
studia stacjonarne 
I stopnia licencjackie 

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

SYLABUSY



OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
AKWIZYCJA I NAUKA JĘZYKA DRUGIEGO. POZIOMY KOMPETENCJI W  
ŚWIETLE ESOKJ 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

Second Language Acquisition and Learning: Language Competency Levels 
and CEFR 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
21-FL-H-S1-E6-Akwizy 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
dowolnego wyboru 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
I, II lub III  

9. 
 
 

Semestr 
 
1, 2, 3, 4, 5 lub 6 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Magdalena Świątek, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- bez wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- przedstawienie procesu przyswajania języka ojczystego przez dziecko 
(rozwój poszczególnych podsystemów, a także sprawności i 
kompetencji);  
- porównanie tego procesu z procesem uczenia się języka obcego; 
- zapoznanie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego i 
jego założeniami. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia 
 
Student: 
 
- ma wiedzę o źródłach informacji 
dotyczących opisu poziomu kompetencji dla 
studiowanego języka oraz innych języków; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia: 
 
 
K_W03 
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- ma wiedzę o ogólnych mechanizmach 
rządzących używaniem języka; zna 
podstawowe narzędzia i metody opisu 
zjawisk językowych; 
 
- potrafi zastosować elementarne zasady i 
procedury badawcze, formułować i 
analizować problemy, dobrać odpowiednie 
narzędzia, formułować wnioski, opracować i 
zaprezentować rezultaty pracy w zakresie 
akwizycji i nauki języka oraz poziomów 
kompetencji językowej dla języka 
hiszpańskiego (jako obcego); 
 
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i 
rozwijać umiejętności badawcze w zakresie 
wybranego obszaru nauki o akwizycji i nauce 
języków oraz o poziomach kompetencji 
językowej, wykorzystując wskazówki 
opiekuna naukowego i literaturę przedmiotu; 
 
- rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
 
- umie odpowiednio określić priorytety 
służące realizacji zadań; potrafi 
gospodarować czasem i realizować określone 
zadania w wyznaczonych terminach; 
 
- ma świadomość różnic kulturowych i 
związanych z tym wyzwań, potrafi w praktyce 
stosować wiedzę o mechanizmach 
komunikacji interkulturowej. 

 
K_W07 
 
 
 
 
K_U02 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_U03 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
 
K_K03 
 
 
 
 
K_K06 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- na czym polega wyjątkowość ludzkiego języka i czym różni się on od 
innych systemów komunikacji? Jak tworzył się werbalny system 
komunikacji u ludzi? 
- jak przebiega akwizycja języka pierwszego? 
- język ojczysty vs. drugi język vs. język obcy. Specyficzne 
uwarunkowania akwizycji i uczenia się języków; 
- specyfika procesu uczenia się języka drugiego. Uczący się i jego 
uwarunkowania. Typy motywacji i ich rola w procesie 
glottodydaktycznym. Wspieranie autonomii uczącego się. Rola 
autoewaluacji; 
- kompetencja językowa, kompetencja komunikacyjna, kompetencja 
socjokulturowa. Dlaczego i jak ich uczyć? 
- miejsce błędu w procesie akwizycji języka. Zjawiska transferu 
językowego i interferencji; 
- dwu- i wielojęzyczność. Dwu- i wielokulturowość; 
- czym jest i czemu służy Europejski System Opisu Kształcenia 
Językowego? Zawartość dokumentu i dokumenty uzupełniające; 
- rozwój sprawności w świetle ESOKJ; 
- poziomy kompetencji językowej w świetle ESOKJ; 
- ewaluacja w świetle ESOKJ;  
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- strategie wspierania autonomii w procesie uczenia się języków obcych; 
- przegląd podręczników do języka hiszpańskiego pod kątem ich 
zgodności z wymogami ESOKJ. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
Dakowska M., Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, 

PWN, Warszawa 2001. 
Dąbrowska E., Kubiński W., Akwizycja języka w świetle językoznawstwa 

kognitywnego, Universitas, Kraków 2003. 
Grucza F. (red.), Język, kultura, kompetencja kulturowa, Wydawnictwa 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993. 
Grucza F. (red.), Teoria komunikacji językowej a glottodydaktyka, 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1978. 
Grucza F., Dakowska M. (red.), Koncepcje kognitywne w lingwistyce, 

translatoryce i glottodydaktyce, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 1997. 

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka 
Edukacyjna, Warszawa 2005. 

Komorowska H. (red.), Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: 
uczenie się, nauczanie, ocenianie, CODN, Warszawa 2003. 

Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji, Scholar, Warszawa 2000. 
Lewicka G., Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a 

konstruktywistyczna teoria uczenia się, Oficyna Wydawnicza Atut - 
Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2007. 

Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte – 
Anaya, Madrid 2002. 

Mecner P., Elementy gramatyki umysłu, Universitas, Kraków 2007. 
Plan curricular del Instituto Cervantes, Instituto Cervantes, Biblioteca 

Nueva, Madrid 2007. 
17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium:  
- obserwacje zachowań; 
- praca zaliczeniowa na ocenę;  
- test pisemny. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański i / lub polski 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- wykład: 

 
30 

Praca własna studenta: 
- przygotowanie do zajęć: 
- napisanie pracy zaliczeniowej: 

 
15 
15 

Suma godzin 
 

60 

Liczba punktów ECTS 2 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
AMERYKA ŁACIŃSKA – OKRES KOLONIALNY ORAZ PROCESY 
NARODOWOWYZWOLEŃCZE (XVI-XIX W.) 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: 
 
Latin America – Colonial Period and National Independence Processes 
(16th-19th century) 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu:  
 
21-FL-H-S1-E4-ALkolo 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu  
 

ograniczonego wyboru (blok przedmiotów cywilizacyjnych) 
6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów  
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów 
 
II i/lub III 

9. 
 
 

Semestr 
 
3, 4 lub 5  

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Jerzy Achmatowicz, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- bez wymagań wstępnych   

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
- ukazać najważniejsze zjawiska okresu kolonialnego w Hispanoameryce 
dotyczące: 

• życia politycznego; 
• społecznego (demografia, metysaż); 
• kultury szeroko pojętej (literatura, malarstwo, architektura, 

nauka); 
• życia ekonomicznego. 

