
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Przedmiot 

kod nr w planie 
studiów 

ECTS 

JĘZYK NIEMIECKI TR/1/J/NIEM 2a 6 
 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Poziom kształcenia I stopnia 
Rok/Semestr Rok studiów II, III,  semestr 3,4,5 
Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 
Wykłady/ćwiczenia/konsultacje  
(liczba godzin) 

Stacjonarne:  
ćwiczenia: 78 godzin kontaktowych w tym: e-
learning: 12 godzin kontaktowych 
konsultacje: 9 godzin kontaktowych 
Niestacjonarne: 

Język wykładowy Niemiecki 
Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia/ lektorat, e-learning 
Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Zdany egzamin maturalny z języka 
niemieckiego lub certyfikat potwierdzający 
znajomość języka niemieckiego  
Założenia wstępne: student zna język na 
poziomie A2 

Metody dydaktyczne Ćwiczenia, lektorat, zajęcia e-learningowe, 
ćwiczenia audytoryjne: praca z podręcznikiem 
analiza tekstów z dyskusją,  gry symulacyjne, 
praca w grupach, analiza przypadków, 
dyskusja/ konwersatorium, prezentacja, 
ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu oraz 
rozumieniu tekstu pisanego ogólnego i 
specjalistycznego, dialogi sytuacyjne 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 
kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposoby zaliczenia: 
- zaliczenie z oceną po każdym semestrze; 
- egzamin pisemny na poziomie B2 
  po trzecim semestrze zajęć 
Formy zaliczenia: 
-obecność na zajęciach, aktywność na 
zajęciach, 
-kolokwia pisemne (zaliczenie cząstkowe, 
analiza przypadku) 
-zadanie projektowe (case study) 
- egzamin pisemny na poziomie B2: testowy / 
(pytania otwarte i zamknięte, zadania 
gramatyczne i leksykalne, zadania na 
zrozumienie tekstu czytanego i słuchanego, 
translacja) 
Przykładowe zadanie egzaminacyjne:  
„Proszę wysłuchać zapowiedzi na dworcu 
kolejowym, a następnie wybrać w odpowiedzi 
prawda czy fałsz” 
„Proszę przeczytać ulotkę turystyczną 
reklamującą hotel, a następnie odpowiedzieć 
na pytania”   



Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Zarządzania i Ekonomii 
Pracownia Języków Obcych 

 
 
Cele i zadania przedmiotu:  
 
C1: Osiągnięcie poziomu biegłości językowej B2 – poziomu umożliwiającego sprawne  
       funkcjonowanie w środowisku niemieckojęzycznym, porozumiewanie się w podróży, 
       a także wykorzystanie języka w pracy zawodowej. 
C2: Wyrobienie umiejętności komunikacji językowej potrzebnej do wykonywania  
       przyszłego zawodu. 
C3: Poznanie specyfiki języka związanego z przyszłą pracą. 
C4: Zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem na podstawie oryginalnych tekstów. 
C5: Umiejętność pisania podstawowych listów formalnych. 

 
Treści programowe: 
 
Wykłady: brak 
 
Ćwiczenia: 
 

LP Treści programowe Liczba 
godzin 

Efekty 
kształcenia 

Cele 
przedmiotu 

1 Spędzanie wolnego czasu 4 

K_U21 

C1 
2 Przewodnictwo turystyczne 4 C2 C2 
3 Oferta hotelowa 4 C2 C3 C4 

4 Obsługa klienta w przemyśle turystycznym i 
hotelarskim- skargi i zażalenia 

4 C2 C4 C5 

5 Planowanie podróży 4 C1 C3   

6 Pisanie CV i listu motywacyjnego, Rozmowa 
kwalifikacyjna 

4 C2 C4 C5 

7 Negocjacje 4 C1 C2 
8 Rozmowy telefoniczne 4 C3 
9 Obsługa klienta w biurze podróży 4 C2 

10 Funkcjonowanie biur informacji 
turystycznych 

4 C2 C3 

11 

Gramatyka: odmiana czasowników w 
podstawowych czasach z uwzględnieniem 
form nieregularnych, rodzajniki, odmiana 
przymiotników, przyimki, rekcja 
czasowników i przymiotników, zaimki; 
zdania z szykiem prostym, przestawnym, 
końcowym 

