Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej
moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
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
Wymagania wstępne i dodatkowe
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
Bilans punktów ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
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

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Japoński język biznesowy w praktyce II
język polski
EK1: Zdobywa wiedzę specjalistyczną. [K_W11]
EK2: Zdobywa umiejętności specjalistyczne. [K_U14]
EK3: Posiada podstawowy zakres kompetencji komunikacyjnych w celu
animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społeczeństwami Wschodu i Zachodu
fakultatywny
IV i V
II
mgr Krzysztof Moch
nie dotyczy

ćwiczenia
Ukończenie IV poziomu języka japońskiego
Ukończenie zajęć Japoński język biznesowy w praktyce I
30 godzin

3 ECTS
Udział w zajęciach, godz. 30
Przygotowanie do zajęć: dobór i studiowanie dokumentów, 60 godz.
Razem godz. 90 (ECTS)
Zmodyfikowany podział metod nauczania:
metody podające:
objaśnienie lub wyjaśnienie.
EK1, EK2, EK3 – warsztaty, praca indywidualna podczas zajęć
EK1, EK2, EK3 – projekt, praca w grupie, prezentacje studentów
maksimum 3 nieobecności
zgłoszenie i opisanie minimum 1 artykułu, stworzenie wersji japońskiej
zaliczenie tłumaczenia z języka specjalistycznego
zaliczenie konwersacji z języka specjalistycznego
Zakres dziedzinowy: poznanie języka biznesowego
Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:
 rozszerzenie wiedzy na temat języka grzecznościowego
modestywnego i honoryfikatownego
 poznanie sposobów zachowań w japońskich firmach
 poznanie języka charakterystycznego dla biznesu
Literatura podstawowa:
Japanese Language For Business, wyd. Bonjinsha, 2004
30 Hours of Business Japanese, wyd. 3Anet, 2009
Brak