- przedstawić uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrze idei 
niepodległościowej w Hispanoameryce. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia: 
 
Student: 
 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia: 
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- ma wiedzę dotyczącą najważniejszych 
zjawisk i kultury okresu kolonialnego w 
amerykańskich dominiach Hiszpanii i 
Portugalii, dostrzegając ich związek z 
kształtowaniem się nowej rzeczywistości, 
którą obejmuje zbiorowe pojęcie Ameryka 
Łacińska; 
 
- ma wiedzę o procesach historycznych 
tworzących podstawę dla pojawienia się 
ruchów narodowowyzwoleńczych i w 
konsekwencji wyłonienia się współczesnej 
struktury cywilizacyjnej Ameryki Łacińskiej; 
 
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i 
rozwijać umiejętności badawcze w zakresie 
wybranego obszaru kulturoznawstwa, 
wykorzystując wskazówki opiekuna 
naukowego i literaturę przedmiotu; 
 
- potrafi, posługując się typowymi 
metodami, analizować wytwory kultury 
charakterystyczne dla obszaru kultury 
studiowanego języka oraz interpretować je, 
dążąc do określenia ich znaczeń, zakresu 
oddziaływania społecznego oraz ich miejsca 
w procesie historycznym i w przemianach 
kultury; 
 
- ma świadomość różnic kulturowych i 
związanych z tym wyzwań; 
 
- jest świadomy współodpowiedzialności 
za zachowanie dziedzictwa kulturowego 
danego regionu, kraju (zwłaszcza ojczystego, 
Polski oraz kraju studiowanego języka), 
Europy oraz znaczenia refleksji na jego temat 
dla przyszłości. 

K_W09 
 
 
 
 
 
 
 
K_W10 
 
 
 
 
 
K_U03 
 
 
 
 
 
K_U06 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K06 
 
 
K_K08 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
- rozbicie struktur świata tubylczego oraz ujednolicenie form 
panowania kolonialnego – biurokracja i organizacja terytorialna; 
- eksploatacja pracy Indian; niewolnictwo; 
- procesy urbanizacyjne na tle głównych tendencji demograficznych; 
- podstawowe aspekty gospodarczych związków pomiędzy 
metropolią i koloniami; źródła niedorozwoju ekonomicznego i deformacji 
struktur gospodarczych kolonii; 
- Hiszpanie, Kreole i metysi: podstawowe obszary napięć i 
konfliktów; 
- sztuka kolonialna; 
- uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne procesów 
narodowowyzwoleńczych na obszarze Ameryki Łacińskiej; 
- główne etapy, liderzy i podstawowe fakty związane z wyzwalaniem 
się kolonii spod panowania Hiszpanii i Portugalii; 
- dziedzictwo kolonialne; 
- proces tworzenia się nowoczesnych republik latynoamerykańskich; 
- bilans procesów narodowowyzwoleńczych u progu XX w. 

HL-S Ostatnia aktualizacja: 03/2015 str. 6

Instytut Filologii Romańskiej www.ifr.uni.wroc.pl Uniwersytet Wrocławski



16. 
 
 

Zalecana literatura  
 
Blas P. de, Puente J. de la, Servía M.J., Roca E., Rivas R.A., Historia común 

de Iberoamérica, EDAF – Ensayo, Madrid 2000. 
Eakin Marshall C., Historia Ameryki Łacińskiej, zderzenie kultur, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009. 
Halperin Donghi T., Historia Contemporánea de América Latina, Alianza, 

Madrid 1990. 
Historia de América Latina, t. I, Edusp, Santiago de Chile 1997.  
Łepkowski T. (red.) Dzieje Ameryki Łacińskiej, t. I-III; Warszawa, PWN, 

1983. 
Łepkowski T. (red.) Historia Meksyku, Ossolineum, Wrocław 1986. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium:  
- prezentacja; 
- test pisemny.  

18. 
 
 

Język wykładowy:  
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

 
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 

 
30 

Praca własna studenta np.: 
- czytanie wskazanej literatury: 
- przygotowanie do testu: 
- prezentacje i mini interwencje:  

 
20 
25 
15 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
ARCYDZIEŁA SZTUKI HISZPAŃSKIEJ 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

Spanish Masterpieces 
3.  Jednostka prowadząca przedmiot 

 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
21-FL-H-S1-E1-ArcSzH 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
dowolnego wyboru 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska, filologia francuska 

7. 
 
 

Poziom studiów 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 

I (w miarę wolnych miejsc II i/lub III) 
9. 
 
 

Semestr  
 
1 (ew. 3 i 5) 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
wykład, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Agnieszka August-Zarębska, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- bez wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- zapoznanie studentów z najważniejszymi stylami artystycznymi, 
twórcami i dziełami sztuki hiszpańskiej od późnego renesansu do czasów 
współczesnych z uwzględnieniem ich miejsca w historii sztuki 
europejskiej;  
- rozwijanie umiejętności interpretacji dzieł oraz rozpoznawanie podłoża 
kulturowego i historycznego zjawisk artystycznych. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
Student: 
 
- wymienia najważniejszych malarzy 
hiszpańskich od czasów renesansu do 
współczesności, rozpoznaje ich dzieła i 
przedstawia najważniejsze cechy ich stylu; 
 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W09  
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- potrafi wymienić najważniejsze muzea i 
galerie sztuki w Hiszpanii i orientuje się w ich 
profilu; 
 
- analizuje i interpretuje wybrane dzieła 
sztuki, używając podstawowej terminologii z 
zakresu analizy tekstów kultury; potrafi 
wskazać ich związki z trendami panującymi w 
sztuce europejskiej; 
 
- potrafi samodzielnie zdobywać informacje 
na temat danego artysty i jego dzieła; 
 
- potrafi tworzyć w języku polskim krótkie 
wypowiedzi ustne, opisujące wytwory sztuki 
oraz zawierające sądy krytyczne na ich 
temat;   
 
- jest świadomy potrzeby uczestnictwa w 
życiu kulturalnym własnego kraju i Europy, a 
więc np. wizyt w muzeach, lektury itp. 

K_W11  
 
 
 
K_U06  
 
 
 
 
 
K_U03  
 
 
K_U10  
 
 
 
 
K_K07 
 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- czy sztuka współczesna potrzebuje sztuki dawnej? Czyli po co dziś 
oglądać obrazy El Greca, jeśli mnie nie zachwyca; 
- El Greco;  
- Diego Velázquez;  
- Diego Velázquez – zagadnienia interpretacji i recepcji sztuki;  
- Francisco Goya;  
- nowe nurty w malarstwie w XIX i XX w.; 
- Joaquín Sorolla;  
- Pablo Picasso;  
- Salvador Dalí;  

16. 
 
 

Zalecana literatura  
 
Dobrzycka A., Diego Velazquez, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 

1990. 
El Greco, seria „Geniusze sztuki”, Krajowa Agencja Wydawnicza, 

Warszawa  1985. 
Erben W., Miró. El hombre y su obra, Taschen, Köln-Madrid 2008 (lub inna 

wersja językowa). 
Feuchtwanger L., Goya. Gorzka droga poznania, Świat Książki, Warszawa 

2007. 
Hagen R.M., Francisco Goya, Taschen, Kolonia-Warszawa 2003. 
Hughes R., Goya. Artysta i jego czas, W.A.B., Warszawa 2006.  
Pons-Sorolla B., Joaquín Sorolla, Ediciones Polígrafa, Barcelona 2005.  
Walther I.F., Pablo Picasso, Tachen-Solis, Kolonia-Warszawa 2001.  
Witko A., Tajemnica „Las meninas” , Wydawnictwo AA, Kraków 2007. 
Wright P., Goya, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1994.  
Z serii Rzeczpospolitej „Klasycy sztuki” tomy: El Greco, Goya, Picasso, 

Velázquez, etc. 
17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
wykład:  
- egzamin pisemny 

18. 
 

