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język polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

EK1: Ma rozszerzoną wiedzę na temat języka i sytuacji językowej w świecie
arabskim. [K_W01+]
EK2: Posiada rozszerzony zakres kompetencji komunikacyjnych w celu
animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społecznościami świata arabskiego i Zachodu, ze
szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z biznesem i dyplomacją
[K_U08+++]
EK3: Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku, ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki związanej z biznesem i dyplomacją, zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu A2/B1 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego. [K_U12+] [K_U13+]
EK4: Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni
międzykulturowej wykazując się rozszerzonym poziomem kompetencji
komunikacyjnej wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji
medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z biznesem
i dyplomacją. [K_K05++]

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

fakultatywny

Semestr

II (letni)

Imię nazwisko osoby/ osób prowadzących
moduł
Imię i nazwisko osoby egzaminującej bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie
jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

dr Ida Balwierz

Wymagania wstępne i dodatkowe

Ukończone co najmniej dwa semestry nauki j. arabskiego literackiego.
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne
korzystanie z podręczników.

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych
wymagających bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w
module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

30 godz.

Bilans punktów ECTS

Udział w zajęciach, 30 godz.

dowolny

nie dotyczy
konwersatorium

3 ECTS
Przygotowanie do zajęć: studiowanie podręczników i dokumentów, 40 godz.
Przygotowanie do egzaminu, 20 godz.
Razem 90 godz. (3 ECTS)

Stosowane metody dydaktyczne

metody programowane: z użyciem podręcznika programowanego
metody podające: wyjaśnienia, opisy, prezentacje multimedialne
metody eksponujące: nagrania, filmy
metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
metody problemowe, aktywizujące: dyskusje dydaktyczne, inscenizacje

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów
kształcenia uzyskanych przez studentów

EK1, EK2, EK3 – prace domowe; egzamin w formie pisemnej (test
sprawdzający opanowanie obowiązującego materiału).

EK1, EK2, EK3, EK4 – warsztaty, praca indywidualna i grupowa podczas
zajęć i w domu, inscenizacje.
Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym
zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia,
a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres
danego modułu
Treści modułu kształcenia

Warunkiem zaliczenia kursu jest :

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:
Wybrane teksty w j. arabskim związane z tematyką zajęć.
J.Kozłowska, G. Yacoub, Ćwiczenia z arabskiej frazeologii, Dialog 2000.
J.Kozłowska, G. Yacoub, Ćwiczenia z arabskiej frazeologii, Część II, Dialog
2000.

1) udział w 2/3 zajęć; 2) aktywność na zajęciach; 3) oddanie wszystkich prac
domowych; 4) zaliczenie testu końcowego.
Kurs ma za zadanie zaznajomienie studentów z najważniejszymi aspektami
j. arabskiego biznesu i dyplomacji. Omówione zostaną podstawowe
zagadnienia związane z prowadzeniem korespondencji biznesowej i
dyplomatycznej. Wśród licznych przerabianych na zajęciach tekstów znajdą
się m.in.: różnego typu listy handlowe i dyplomatyczne, oferty, zapytania
ofertowe, formularze, zaświadczenia, zaproszenia, odpowiedzi na
zaproszenia, składanie gratulacji, składanie kondolencji. Nacisk położony
będzie również na rozwój słownictwa związanego z polityką wewnętrzną i
zagraniczną, stosunkami międzynarodowymi, ekonomią, bezpieczeństwem,
konfliktami międzynarodowymi.

Literatura uzupełniająca:
R.M. Rammuny, Business Arabic, Intermediate Level: Language, Culture
and Communication, University of Michigan Press 2000.
R.M. Rammuny, Business Arabic, Advanced Level: Authentic Texts and
Audiovisual Materials, University of Michigan Press 2000.
M. Wahba, W. Ghali, A Dictionary of Modern Political Idiom. English-FrenchArabic, Lbraire du Liban 1997.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w
przypadku gdy program kształcenia
przewiduje praktyki

brak

