EFEKTY UCZENIA SIĘ
STUDIA I STOPNIA – FILOLOGIA HISZPAŃSKA
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

I ROK

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:
- student ma podstawową wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i
leksykalnych języka hiszpańskiego; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich
sprawności językowych;
UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:
- student wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka hiszpańskiego
(poziom B1 według standardów ESOKJ);
- student potrafi przygotować i przedstawić w języku hiszpańskim krótką
wypowiedź ustną oraz porozumiewać się na poziomie językowym i na tematy
określone przez standardy ESOKJ dla poziomu B1;

- student posiada umiejętność przygotowania w języku hiszpańskim
podstawowych typów prac pisemnych, odnoszących się do dziedzin życia i kultury
określonych przez standardy ESOKJ dla poziomu B1;
- student potrafi dokonać poprawnego przekładu z języka polskiego na język
hiszpański i odwrotnie prostych zdań uwzględniających opanowywany materiał
gramatyczny i leksykalny (poziom B1 według standardów ESOKJ);

- student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
- student potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:
- student potrafi oceniać i selekcjonować informacje
- student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i
różnych jego form

STUDIA I STOPNIA – FILOLOGIA HISZPAŃSKA
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

II ROK

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:
- student ma podstawową wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i
leksykalnych języka hiszpańskiego; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich
sprawności językowych; zna różne rejestry języka hiszpańskiego
UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:
- student wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka hiszpańskiego
(poziom B2 według standardów ESOKJ);
- student potrafi przygotować i przedstawić w języku hiszpańskim krótką
wypowiedź ustną oraz porozumiewać się na poziomie językowym i na tematy
określone przez standardy ESOKJ dla poziomu B2;

- student posiada umiejętność przygotowania w języku hiszpańskim
podstawowych typów prac pisemnych, odnoszących się do dziedzin życia i kultury
określonych przez standardy ESOKJ dla poziomu B2;
- student potrafi dokonać poprawnego przekładu z języka polskiego na język
hiszpański i odwrotnie prostych zdań uwzględniających opanowywany materiał
gramatyczny i leksykalny (poziom B2 według standardów ESOKJ);

- student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
- student potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:
- student potrafi oceniać i selekcjonować informacje
- student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i
różnych jego form

STUDIA I STOPNIA – FILOLOGIA HISZPAŃSKA
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

III ROK

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:
- student ma podstawową wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i
leksykalnych języka hiszpańskiego; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich
sprawności językowych oraz dbania o poprawne językowo wyrażanie myśli; zna
różne rejestry języka hiszpańskiego
UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:
- student wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka hiszpańskiego
(poziom C1 według standardów ESOKJ);
- student potrafi przygotować i przedstawić w języku hiszpańskim krótką
wypowiedź ustną oraz porozumiewać się na poziomie językowym i na tematy
określone przez standardy ESOKJ dla poziomu C1;

- student posiada umiejętność przygotowania w języku hiszpańskim
podstawowych typów prac pisemnych, odnoszących się do dziedzin życia i kultury
określonych przez standardy ESOKJ dla poziomu C1;
- student potrafi dokonać poprawnego przekładu z języka polskiego na język
hiszpański i odwrotnie prostych zdań uwzględniających opanowywany materiał
gramatyczny i leksykalny (poziom C1 według standardów ESOKJ);

- student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
- student potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:
- student potrafi oceniać i selekcjonować informacje
- student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i
różnych jego form

STUDIA II STOPNIA – FILOLOGIA HISZPAŃSKA
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

I ROK

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:
-student ma świadomość kompleksowej natury języka hiszpańskiego i wie, jak
osiągać logiczną i językową poprawność wyrażania własnych myśli i poglądów,
konstruowania sądów i opiniioraz zna różne rejestry języka hiszpańskiego, w tym
rejestr języka akademickiego
UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:
-

-

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia
praktyczną i teoretyczną znajomością języka hiszpańskiego (poziom
C1+/C2 według standardów ESOKJ);
student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju
wystąpienia ustne w języku hiszpańskim na wybrany temat
student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne
role

- student posiada umiejętność przygotowania w języku hiszpańskim różnych prac
pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do różnych
dziedzin życia i kultury ;
- student posiada kompetencje potrzebne do przekładu i redagowania tekstów lub
komunikatów ustnych w języku hiszpańskim o charakterze ogólnym;

- student potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:
- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
informacje oraz formułować krytyczne sądy;
- student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i
różnych jego form;

STUDIA II STOPNIA – FILOLOGIA HISZPAŃSKA
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

II ROK

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:
student ma świadomość kompleksowej natury języka hiszpańskiego i wie, jak
osiągać logiczną i językową poprawność wyrażania własnych myśli i poglądów,
konstruowania sądów i opinii oraz zna różne rejestry języka hiszpańskiego, w tym
rejestr języka akademickiego;
UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:
-

-

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia
praktyczną i teoretyczną znajomością języka hiszpańskiego (poziom
C1+/C2 według standardów ESOKJ);
student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawićróżnego rodzaju;
wystąpienia ustne w języku hiszpańskim na wybrany temat;
student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne
role;

- student posiada umiejętność przygotowania w języku hiszpańskim różnych prac
pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do różnych
dziedzin życia i kultury (w tym również prac mających znamiona tekstu
naukowego);
- student posiada kompetencje potrzebne do przekładu i redagowania tekstów lub
komunikatów ustnych w języku hiszpańskim o charakterze ogólnym;

- student potrafi określić priorytety przy realizacji określonegozadania;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:
- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować
informacje oraz formułować krytyczne sądy;
- student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i
różnych jego form;