Język wykładowy 
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 Polski 
19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- wykład: 

 
30 

Praca własna studenta: 
- czytanie wskazanej literatury:  
- przygotowanie do egzaminu: 

 
10 
20 

Suma godzin 
 

60 

Liczba punktów ECTS 
 

2 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 

 
1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 

 
DRUGI JĘZYK ROMAŃSKI (francuski, hiszpański, portugalski, włoski) 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Second Romance Language (French, Spanish, Portuguese, Italian) 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
21-FL/HL-F-S2-E1/E3-2JRf/2JRh/2JRp/2JRw 
21-FL/HL-F-S2-E2/E4-2JRf/2JRh/2JRp/2JRw 
21-FL/HL-F-S2-E3/E5-2JRf/2JRh/2JRp/2JRw 
21-FL/HL-F-S2-E4/E6-2JRf/2JRh/2JRp/2JRw 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
ograniczonego wyboru 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia francuska 

7. 
 
 

Poziom studiów 
 
I stopień, ścieżka A i B 

8. 
 
 

Rok studiów 
 
ścieżka A: II i III; ścieżka B: I i II  

9. 
 
 

Semestr 
 
ścieżka A: 3-6; ścieżka B: 1-4 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia: 60 godzin + 60 godzin + 60 godzin + 60 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Davide Artico dr, Zuzanna Bułat-Silva dr, Magdalena Krzyżostaniak dr, 
Anna Kuźnik dr, Marta Minkiewicz dr, Justyna Nowicka dr, Daniel Słapek 
dr, Ewa Warmuz mgr, Justyna Wesoła dr, Wysłobocki Tomasz dr,  oraz 
doktoranci 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- pierwszy semestr nauki drugiego języka romańskiego: bez wymagań 
wstępnych;  
- drugi i czwarty semestr nauki drugiego języka romańskiego: zaliczenie 
poziomu językowego określonego dla semestru poprzedniego; 
- trzeci semestr nauki drugiego języka romańskiego: zdanie egzaminu po 
drugim semestrze. 

13. 
 
 

Cele przedmiotu 
  
- pierwszy semestr nauki drugiego języka romańskiego: opanowanie 
poziomu A1 wg ESOKJ; 
- drugi semestr nauki drugiego języka romańskiego: opanowanie poziomu 
A2 wg ESOKJ; 
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- trzeci semestr nauki drugiego języka romańskiego: opanowanie 
poziomu B1 wg ESOKJ; 
- czwarty semestr nauki drugiego języka romańskiego: opanowanie 
poziomu B2 wg ESOKJ. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
Student: 
 
- ma adekwatne do poziomu 
kształcenia umiejętności językowe         
w zakresie drugiego (dodatkowego) 
języka obcego, innego niż 
język/języki studiów, zgodne                 
z obiektywnie określonymi 
wymaganiami (odniesieniem jest 
poziom B2 wg wymagań ESOKJ lub 
analogiczny); 
 
- rozumie potrzebę uczenia się przez 
całe życie, zwłaszcza w zakresie 
rozwijania umiejętności językowych; 
 
- potrafi pracować w zespole, 
przyjmując w nim różne role, dzieli 
się posiadaną wiedzą                                
i umiejętnościami; 
 
- ma świadomość różnic kulturowych        
i związanych z tym wyzwań, potrafi  
w praktyce stosować wiedzę                   
o mechanizmach komunikacji 
interkulturowej; 
 
- jest świadomy 
współodpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 
danego regionu, kraju (zwłaszcza 
ojczystego, Polski oraz kraju 
studiowanego języka), Europy. 

Symbole kierunkowych efektów 
kształcenia 
 
 
K_U12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
 
K_K02 
 
 
 
 
K_K06 
 
 
 
 
 
K_K08   

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- odpowiednie dla poziomów językowych wg ESOKJ od A1 do B2. 

16. 
 
 

Zalecana literatura (wybrane pozycje) 
 
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (materiały 
ogólnodostępne w sieci) 
 
Przykładowe metody (w zależności od języka lektoratu i poziomu 
zaawansowania językowego słuchaczy): 
J. hiszpański: VV.AA. Prisma 1, 2, 3, Editorial Edinumen, 2007. 
J. portugalski: Coimbra L., Coimbra M., Portuges sem fronteiras 1, 2, 3, Li, 
2005. 
J. włoski: Mazzetti A. et all., Quiitalia.it A1, A2, B1, B2, Le Monnier, 
2012. 
 

17. 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia 
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- zaliczenie na ocenę (semestr 1) + egzamin (semestr 2) + zaliczenie na 
ocenę (semestr 3) + egzamin (semestr 4); 
- sposób sprawdzania osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia 
dostosowany jest każdorazowo do poziomu i rodzaju kompetencji 
językowej podlegającej ewaluacji oraz zgodny z wykorzystywanymi 
materiałami kursowymi; 
- egzamin po semestrach 2 i 4 ma formę pisemną, trwa 90 minut i składa 
się z dwóch rozdzielonych przerwą części (np. testu leksykalno-
gramatycznego i/lub wypracowania i/lub rozumienia ze słuchu i/lub 
rozumienia tekstu pisanego); użycie słowników jednojęzycznych 
(wyłącznie wydawnictwa książkowe) jest dopuszczalne w przypadku 
wypracowania (w przypadku rozumienia tekstu pisanego lub tekstu ze 
słuchu o możliwości tej decyduje prowadzący); ocena wpisywana do 
indeksu to 50% oceny końcowej z ćwiczeń + 50% oceny uzyskanej za 
egzamin; warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie 
pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
odpowiednio: francuski, hiszpański, portugalski, włoski - z elementami 
języka polskiego 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 
  
- ćwiczenia: 

 
  
240 godzin lekcyjnych = 

180 h 
Praca własna studenta: 
 
- przygotowanie do zajęć i do prac 
kontrolnych; 
- przygotowanie do egzaminu (w drugim i 
czwartym semestrze nauki drugiego języka 
romańskiego). 

75 + 105 + 75 + 105 = 
360 

Suma godzin 540 
Liczba punktów ECTS 4 + 5 + 4 + 5 
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Załącznik nr 2 
do zarządzenia Nr 33/2012 
z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

 
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 

 
1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 

EKSPLIKACJE LITERACKIE NA PODSTAWIE WYBRANYCH TEKSTÓW 
HISZPAŃSKIGO ŚREDNIOWIECZA I ZŁOTYCH WIEKÓW 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 

5. 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
przedmiot fakultatywny (wolnego wyboru) 

6. 
 

