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Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza 

im. Wincentego Pola  

w Lublinie 

 

 

Wydział Nauk Społecznych 
kierunek: Turystyka i rekreacja 

studia I stopnia 
 

Tab. 1 

Ogólna charakterystyka modułu 

Nr modułu: 

B.I.4 

Nazwa modułu (przedmiotu):   

Język obcy (zawodowy) 
Rodzaj modułu: 

kierunkowy 

Rok:  I, II Semestr: 1, 2, 3 Sposób zaliczenia: E 

Rodzaj zajęć  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład   

Laboratorium 90  

Liczba punktów ECTS 5  

 

Tab. 2 

Cel modułu 

1 Celem zajęć jest poznanie języka w zakresie podstawowym tj. w systemie 

egzaminacyjnym europejskim na poziomie A 1  

2 Kształtowanie umiejętności  praktycznego wykorzystywania znajomości języka w 

komunikacji ustnej i pisemnej w zakresie języka praktycznego. 

3 Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem turystycznym oraz 

stosowania w mowie i piśmie terminów  i sformułowań charakterystycznych dla 

turystyki. 

 

Tab3 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

1. Bez wymagań wstępnych 

2.  

…  

  

 

Tab. 4 

Efekty kształcenia 

 Zamierzone efekty kształcenia  - 

student, który zaliczył moduł: 

Odniesienie efektów 

kierunkowych  

 

Odniesienie do 

charakterystyki II stopnia 

Polskiej Rady Kwalifikacji 

  Wykład Ćwiczenia 

Wiedza 
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W1 Formułować aparat pojęciowy dostosowany do  

komunikacji interpersonalnej  

 K_W05++ 

P6S_WK 

P6S_WG 

W2 Zna różnorodne źródła informacji o kulturze strefy języka 

hiszpańskiego 

 K_W07++ 

 

P6S_WG 

Umiejętności 

U1 Identyfikuje potrzeby turystyczne swoje i innych  K_U12++ 

U2 Wdraża ofertę turystyczną, którą samodzielnie 

przygotowuje 

 K_U14+++ 

P6S_WG 

    

Kompetencje społeczne 

K1 Prezentuje efekty własnej pracy badawczej i projektowej  K_U06+++ 

P6S_UW 

 

Tab. 5 

Treści programowe modułu 

Forma zajęć – wykłady 

Treści programowe 

 

                                                                  - 

Forma zajęć – ćwiczenia 

Treści programowe 

Organizacja zajęć, określenie  przedmiotu i zarys programu wykładu.  Zalecana literatura. 

Sposób zaliczenia zajęć. Przedstawienie sposobu zaliczania zajęć i zasad przeprowadzania 

egzaminu. 

Fonetyka i zasady wymowy. Zwroty powitalne, pożegnalne i frazeologia dialogu 

dotyczącego  poznawania się. 

Różnice strukturalne między czasownikami ser-estar-haber 

Zastosowanie w praktyce ww czasowników i zakres ich używania. 

Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym. 

Czasowniki zwrotne i czynności codzienne. 

Rozkład dnia. 

Program wycieczki. 

Czas p. perfecto i jego praktyczne zastosowanie. 

Czas imperfecto i jego zastosowanie oraz odróżnienie od perfecto. 

Opisy zdarzeń, miejsc, sytuacji, postaci. 

Opowiadanie o filmach, wspomnieniach. 

Święta w Hiszpanii, Ameryce, zabytki kultury, miejsca kultu, muzea, etc. 

 

 

 

Tab. 6 

Metody dydaktyczne 
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1. Metody zbierania danych do pracy indywidualnej. 

2. Metody zbierania danych do pracy w grupie. 

3 Analiza danych. 

4 Wykorzystanie danych przydatnych do pracy. 

5 Badania opinii o bazie turystycznej. 

6 Indywidualne przygotowanie projektu na wskazany temat. 

7 Grupowa analiza problemu. 

8 Prezentacje multimedialne jako stymulusy do pracy. 

 

Tab. 7 

Sposoby sprawdzania efektów kształcenia 

W1 Test. 

W2 Prezentacja ustna. 

U1 Redakcja pisemna -program wycieczki 

U2 Redakcja pisemna- list zamawiający usługi turystyczne 

K1 Prezentacja multimedialna 

 

Tab. 8 

Obciążenie pracą studenta – kalkulacja punktów ECTS 

Forma aktywności Liczba godzin – 

studia stacjonarne 

Liczba godzin – 

studia niestacjonarne 

Godziny kontaktowe ( z udziałem nauczyciela akademickiego): 

Wykład   

Ćwiczenia (laboratorium, projekt) 90  

Konsultacje (egzamin)   5  

Łączna liczba godz. z udz. nauczyciela akad.              95  

Liczba pkt. ECTS z udz. nauczyciela akad.:  3,5  

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):   

Przygotowanie się do laboratorium (ćwiczeń)  50  

wykonanie sprawozdania z laboratorium   

Studiowanie literatury 5  

Przygotowanie się do egzaminu 25  

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 80  

Liczba pkt. ECTS z godz. nie kontaktowych 1,5  

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu  5  

Liczba godzin zajęć praktycznych (pkt. ECTS 

z zajęć praktycznych):  

130 ( 4,5)  

 

Tab.  9  

Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Jesus Sanchez Lobato, Espanol 2000, Sgel 

2. Descubre nivel inicial  

…  

 Literatura uzupełniająca 

1. Buklet do pracy na zajęciach i ćwiczeń pozalekcyjnych sporządzony na podstawie 

kilkunastu podręczników do nauczania języka hiszpańskiego / wydawnictwa: 

Nowela, Edelsa, Sgel, Sin Fronteras / 
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2.  

…  

 

Tab. 10 

Prowadzący moduł: Dr Małgorzata Konarzewska 

Adres e-mail: gosiakonarzewska@tlen.pl 

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Społecznych 

 


