
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

JĘZYK FRANCUSKI TR/2/J/FRA 1e 6 

 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia studia II stopnia 

Rok/Semestr Rok studiów I,II, semestr 1,2,3 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia/ konsultacje 

(liczba godzin) 

Stacjonarne: 

Ćwiczenia:78 godzin kontaktowych w tym e-

learning: 12 godzin kontaktowych 

Konsultacje: 24 godzin kontaktowych 

Niestacjonarne:  

Ćwiczenia: 54, Konsultacje: 12 

Język wykładowy Francuski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia/ lektorat 

E-learning 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Zdany egzamin maturalny z języka 

francuskiego lub certyfikat potwierdzający 

znajomość języka francuskiego  

Założenia wstępne: student zna język na 

poziomie A2/B1 

Metody dydaktyczne Praca w oparciu o bazowe podręczniki oraz 

materiały własne lektora. 

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 B1 lub B2 (w  

  zależności od początkowego poziomu grupy)  

  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: 

„Wysłuchaj konwersacji telefonicznej i 

wybierz odpowiedzi prawda/fałsz” 

„Przeczytaj artykuł o hotelach i odpowiedz na 

pytania” 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Zarządzania i Ekonomii 

Pracownia Języków Obcych  

 

Cele i zadania przedmiotu:  

 

C1: rozwijanie sprawności językowej potrzebnej w komunikacji językowej z osobami 

władającymi językiem francuskim 

C2: ćwiczenie i doskonalenie umiejętności rozumienia informacji dotyczących tematów 

związanych z życiem osobistym i zawodowym. 

C3: doskonalenie umiejętności pisania na wybrane tematy (np. z zakresu korespondencji) 

C4: praca nad wzbogacaniem słownictwa i przyswajaniem bardziej zaawansowanych 

struktur gramatycznych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Treści programowe 

 

Wykłady: brak 

 

Ćwiczenia:  

 

LP Treści programowe 
Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. Język ogólny: 

Przedstawianie argumentów, 

przygotowanie uzasadnień własnej 

motywacji do pracy, negocjowanie i 

ustalenia, stopniowanie napięcia w 

opowiadaniu, wyrażanie własnej opinii i 

wyciąganie wniosków, wykonywanie 

krótkich notatek profesjonalnych oraz 

sformalizowanej korespondencji; 

28/20 

 

K_U12 

 

 

 

C1, C2, C3 

2. Praca zawodowa (wizerunek własny, cv, 

rozmowa kwalifikacyjna) i samodzielne 

działanie w środowisku profesjonalnym 

3/2 C2, C3 

3.  Turystyka jako przemysł – dane 

statystyczne i ich analiza na przykładzie 

Polski, Francji, Unii Europejskiej 

3/2 C4 

4. Praktyki w placówkach turystycznych – 

Poszukiwanie stażu, korespondencja 

zawodowa oraz  reklamacje 

3/2 C1, C2, C3 

5. Prezentowanie obiektów turystycznych i 

ich specyfiki + aktywne formy 

wypoczynku 

3/2 C1, C2, C4 

6.  Reklama – promowanie usług 

turystycznych, foldery i reklamówki 

3/2 C1, C2, C3 

7. Udział w wystawach i targach 3/2 C1, C2 

8. Prowadzenie spotkań i rozmów 

handlowych z partnerami 

3/2 C1, C2 

9. Negocjacje  i dyskusje – udział w 

posiedzeniach i zebraniach 

3/2 C1, C2 

10. Gramatyka: 

Zdanie złożone; zdania warunkowe;  

struktury argumentacyjne: wyrażenia 

łączące, spójniki, struktury 

wprowadzające subjonctif; zgodność 

czasów i mowa zależna. 

26/18 C4 

 



 

 

 

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 

     

78 3 Godziny kontaktowe - ćwiczenia 54 2 

24 0,6 Godziny kontaktowe - konsultacje 12 0,5 

12 0,4 e-learning - - 

7 0,4 

Praca samodzielna: 

przygotowanie prezentacji i 

przedstawienie przed grupą 

12 0,5 

7 0,4 
Praca nad ćwiczeniami 

gramatycznymi w Internecie 

12 0,5 

7 0,4 

Zapoznanie się z materiałami 

specjalistycznymi (słownictwo 

zawodowe) 

oraz Targi Turystyki i instytucje a 

także stowarzyszenia promujące 

rekreacje  

25 1 

7 0,4 

Przygotowanie prac domowych, 

semestralnych, projektów, 

raportów 

10 0,5 

8 0,4 
Przygotowanie do egzaminu/ 

zaliczenia 

25 1 

150 6 Razem 150 6 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

- studia stacjonarne: 90 godzin zajęć praktycznych – 3 ECTS 

- studia niestacjonarne: 54 godzin lekcyjnych - 2 ECTS 

 

Uzasadnienie dla profilu: Nauka języka francuskiego oparta jest na praktycznych zadaniach 

językowych pozwalających rozwijać cztery podstawowe sprawności językowe: czytanie ze 

zrozumieniem, słuchanie, pisanie oraz mówienie.   

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

• Powtórka materiału leksykalnego i gramatycznego z omówionych rozdziałów z 

podręcznika. 

• Artykuły o tematyce biznesowej. 

 



Wykłady: brak 

 

 

Ćwiczenia:  

Powtórka materiału leksykalnego i gramatycznego z omówionych rozdziałów z podręcznika.   

 

Literatura podstawowa : 

1. Penfornis J.-L.: Affaires.com, 2012, CLE International 

2. Sirejolis E. : 450 nouveaux exercices, 1996, CLE International  

3. Penfornis J-L.: Communication progressive du français des affaires avec 250 activités, 

2010, CLE International 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Corbeau S., Dubois C., Penfornis J.: Hotellerie-restauration.com, 2013, CLE 

International 

2. Grand-Clement O.: Civilisation en dialogues, niveau intermédiaire 2008, CLE 

International 

3. France – données statistiques, internet Eurostat  

4. Girardeau,Mistichelli : Agenda 2, 2011 Hachette 

5. Supryn-Klepcarz M. :Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego, 2010, PWN 

6. Articles de journeaux : le Monde, le Figaro, l’Epress, les Echos de Pologne, le 

Français présent 

 

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 /EK/ 

Forma zajęć 

/ metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

EK 

Odniesienie 

do EK 

kierunkowych 

Odniesieni

e do EK 

obszaru 

Ma umiejętności językowe w 

zakresie turystyki i rekreacji 

na poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. 

ćwiczenia Kolokwia 

pisemne, 

prezentacje 

ustne; 

Pisemny 

egzamin 

końcowy na 

poziomie 

B2+ 

K_U12 

 

P7U_U 

P7S_UK 

 

 

Autor programu: mgr Wojciech Giże 
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