Kierunek studiów 
filologia hiszpańska 

7. 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
I 

8. 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
I 

9. 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
zimowy  

10. 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
ćwiczenia, 30 godz. 

11. 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 

12. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: 
 
Brak wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu 
 
Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat 
wybranych arcydzieł literatury hiszpańskiej powstałych w okresie od 
średniowiecza do wieku XVII oraz wykształcenie umiejętności 
związanych z krytyczna lekturą tekstów literackich. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia:   
 
- ma wiedzę dotyczącą najważniejszych 
zjawisk z historii literatury hiszpańskiej; 
 
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w 
zakresie historii literatury hiszpańskiej; 
 
- potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami 
 
- umie odpowiednio określić priorytety 
służące realizacji zadań; potrafi 
gospodarować czasem i realizować określone 
zadania w wyznaczonych terminach. 
 
 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia: 
K_W09 
 
 
K_U03 
 
 
K_K02 
 
 
 
K_K03 
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15. 
 

Treści programowe: 
 

1. Pieśń o Cydzie. 
2. Celestyna, Fernando de Rojas. 
3. Sny, Godzina dla każdego, czyli Fortuna mózgiem obdarzona, 

Francisco de Quevedo. 
4. Księga Życia, św. Teresa z Ávila. 
5. Żywot Łazika z Tormesu 
6. Abencerrag, Historia Abindarraeza i pieknej Haryfy  
7. Nowele przykładne, Miguel de Cervantes Saavedra. 

16. 
 
 

Zalecana literatura (wybór): 
 
Abencerraje i piękna Haryfa, przełożył F. Śmieja, Kraków, Wydawnictwo 
Literackie, 1975; El Abencerraje. Abencerrag, Historia Abindarraeza i 
pieknej Haryfy, edycja oryginału oraz przekład F. Śmieja, Wrocław, Wyd. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. 

Cervantes Saavedra M. de, Nowele przykładne, przeł. Z. Karczewska-
Markiewicz, Kraków, WL, 1976;  

Pieśń o Cydzie, przeł. A. L. Czerny, Kraków, WL, 1970 (również inne 
wydania). 

Quevedo F. de, Sny. Godzina dla każdego czyli Fortuna mózgiem 
obdarzona, przeł. K. Wojciechowska, Warszawa, PIW, 1982; Żywot 
młodzika niepoczciwego imieniem Pablos, przeł. K. Wojciechowska, 
Warszawa, PIW, 1978.  

Rojas, Fernando de, Celestyna, przeł. K. Zawanowski, Warszawa, 1962.  

Św. Teresa z Ávila, Księga mojego życia, przeł. D. Wandzioch, W. Ciak, 
Flos Carmeli, 2009.  

Żywot Łazika z Tormesu, przeł. M. Mann, Warszawa, 1988 (różne lata 
wydań). 

 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
- zaliczenie na ocenę składa się z trzech ocen cząstkowych 
(40%+30%+30%) 
- obserwacja bieżąca (aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do  
dyskusji, znajomość literatury przedmiotu wskazanej przez 
prowadzącego, samodzielne kwerendy): K_W09, K_U03, K_K02, K_K03 
- przygotowanie prezentacji na wskazany przez wykładowcę temat 
(znajomość literatury przedmiotu wskazanej przez prowadzącego, 
samodzielna kwerenda): K_W09, K_U03, K_K02, K_K03 
- pisemne kolokwium końcowe: K_W09 
 

18. 
 

Język wykładowy 
 
język polski 
 

19. 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
Forma aktywności studenta 

 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  30 
Praca własna studenta np.:  
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- przygotowanie do zajęć: 
- przygotowanie pracy zaliczeniowej: 
- przygotowanie do egzaminu: 

15 
15 
 

Suma godzin 
 

60 

Liczba punktów ECTS 
 

2 

 
 

*objaśnienie symboli: 
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia  
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO - FONETYKA 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

Descriptive Grammar of Spanish - Phonetics 
3.  Jednostka prowadząca przedmiot: 

  
Instytut Filologii Romańskiej  

4.  Kod przedmiotu/modułu:  
 

21-FL-H-S1-E2-GOJH 
5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu:  
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów:  
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów:  
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów:  
 
I 

9. 
 
 

Semestr:  
 
2 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin:  
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia: 
 
Monika Głowicka, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: 
 
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka hiszpańskiego   

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
  
- wprowadzenie do opisu teoretycznego fonetyki hiszpańskiej; 
- zapoznanie z najistotniejszymi zjawiskami fonetycznymi języka 
hiszpańskiego; 
- nauczenie prawidłowej artykulacji głosek, akcentowania wyrazów i 
właściwego stosowania wzorów intonacyjnych języka hiszpańskiego; 
- uświadomienie studentom odrębności systemu fonetycznego języka 
hiszpańskiego i polskiego; 
- zapoznanie z wybranymi zasadami ortografii i interpunkcji języka 
hiszpańskiego (akcent wyrazów). 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
Student: 
 
- poznanie terminologii z zakresu fonetyki i 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W02 
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fonologii języka hiszpańskiego; 
 
- uporządkowanie wiedzy szczegółowej z 
zakresu fonetyki i fonologii języka 
hiszpańskiego; 
 
- dokonanie podstawowego zestawienia 
zjawisk fonetycznych języka polskiego oraz 
hiszpańskiego. 

 
 
K_W04 
 
 
 
K_W08 
 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
- elementy prozodii;  
- baza artykulacyjna; 
- fonemy hiszpańskie: cechy dystynktywne, opozycje, alofony; 
klasyfikacja fonemów, spółgłoski i samogłoski języka hiszpańskiego; 
- miejsce i rodzaj artykulacji; 
- dyftongi i tryftongi; 
- transkrypcja fonologiczna i fonetyczna; 
- upodobnienie dźwięków; 
- zjawiska fonetyczne: synalefa, rozziew, synereza, seseo i yeísmo; 
- sylaba; 
- akcent (charakterystyka akcentu hiszpańskiego, miejsce akcentu, jego 
funkcje, wyrazy akcentowane i nieakcentowane); 
- akcent graficzny; 
- połączenia międzywyrazowe samogłoskowe i spółgłoskowe; 
- intonacja. Wzory intonacyjne języka hiszpańskiego; 
- ćwiczenia transkrypcyjne i artykulacyjne. 

16. 
 
