
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

JĘZYK HISZPAŃSKI TR/2/J/HISZ 1d 6 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopnia 

Rok/Semestr Rok I,II,  sem. 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 Hiszpański 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia/lektorat, e-learning 

Wymagania wstępne Wymagania formalne:  

Zdany egzamin maturalny z języka 

hiszpańskiego lub certyfikat potwierdzający 

znajomość języka hiszpańskiego 

Założenia wstępne:  

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie 

A2/B1 

Metody dydaktyczne Praca z podręcznikiem, dyskusja, prezentacja, 

konwersatorium, forma podawcza, ćwiczenia 

w rozumieniu ze słuchu oraz rozumieniu 

tekstu pisanego ogólnego i specjalistycznego, 

dialogi sytuacyjne, studium przypadku 

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: Osiągnięcie poziomu biegłości językowej umożliwiającego sprawne  funkcjonowanie  

w środowisku hiszpańskojęzycznym, porozumiewanie się w podróży, a także wykorzystanie 

języka w pracy zawodowej. 

C2: Wprowadzenie słownictwa specjalistycznego z zakresu turystyki i języka biznesu.  

C3: Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia  

oraz pisania. 

 

Treści programowe: 

 

Wykłady: brak 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe 
Liczba 

godzin 

Efekt 

kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Podróże  8/ 

K_U12 

 

C1 

2 Analiza treści prasowych 4/ C2, C3 

3 Różne formy turystyki 8/ C2, C3 

4 Hiszpania- kultura i zwyczaje 8/ C2 

5 Analiza artykułu naukowego 4/ C2, C3 

6 Turystyka jako zjawisko globalne 8/ C1, C2, C3 

7 Gramatyka: wszystkie czasy gramatyczne, 

mowa zależna, tryby warunkowe 
28/14 C1 

 

 

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 0,7 Godziny kontaktowe - konsultacje 12 0,5 

19 0,6 e-learning 12 0,5 

7 0,4 Praca w czytelni 12 0,5 

7 0,4 Praca z literaturą 25 1 

7 0,4 

Przygotowanie prac domowych, 

semestralnych, projektów, 

raportów 

10 0,5 

8 0,5 
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 hiszpańskiego 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 (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. Nuevo Ven 3, podręcznik, Autorzy: Castro Francisca, Wydawnictwo: EDELSA, Rok: 2005 

2. Nuevo Ven 2, podręcznik +CD, Autorzy: Castro F., Wydawnictwo: EDELSA, Rok: 2004 

3. ESPAÑOL AVANZADO: ESTRUCTURAS GRAMATICALES, CAMPOS LEXICOS (3ª 

ED.) (EN PAPEL) RICARDO NAVAS RUIZ , EDICIONES COLEGIO DE ESPAÑA, 1994 

 

Literatura uzupełniająca (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
1.  http://varsovia.cervantes.es/ - Instytut Cervantesa 

2.  http://polskaviva.com/ 

3.  http://www.20minutos.es/  

4.  http://www.rae.es 

5.  http://www.rtve.es/ 

 

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 językowe w 

zakresie turystyki i rekreacji na 

poziomie B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. 

ćwiczenia 

Kolokwia 

pisemne,  

Pisemny 

egzamin 

końcowy na 

poziomie 

B2+ 

K_U12 

 

P7U_U 

P7S_UK 

 

 

Autor programu: mgr Monika Klimczak 

 

Data opracowania: październik 2017 

 



 