22 C1 

12 Przygotowanie prezentacji, prezentacja 
wybranego regionu turystycznego 

4 C2 

13 Organizacja wspólnego projektu 4 C2 
14 Formy odpoczynku 4 C3 
15 Promocja w przemyśle turystycznym 4 C2 
16 Turystyka specjalistyczna 4 C1 C3 
17 Zapraszanie i przyjmowanie gości 4 C2 
18 Podróże biznesowe 4  
     

 



 
 
 
 
Rozliczenia punktów ECTS: 
 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25h 
Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

90 3 Godziny kontaktowe - ćwiczenia - - 
9 0,5 Godziny kontaktowe - konsultacje - - 
5 0,3 e-learning - - 
5 0,3 Praca w czytelni - - 
5 0,3 Praca z literaturą - - 

11 0,6 Przygotowanie prac domowych, 
semestralnych, projektów, raportów - - 

25 1 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia - - 
150 6 Razem - - 

 
Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 
- studia stacjonarne: 90 godzin zajęć praktycznych – 3 ECTS 
- studia niestacjonarne: 
 
Uzasadnienie dla profilu: Nauka języka niemieckiego jest oparta  na praktycznych 
zadaniach językowych pozwalających rozwijać cztery podstawowe sprawności językowe: 
czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, pisanie oraz mówienie. 
 
Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 
- Ciekawe frazeologizmy 
- Powtórzenie gramatyki 
- Ciekawe wyrażenie idiomatyczne związane ze światem sportu  
- Przygotowanie dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o pracę (Europass) 
 
Wykłady: brak 
 
Ćwiczenia:  
Powtórka materiału leksykalnego i gramatycznego z omówionych rozdziałów z podręcznika. 
 
Literatura podstawowa  

1. materiały przygotowane we własnym zakresie przez prowadzącego zajęcia na 
podstawie różnych źródeł i w oparciu o oryginalne teksty (specyfika ta wynika z 
heterogenicznego charakteru umiejętności językowych studentów na kursie)  

2. Wagner A. (2005): Extra Training Deutsch: lesen macht Spaß. Poznań: Wagros. 
3. Podkowińska-Lisowicz M., Kleinschmidt A. (2004): Listy i teksty użytkowe z 

tłumaczeniami. Warszawa: Langenscheidt.  
 

Literatura uzupełniająca:  
1.   Bęza S.  (1998): Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Warszawa: 
Wydawnictwo Szkolne PNW.    
2. Lemcke C., Rohrmann L. (2010): Trening gramatyczny. Język niemiecki. Warszawa: 
Langenscheidt.  
3. Lemcke C., Rohrmann L. (2010): Trening słownictwa. Język niemiecki. Warszawa: 



Langenscheidt. 
5. Kienzler, I. (2010) Słownik turystyki i hotelarstwo polsko-niemiecki niemiecko-polski. 
Warszawa: Wydawnictwo C H Beck 
 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 
15h – 5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 
 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia 
Forma zajęć/    

metoda 
kształcenia 

Sposób 
weryfikacji 

efektów 
kształcenia 

Odniesienie do 
EK                

kierunkowych 

Odniesienie do 
EK 

obszaru 

Ma umiejętności w zakresie 
znajomości języka obcego zgodne z 
wymaganiami dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 
 

Ćwiczenia 

Kolokwia 
pisemne, 
prezentacje 
ustne; 
Pisemny 
egzamin 
końcowy na 
poziomie 
B2 

K_U21 
 

M1_U4 
SIP_U11 
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