 

Zalecana literatura (podręczniki) 
 
Gómez Torrego L., Gramática didáctica del español, Ediciones SM, Madrid 

2002. 
Nowikow W., Fonetyka hiszpańska, PWN, Warszawa 1992. 
Nowikow W., J. Szałek, Introducción a la fonología y la fonética 

españolas, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001. 
Quilis A.A., Fernández J.A., Curso de fonética y fonología españolas para 

estudiantes angloamericanos, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid 1981. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium: 
- kolokwium zaliczeniowe;  
- obserwacje zachowań. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 

 
30 

Praca własna studenta: 
- przygotowanie do zajęć: 
- prace pisemne: 
- przygotowanie do kolokwium: 

 
20 
20 
20 

Suma godzin 90 
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Liczba punktów ECTS 
 

3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO - MORFOLOGIA I I 
MORFOLOGIA II 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Descriptive Grammar of Spanish – Morphology I and Morphology II 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot:  
 
Instytut Filologii Romańskiej   

4.  Kod przedmiotu/modułu: 
 
21-FL-H-S1-E3-GOJH 
21-FL-H-S1-E4-GOJHmo 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu:  
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów:  
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów:  
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów:  
 
II 

9. 
 
 

Semestr:  
 
3 i 4 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin:  
 
wykład + ćwiczenia, 60 godzin (30 godzin + 30 godzin) 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Justyna Wesoła dr, Monika Głowicka dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka hiszpańskiego 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- zapoznanie studentów z przedmiotem, celami i działami gramatyki; 
- zaznajomienie studentów z podstawami morfologii, procesami 
słowotwórczymi występującymi w języku hiszpańskim oraz częściami 
mowy wchodzącymi w skład grupy rzeczownikowej (rzeczownikami, 
przymiotnikami, rodzajnikami, liczebnikami, zaimkami) i spoza grupy 
nominalnej (czasownikami, przysłówkami, przyimkami, spójnikami); 
- zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami 
dotyczącymi systemu czasownika w języku hiszpańskim, jego form, 
typologii, trybów i czasów, aspektu, przebiegu czynności, a także funkcji, 
jakie pełni w zdaniu; 
- zapoznanie studentów z terminologią oraz głównymi zagadnieniami i 
pojęciami z zakresu morfologii i części mowy; 
- przygotowanie studentów do samodzielnej analizy i interpretacji 
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zjawisk morfologicznych, rozpoznawania części mowy, a w przyszłości 
również do nauki o zdaniu; 
- rozwój umiejętności językowych studentów i eliminowanie błędów w 
użyciu języka obcego poprzez objaśnianie norm i reguł rządzących 
budową i łączliwością poszczególnych części mowy;  
- uświadamianie studentom względności interpretacji niektórych zjawisk 
gramatycznych oraz istnienia rozbieżności terminologicznych w zakresie 
gramatyki hiszpańskiej; 
- zachęcenie studentów do poszerzania wiedzy językowej poprzez 
wskazanie im przydatności rozwijanych na zajęciach umiejętności w 
późniejszej pracy w zawodzie nauczyciela języka obcego, tłumacza lub 
badacza. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
Student: 
 
- dzięki udziałowi w zajęciach student ma 
uporządkowaną wiedzę o systemie 
gramatycznym studiowanego języka. Potrafi 
dokonać podstawowego zestawienia struktur 
i zjawisk języka polskiego oraz 
hiszpańskiego, a także ma podstawową 
wiedzę o przechodzeniu od struktur jednego 
języka do struktur drugiego; 
 
- potrafi zastosować elementarne zasady i 
procedury badawczej, formułować i 
analizować problemy, dobrać odpowiednie 
narzędzia, formułować wnioski w zakresie 
morfologii hiszpańskiej; 
 
- potrafi zastosować w wypowiedzi ustnej i 
pisemnej odpowiednią argumentację 
merytoryczną, z wykorzystaniem poglądów 
innych osób znanych z różnych źródeł oraz 
formułować wnioski; 
 
- rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych. 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia: 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_U02 
 
 
 
 
 
K_U07 
 
 
 
 
 
K_K01 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
Semestr 3: 
- działy gramatyki. Podstawy morfologii. Rodzaje morfemów; 
- zjawiska morfologiczne. Budowa wyrazu; 
- słowotwórstwo hiszpańskie; 
- rzeczownik: definicja, charakterystyka, klasyfikacja, funkcje. Rodzaj i 
liczba; 
- przymiotnik: charakterystyka, rodzaj, liczba, znaczenie, stopniowanie, 
funkcje, redukcja, pozycja, użycie z ser i estar; 
- determinativos: problem terminologiczny, charakterystyka, klasyfikacja; 
- rodzajnik, zaimki wskazujące, dzierżawcze, nieokreślone, liczebniki; 
- zaimki: charakterystyka, klasyfikacja.  
Semestr 4 
- system czasownika: 

• czasowniki przechodnie i nieprzechodnie; 
• pojęcie przebiegu czynności czasownika; 
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• kategoria aspektu; 
• tryb i modalność: 

§ tryb oznajmujący; 
§ tryb łączący Subjuntivo; 
§ tryb rozkazujący; 
§ tryb przypuszczający. 

• klasyfikacja czasowników hiszpańskich; 
• pojęcie czasu gramatycznego: 

§ czasy proste trybu oznajmującego; 
§ czasy proste trybu łączącego; 
§ czasy złożone.  

• konstrukcje peryfrastyczne; 
• bezosobowe formy czasownika: gerundio, partticipio, infinitivo; 
• strona bierna: użycia czasowników ser i estar;  
• strona zwrotna Pasiva refleja; 

- przysłówek i jego funkcje 
- przyimki i ich funkcje w języku hiszpańskim 
- spójniki 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
Alarcos Llorach E., Gramática de la lengua española, Espasa Libros, 

Madrid 1994. 
Alarcos Llorach E., Estudios de gramática funcional del español 

contemporáneo, Gredos, Madrid 1974. 
Gómez Torrego L., Gramática didáctica del español, Ediciones SM, Madrid 

2002. 
Hernández Alonso C., Gramática funcional del español, Gredos, Madrid 

1986. 
Hernández G., Análisis gramatical. Teoría y Práctica, SGEL, Madrid 2006. 
Real Academia Española, Esbozo de una nueva gramática de la lengua 

española, Espasa Libros, Madrid 1989.  
Seco M., Gramática esencial del español: introducción al estudio de la 

lengua, Espasa, Madrid 1980. 
17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
ćwiczenia+wykład:  
- sprawdzian ustny i pisemny (50% oceny);  
- egzamin pisemny (50% oceny) 
[negatywna ocena z ćwiczeń lub wykładu uniemożliwia zaliczenie całości] 

18. 
 

Język wykładowy:  
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 
Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- wykład: 
 
- ćwiczenia: 

 
30 

 
30  

Praca własna studenta: 
- przygotowanie do zajęć: 
- przygotowanie do egzaminu: 
- praca pisemna: 

 
40 
60 
20 

Suma godzin 
 

180 
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Liczba punktów ECTS 
 

6 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – SYNTAKSA 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

Descritpive Grammar of Spanish - Syntax 
3.  Jednostka prowadząca przedmiot:  

 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu:  
 

21-FL-H-S1-E5-GOJHsy 
5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu:  
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów:  
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów:  
 
I stopień  

8. 
 
