

U01

nej lub z

zakresu problematyki właściwej dla stu-

diowanego kierunku, z wykorzystaniem różnych źródeł
potrafi wyrazić swobodnie swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji o tematyce
U02

ogólnej oraz związanych z tematyką studiów, uzasadnić je; dokonuje prezentacji na tematy zawodowe
(kierunkowe) i ogólne.

tematy ogólne i o tematyce
specjalistycznej (list rozprawka, itp) - U01

2. Wypowiedzi ustne lub/i pisemne, wskazanie prezentowanych problemów, wyrażanie opinii, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji - U02
3. Dyskusja w parach lub w
zespołach, rozwiązywanie

porozumiewa się płynnie z innymi użytkownikami
U03

problemów - U03

języka, nawiązuje, prowadzi i podtrzymuje rozmowę; potrafi argumentować, wyrażać opinie w sytuacjach formalnych i nieformalnych.

4. Zadania typu:

-dokonywanie syntezy przeczytanego lub wysłuchanego tekumie wychwycić sens zróżnicowanych komunikatów
U04

językowych i publikacji, dokonuje ich syntezy.

stu, dialogu, wykładu
-wskazanie najważniejszych
problemów
prawda/fałsz
uzupełniane luk w tekście U04

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
rozumie potrzebę uczenia się języka obcego przez
K01

całe życie i jest świadomy jego znaczenia jako narzędzia szeroko rozumianej komunikacji społecznej.
jest w stanie nawiązywać samodzielnie kontakty spo-

K02

łeczne, pracować w grupie i porozumiewać się z nią.

1. Obserwacja postaw studentów przy realizacji wspólnych
zadań (np.: projekt, dyskusja).
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