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Zajęcia językowe w ramach kierunku „Studia o Polsce”:
• Lektoraty językowe
• Język obcy z w naukach humanistycznych
• Zajęcia fakultatywne

LEKTORATY JĘZYKOWE
• Zajęcia obowiązkowe
• do wyboru język niemiecki lub język angielski
• Początek: 2 semestr
• Wszyscy studenci niezależnie od zaawansowania językowego
rozpoczynają zajęcia na poziomie A2
• Czas trwania: 4 semestry
• Forma zaliczenia: test
• Zakończone egzaminem certyfikacyjnym B2,
• Podstawa przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego: zaliczenie z lektoratu
na poziomie B2
• Osoby posiadające odpowiednie zaświadczenia zewnętrzne o znajomości języka
na danym poziomie mogą po złożeniu wniosku ubiegać się o:
- zwolnienie z zajęć w ramach lektoratu,
- zwolnenie z egzaminu certyfikacyjnego.

TEST POZIOMUJĄCY
Test poziomujący jest obowiązkowy dla studentów I roku studiów stacjonarnych
pierwszego stopnia oraz studentów I roku studiów stacjonarnych jednolitych.
Test można wykonać na stronie: http://testyjezykowe.amu.edu.pl
(logowanie: nr PESEL oraz hasło do systemu USOS)
Termin wykonania testu poziomującego:
20 grudnia 2021 r. - 31 stycznia 2022 r.
Zasady rozwiązania testu poziomującego:
• Student będzie mógł rozwiązać wyłącznie jeden test poziomujący.
• Limit czasowy na wykonanie testu – 75 minut.

JĘZYK OBCY
W NAUKACH HUMANISTYCZNYCH
• Zajęcia obowiązkowe
• do wyboru język niemiecki lub język angielski
(konsekwentnie w zależności od wyboru języka w ramach lektoratu)
• Początek: 2 semestr
• Czas trwania: 2 semestry
• Forma zaliczenia: test lub inna (zaliczenie ustne, prezentacja etc.)
• Cele:
- rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem obcym – angielskim lub niemieckim w kontaktach ze
specjalistami w zakresie nauk humanistycznych z zastosowaniem różnych technik i kanałów komunikacyjnych;
- zaznajomienie studentów ze słownictwem z zakresu nauk humanistycznych i jego zastosowanie w
praktycznej komunikacji;
- rozwinięcie umiejętności stosowania technik rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z dziedziny nauk
humanistycznych i formułowania wypowiedzi pisemnych z zastosowaniem specjalistycznej terminologii;
- zaznajomienie studentów z obecnością polskiej kultury, sztuki i literatury w Europie i świecie, w celu
działania na rzecz jej rozwoju i promocji;
- zaznajomienie studentów z wybranymi twórcami kultury i literatury działającymi w obszarze języka
angielskiego lub niemieckiego.

ZAJĘCIA FAULTATYWNE

Język obcy dla celów akademickich (język niemiecki)
• Czas trwania: 1 semestr
• Cele:
- zaznajomienie studentów z realiami krajów niemieckojęzycznych i uwrażliwienie ich na różnice
kulturowe oraz codzienne funkcjonowanie w realiach odmiennej kultury,
- zaznajomienie studentów z systemem szkolnictwa wyższego, sposobem ubiegania się o studia,
strukturą studiów oraz procedurami uniwersyteckimi w krajach niemieckojęzycznych,
- zaznajomienie studentów z nomenklaturą oraz dokumentacją stosowaną na uniwersytetach z
językiem wykładowym niemieckim,
- przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych technik rozumienia tekstów
czytanych, słuchanych oraz formułowania wypowiedzi pisemnych,
- doskonalenie znajomości języka niemieckiego.

ZAJĘCIA FAULTATYWNE

About Poland in English
• Czas trwania: 1 semestr
• Cele:
- rozwinięcie kompetencji posługiwania się językiem angielskim na poziomie

podstawowym A2,

- zapoznanie studentów z podstawowym słownictwem z zakresu historii i geografii
Polski oraz literatury i kultury polskiej,
- rozwinięcie umiejętności rozumienia prostych tekstów i wypowiedzi pisemnych na
tematy związane z polską kulturą i literaturą oraz historią i geografią Polski,
- rozwinięcie umiejętności redagowania krótkich tekstów w języku angielskim na
tematy związane z polską kulturą i literaturą oraz historią i geografią Polski.

ZAJĘCIA FAULTATYWNE
Krajobraz społeczno-polityczny współczesnej Polski
• Osoba prowadząca: Dr Artur Kopka
• Język polski
• Czas trwania: 1 semestr
• Cele:
- zaznajomienie studentów z najnowszą historią Polski;
- zaznajomienie studentów z kwestiami geopolitycznymi oraz ich wpływem na stosunki Polski
z sąsiadami;
- uwrażliwienie studentów na istotne aspekty historyczno-polityczne i ich wpływ na
konstytutywne cechy kulturowe polskiego społeczeństwa;
- przekazanie studentom wiedzy na temat kształtu oraz sposobu funkcjonowania polskiej
demokracji;
- zaznajomienie studentów z kształtem oraz sposobem funkcjonowania polskiego systemu
partyjnego;
- przekazanie studentom wiedzy na temat najważniejszych kontrowersji oraz linii konfliktu
w polskim społeczeństwie.