 

Rok studiów:  
 
III 

9. 
 
 

Semestr:  
 
5 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin:  
 
wykład + ćwiczenia, 15 godzin + 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia: 
 
Monika Głowicka, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: 
 
- student zna podstawową terminologię z zakresu językoznawstwa 
ogólnego; 
- ma pogłębioną wiedzę szczegółową w zakresie morfologii języka 
hiszpańskiego; 
- zna podstawowe narzędzia i metody opisu zjawisk językowych. 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- zapoznanie studentów z terminologią i pojęciami z zakresu syntaksy; 
- zaznajomienie studentów z podstawowymi metodami analizy 
składniowej; 
- wprowadzenie do analizy językowej w odniesieniu do części zdania; 
- uświadamianie studentom różnic między systemem syntaktycznym 
języka hiszpańskiego i polskiego; 
- kształcenie umiejętności samodzielnej interpretacji zjawisk językowych. 
Przygotowanie do samodzielnej analizy tekstu na poziomie składni. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
Student: 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
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- dzięki udziałowi w zajęciach student zna i 
rozumie podstawowe metody analizy i 
interpretacji zjawisk językowych; 
 
- ma wiedzę o mechanizmach rządzących 
używaniem języka; zna podstawowe 
narzędzia i metody opisu zjawisk językowych; 
 
- ma uporządkowaną wiedzę o systemie 
gramatycznym języka hiszpańskiego; 
 
- potrafi zastosować elementarne zasady i 
procedury badawcze, formułować i analizować 
problemy, dobrać odpowiednie narzędzia, 
formułować wnioski w zakresie morfologii i 
składni języka hiszpańskiego. 

 
K_W06 
 
 
 
K_W07 
 
 
 
K_W08 
 
 
K_U02 
 
 
 
 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- wprowadzenie do składni (podstawowe pojęcia z zakresu składni języka 
hiszpańskiego, hierarchiczna struktura języka) 
- zdanie proste: 

• Klasyfikacja zdania prostego ze względu na cel wypowiedzi. 
• Klasyfikacja zdania prostego ze względu na budowę.  

- zdanie złożone; 
- zdania współrzędnie złożone. Typy zdań i ich analiza; 
- zdania podrzędnie złożone; 
- zdania rzeczownikowe: 

• podmiotowe 
• w funkcji dopełnienia bliższego; 
• w funkcji dopełnienia dalszego; 
• w funkcji complemento de régimen; 
• w funkcji przydawki. 

- zdania przymiotnikowe; 
- zdania przysłówkowe: 

• sposobu; 
• czasowe; 
• przyczynowe; 
• celowe; 
• przyzwalające; 
• warunkowe; 
• porównawcze; 
• skutkowe. 

16. 
 
 

Zalecana literatura  
 
Alarcos Llorach E., Gramática de la lengua española, Espasa Libros, 

Madrid 1994. 
Alarcos Llorach E., Estudios de gramática funcional del español 

contemporáneo, Gredos, Madrid 1974. 
Gómez Torrego L., Gramática didáctica del español, Ediciones SM, Madrid 

2002. 
Hernández Alonso C., Gramática funcional del español, Gredos, Madrid 

1986. 
Hernández G., Análisis gramatical. Teoría y Práctica, SGEL, Madrid 2006. 
Real Academia Española, Esbozo de una nueva gramática de la lengua 

española, Espasa Libros, Madrid 1989.  
Seco M., Gramática esencial del español: introducción al estudio de la 
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lengua, Espasa, Madrid 1980. 
17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
ćwiczenia+wykład:  
- odpowiedzi ustne i praca pisemna (50% oceny);  
- egzamin pisemny (50% oceny)  
[negatywna ocena z ćwiczeń lub wykładu uniemożliwia zaliczenie całości] 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- wykład: 
 
- ćwiczenia: 

 
15 

 
30 

Praca własna studenta: 
- przygotowanie analizy tekstu: 
- przygotowanie do zajęć: 
- przygotowanie do egzaminu: 

 
10 
15 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 

1. Nazwa przedmiotu w języku polskim:  
 
GRAMATYKA KONTRASTYWNA 

2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim: 
 
Contrastive Grammar 

3. Jednostka prowadząca przedmiot:  
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4. Kod przedmiotu: 
 
21-FL-H-S1-E6-GraKon 

5. Rodzaj przedmiotu:  
 
obowiązkowy 

6. Kierunek studiów:  
 
filologia hiszpańska 

7. Poziom studiów:  
 
I stopień 

8. Rok studiów:  
 
III 

9. Semestr:  
 
6 

10. Forma zajęć i liczba godzin:  
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia: 
 
Justyna Wesoła, dr 

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu: 
 
- adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w zakresie 
języka hiszpańskiego; 
- zaliczenie konkretnego przedmiotu (wstęp do językoznawstwa). 

13. Cele przedmiotu: 
 
- zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w gramatyce 
kontrastywnej; 
- uporządkowanie zdobytej wcześniej przez studentów wiedzy o systemie 
języka hiszpańskiego i jej konfrontacja z intuicyjną znajomością języka 
ojczystego; 
- poszerzenie i uzupełnienie posiadanej przez studentów wiedzy 
gramatycznej o języku polskim; 
- uświadomienie studentom podstawowych, pozagramatycznych różnic 
między językiem polskim a hiszpańskim wynikających z ich miejsca 
wśród innych języków świata. 
- refleksja nad głównymi różnicami między systemem języka 
hiszpańskiego   i polskiego na poziomie fonologicznym, morfologicznym i 
składniowym; 
- wstępne przygotowanie studentów do przeprowadzania samodzielnych 

HL-S Ostatnia aktualizacja: 03/2015 str. 27

Instytut Filologii Romańskiej www.ifr.uni.wroc.pl Uniwersytet Wrocławski



	   	   	  

analiz porównawczych dla celów leksykografii, teorii przekładu i 
glottodydaktyki; 
- uświadomienie studentom nieprzystawalności dwóch systemów 
językowych i związanej z nią potrzeby pogłębiania wiedzy językowej 
przez całe życie; 
- zachęcenie studentów do samodzielnych poszukiwań kontrastów 
międzyjęzykowych i udostępnienie im narzędzi umożliwiających tego 
rodzaju badania. 

