Nazwa przedmiotu: Kultura wypowiedzi ustnych I
Kod przedmiotu:
Rok: II Semestr:
Ilość godzin: Typ zajęć:
ECTS:
1.2.3.O.237
zimowy
30
obligatoryjne
2
2016/17
Forma zajęć: Język:
Zaliczenie: Prowadzący:
konwersatoriu rosyjski
zaliczenie z Daniel Borysowski
m
oceną
Liczba
Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:
miejsc:
Ogólny opis przedmiotu:
Jeden z równolegle prowadzonych przedmiotów z zakresu praktycznej nauki języka rosyjskiego.
Zajęcia mają na celu kształtowanie kompetencji językowej studentów w zakresie sprawności
mówienia.
Cel zajęć:
Zaznajomienie studentów z leksyką dot. tematów „Sklep”, „Samopoczucie”. Wypracowanie
mechanicznych zachowań w zadanej sytuacji komunikacyjnej. Ćwiczenie umiejętności
rozpoznawania intencji komunikacyjnej rozmówcy i odpowiedniej reakcji na nią, wypracowanie
zdolności rozumienia ze słuchu, umiejętności opowiadania o swoich codziennych zakupach,
wchodzenia w interakcje z obsługą sklepu, umiejętności zasięgania i wyrażania opinii. Mówienia
o swoim samopoczuciu, zdrowiu. Opanowanie zdolności opisu i przebiegu schorzenia oraz
rozumienia diagnozy.
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:
Swobodnie odpowiadać na zadawane trudniejsze pytania dotyczące jego codziennych zakupów,
nazwywać elementarne produkty i towary; wymieniać nazwy sklepów / działów. Powinien
swobodnie mówić o swoim samopoczuciu, zdrowiu; nazywać dolegliwości oraz choroby; znać
specjalności lekarzy; umieć opisać przebieg oraz leczenie schorzenia.
Umiejętności:
Po zakończeniu kursu student powinien umieć:
1. konstruować wypowiedzi pisemne i ustne w języku rosyjskim z użyciem
2. poprawnych form gramatycznych, akcentuacyjnych i ortograficznych,
3. tworzyć dłuższe wypowiedzi ustne oraz dialogi,
4. analizować teksty pod kątem zawartości merytorycznej, struktury i form gramatycznych,
5. wyrażać własne opinie oraz zasięgać opinii rozmówcy,
6. korzystać z jedno- i dwujęzycznych słowników,
7. wykorzystywać w praktyce informacje zawarte w słownikach,
8. dokonywać tłumaczeń prostych tekstów,
9. inicjować i prowadzić rozmowę sytuacyjną,
10. rozwiązywać testy i inne zadania sprawdzające.

Inne kompetencje (postawy):
Po zakończeniu kursu student powinien:
1.
2.
3.
4.
5.

zajmować świadomą postawę wobec własnego i cudzego wypowiadania się,
wykazywać się zdolnością do autokorekcji mówienia i pisania,
postrzegać współzależność między fonicznym i graficznym kształtem wypowiedzi,
krytycznie oceniać przekazywaną wiedzę,
dostosować swoje zachowanie werbalne i niewerbalne do określonej sytuacji
komunikacyjnej,
6. stosować strategie komunikacyjne,
7. dbać o kulturę wypowiadania się,
8. wykazywać otwartość i tolerancję nie tylko wobec innych zjawisk językowych, lecz także
kulturowych.
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie
końcowej:
Frekwencja na zajęciach: 25%
Aktywność: 15%
Prace kontrolne: 25%
Prace domowe: 20%
Test końcowy: 15%
Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS:
Godziny kontaktowe: 30
Czas na przygotowanie się do zajęć: 15
Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 15
Suma godzin: 60
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2
Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):
1. Sklep, elementarne zakupy spożywcze, kosmetyki, prasa, książki.
2. Samopoczucie: lekarz, przychodznia, apteka, pogotowie.
3. Wyrażanie opinii i zasięganie opinii rozmówcy.
Podstawowa literatura:
1. Chlebda B., Danecka I., Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego II, Opole,
2. Махнач А., Из первых уст, Русский язык для среднего уровня, Варшава 2016,
3. Makarewicz H., Paszport maturzysty, Warszawa 2005.
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