14. Zakładane efekty kształcenia: 
 
Student: 
 
- ma świadomość miejsca polszczyzny wśród 
innych języków i konieczności doskonalenia 
sprawności językowej w języku polskim; 
 
- ma uporządkowaną wiedzę o systemach 
fonologicznym, gramatycznym i składniowym 
studiowanego języka. Potrafi dokonać 
podstawowego zestawienia struktur i zjawisk 
języka polskiego oraz studiowanego, a także 
ma podstawową wiedzę o przechodzeniu     od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
 
- potrafi wyszukiwać, selekcjonować, 
analizować, oceniać i użytkować wiedzę z 
zakresu językoznawstwa z wykorzystaniem 
różnych źródeł i metod; 
 
- potrafi posługiwać się podstawowymi 
narzędziami badawczymi wypracowanymi    
na gruncie filologii hiszpańskiej i polskiej i 
pojęciami dla niej właściwymi; 
 
- rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych. 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia: 
 
 
K_W05 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
 
K_U01  
 
 
 
 
K_U04  
 
 
 
 
K_K01 

15. Treści programowe: 
 
- przedmiot, cele i metody gramatyki kontrastywnej; 
- podstawowe pozagramatyczne różnice między językiem polskim                  
i hiszpańskim; 
- system fonologiczny polski i hiszpański; 
- zjawiska fonetyczne, ortograficzne i interpunkcyjne w języku polskim          
i hiszpańskim; 
- system morfologiczny polski i hiszpański; 
- części mowy i kategorie gramatyczne w języku polskim i hiszpańskim; 
- słowotwórstwo polskie i hiszpańskie; 
- rzeczownik - definicje, klasyfikacje, rodzaj; 
- przymiotnik - definicje, końcówki, stopniowanie, redukcja, łączliwość z 
ser    i estar, pozycja    w grupie nominalnej a znaczenie przymiotnika; 
- determinanty i zaimki - zróżnicowanie terminologiczne, definicje, 
wybrane kontrasty; 
- liczebniki - definicje, klasyfikacje, zgodność z rzeczownikiem; 
- czasownik - definicje, wizja czasu i rozumienie aspektu w obu językach, 
formy, odcienie znaczeniowe czasownika w różnych czasach 
gramatycznych; 
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- nieodmienne części mowy (przysłówki - stopniowanie, przyimki a 
polskie przypadki gramatyczne, spójniki, wykrzykniki); 
- różnice i paralelizmy składniowe. 

16. Zalecana literatura: 
 
Alarcos Llorach E., Gramática de la lengua española, Espasa Libros, 

Madrid 1994. 
Campos P., Español para hablantes de polaco, SGEL, Madrid 2008. 
Hernández G., Análisis gramatical. Teoría y Práctica, SGEL, Madrid 2006. 
Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, 

PWN, Warszawa 1983. 
Konieczna-Twardzikowa J., Gramatyka kontrastywna - gramatyka między 

stereotypami, Educator, Częstochowa 2005. 
Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, PWN, Warszawa 2005. 
Nowikow W., Fonetyka hiszpańska, PWN, Warszawa 1996. 
Palka E., González Cremona Nogales P. D., Guía de pecadores: o 

compendio de diversos errores léxicos, estilísticos y sintácticos, 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2004. 

Pawlik J., Selección de problemas de gramática española, Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań 2001. 

Perlin O., Zarys gramatyki języka hiszpańskiego, PWN, Warszawa 1993.  
Presa González F., España y el mundo eslavo. Relaciones culturales, 

literarias y lingüísticas, Gram Ediciones, Madrid 2002. 
Presa González F., Gramática de la lengua polaca, Cátedra, Madrid 1990. 
Real Academia Española, Esbozo de una nueva gramática de la lengua 

española, Espasa Libros, Madrid 1989. 
Wilk-Racięska J., El tiempo interior. Una aproximación al aspecto en 

español, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004. 
“Estudios hispánicos IV. Lingüística española. Aspectos sincrónico y 

diacrónico” Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
1994. 

“Estudios hispánicos VII. Lenguas iberorrománicas y eslavas. Estudios 
contrastivos” Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
1999. 

“Romanica Wratislaviensia XXXVII. Metodología de la enseñanza de la 
lengua española. Teoría y práctica” Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 1992. 

Seria Między oryginałem a przekładem, Księgarnia Akademicka, Kraków 
1995-2011. 

17. Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium: 
- dyskusja w oparciu o literaturę przedmiotu 
- końcowy sprawdzian pisemny 

18. Język wykładowy:  
 
hiszpański 

19. Obciążenie pracą studenta 
 
Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
- konwersatorium: 

 
30 

Praca własna studenta: 
- czytanie wskazanej literatury: 
- przygotowanie do końcowego sprawdzianu: 

 
40 
20 
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Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
HISTORIA KINA KUBAŃSKIEGO  

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

History of Cuban Cinema  
3.  Jednostka prowadząca przedmiot 

 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu  
 
dowolnego wyboru 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów  
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
I, II lub III 

9. 
 
 

Semestr 
 
1,2, 3, 5 lub 6 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Marta Minkiewicz, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka hiszpańskiego   

13. 
 
 

Cele przedmiotu 
  
- zapoznanie studentów z historią kina kubańskiego od jego początków 
do czasów najnowszych 
- rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji filmu 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 

Student: 
 
- zna podstawową terminologię z zakresu 
literaturoznawstwa, językoznawstwa i 
kulturoznawstwa; 
 
- ma wiedzę o źródłach informacji 
(opracowania encyklopedyczne, syntezy 
podręcznikowe, studia monograficzne, 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W02 
 
 
 
K_W03 
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słowniki, gramatyki) dotyczących  
studiowanego języka oraz literatury i kultury 
tego języka; 
 
- ma wiedzę dotyczącą najważniejszych 
zjawisk z historii literatury i kultury 
studiowanego języka/studiowanych języków 
od ich początków do czasów współczesnych 
oraz ważnych ośrodków życia literackiego i 
kulturalnego; 
 
- potrafi wyszukiwać, selekcjonować, 
analizować, oceniać i użytkować wiedzę z 
zakresu i literaturoznawstwa, 
językoznawstwa i kulturoznawstwa z 
wykorzystaniem różnych źródeł i metod; 
 
- potrafi zastosować elementarne zasady i 
procedury badawczej, formułować i 
analizować problemy, dobrać odpowiednie 
narzędzia, formułować wnioski, opracować i 
zaprezentować rezultaty pracy w zakresie 
językoznawstwa, literaturoznawstwa i 
kulturoznawstwa właściwego obszaru 
językowego; 
 
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i 
rozwijać umiejętności badawcze w zakresie 
wybranego obszaru literaturoznawstwa, 
językoznawstwa lub kulturoznawstwa, 
wykorzystując wskazówki opiekuna 
naukowego i literaturę przedmiotu; 
 
- potrafi, posługując się typowymi metodami, 
analizować wytwory kultury 
charakterystyczne dla obszaru kultury 
studiowanego języka oraz interpretować je, 
dążąc do określenia ich znaczeń, zakresu 
oddziaływania społecznego oraz ich miejsca 
w procesie historycznym i w przemianach; 
 
- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do 
ochrony prawa autorskiego. 

 
 
 
 
K_W09 
 
 
 
 
 
 
K_U01 
 
 
 
 
 
K_U02 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_U03 
 
 
 
 
 
 
K_U06  
 
 
 
 
 
 
 
K_K05 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- początki kinematografii kubańskiej -kino nieme (El Parque de Palatino, 
Díaz Quesada; La Virgen de la Caridad, Peón);  
- kino przemilczane  kinematografia kubańska od lat trzydziestych do 

pięćdziesiątych (El Romance del palmar, Peón; Siete muertes a plazo 
fijo, Alonso; Casta de roble, Alonso; El Mégano, García Espinoso);  

- realizm socjalistyczny - pierwsze lata ICAIC (Esta tierra nuestra, 
Gutiérrez Alea; Historias de la Revolución, Gutiérrez Alea; La muerte de 
un burócrata, Gutiérrez Alea; Lucía, Solás; Memorias del subdesarrollo, 
Gutiérrez Alea); 
- “szare” lata siedemdziesiąte (Los días del agua, Gómez; Una pelea 
cubana contra los demonios, Gutiérrez Alea; De cierta manera, Gómez; La 
última cena, Gutiérrez Alea; Los sobrevivientes, Gutiérrez Alea); 

HL-S Ostatnia aktualizacja: 03/2015 str. 32

Instytut Filologii Romańskiej www.ifr.uni.wroc.pl Uniwersytet Wrocławski



-  rozwój kinematografii w latach osiemdziesiątych (Polvo rojo, Díaz; A 
veces miro mi vida, Rojas; Se permuta, Tabío; Lejanía, Díaz; Plaff o 
demasiado miedo a la vida, Tabío; Papeles secundarios, Rojas; Alicia en el 
pueblo de Maravillas, Díaz Torres; Hello Hemingway, Pérez); 
- kryzys kina kubańskiego po upadku bloku wschodniego – lata 
dziewięćdziesiąte (Adorables mentiras, Chijona; El siglo de las luces, 
Solás; Fresa y chocolate, Gutiérrez Alea, Tabío; Madagascar, Pérez; Reina 
y Rey, García Espinosa; Guantamanera, Gutiérrez Alea, Tabío; Amor 
vertical, Sotto; La vida es silbar, Pérez; Lista de espera, Tabío); 
- najnowsze tendencje w kinie kubańskim na początku XXI wieku (Nada, 
Cremata; Vídeo de familia, Padrón; Suite Habana, Pérez; Tres veces dos, 
Giroud, Hamlet, Insausti; Barrio Cuba, Solás; Viva Cuba, Cremata; La edad 
de la peseta, Giroud; Personal Belongings, Brugués). 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
Caballero R., Un pez que huye. Cine latinoamericano 1991-2003. Análisis 

estético de la producción, Editorial Arte y Literatura, La Habana 2007. 
Díaz M., Río J. del, Los cien caminos del cine cubano, Ediciones ICAIC, La 

Habana 2010. 
Évora J. A., Tomás Gutiérrez Alea, Cátedra, Madrid 1996. 
García Borrero J. A., Guía crítica del cine cubano de ficción, Editorial Arte 

y Literatura, La Habana 2001. 
García Borrero J. A., Cine cubano de los sesenta: mito y realidad, Ocho y 

medio, Madrid 2007. 
Gawrycki M. F., Między sztuką a polityką. Kino i kubańska rewolucja, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.  
Río J. del, Cumaná M. C., Latitudes del margen. El cine latinoamericano 

ante el tercer milenio, Ediciones ICAIC, La Habana 2008. 
 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium: 
- praca pisemna;  
- kolokwium pisemne.  

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- ćwiczenia:  

30 

Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć:  
- przygotowanie pracy pisemnej: 
- przygotowanie do zaliczenia:  

 
20 
15 
25 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
HISTORIA FILMU HISZPAŃSKIEGO I, II 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

History of Spanish Cinema I, II 
3.  Jednostka prowadząca przedmiot 

 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
21-FL-H-S1-E3-HisFil 
21-FL-H-S1-E4-HisFil 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu  
 
dowolnego wyboru 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów  
 
I  

8. 
 
 

Rok studiów  
 
II i III 

9. 
 
 

Semestr 
 
3 lub 5 
4 lub 6 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 60 godzin (2 x 30 godzin) 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Marta Minkiewicz, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka hiszpańskiego   

13. 
 
 

Cele przedmiotu 
  
- zapoznanie studentów z historią kina hiszpańskiego od jego początków 
(1896) do zakończenia reżimu frankistowskiego 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 

Student: 
 
- zna podstawową terminologię z zakresu 
literaturoznawstwa, językoznawstwa i 
kulturoznawstwa; 
 
- ma wiedzę o źródłach informacji 
(opracowania encyklopedyczne, syntezy 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W02 
 
 
 
K_W03 
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podręcznikowe, studia monograficzne, 
słowniki, gramatyki) dotyczących  
studiowanego języka oraz literatury i kultury 
tego języka; 
 
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z 
zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
właściwych dla obszaru zainteresowań 
filologii, w szczególności z zakresu 
literaturoznawstwa, językoznawstwa i 
kulturoznawstwa. Ma podstawową wiedzę o 
głównych kierunkach rozwoju i 
najważniejszych osiągnięciach w zakresie 
językoznawstwa, literaturoznawstwa i 
kulturoznawstwa; 
 
- zna i rozumie podstawowe metody analizy i 
interpretacji różnych wytworów kultury 
charakterystycznych dla dorobku kultury  
konkretnego języka/obszaru językowego; 
zna zajmujące się nimi teorie i szkoły 
badawcze z zakresu właściwego dla danej 
filologii szczegółowej (odnoszącej się do 
konkretnego języka/obszaru językowego); 
 
- ma wiedzę dotyczącą najważniejszych 
zjawisk z historii literatury i kultury 
studiowanego języka/studiowanych języków 
od ich początków do czasów współczesnych 
oraz ważnych ośrodków życia literackiego i 
kulturalnego; 
 
- potrafi wyszukiwać, selekcjonować, 
analizować, oceniać i użytkować wiedzę z 
zakresu i literaturoznawstwa, 
językoznawstwa i kulturoznawstwa z 
wykorzystaniem różnych źródeł i metod; 
 
- potrafi zastosować elementarne zasady i 
procedury badawczej, formułować i 
analizować problemy, dobrać odpowiednie 
narzędzia, formułować wnioski, opracować i 
zaprezentować rezultaty pracy w zakresie 
językoznawstwa, literaturoznawstwa i 
kulturoznawstwa właściwego obszaru 
językowego; 
 
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i 
rozwijać umiejętności badawcze w zakresie 
wybranego obszaru literaturoznawstwa, 
językoznawstwa lub kulturoznawstwa, 
wykorzystując wskazówki opiekuna 
naukowego i literaturę przedmiotu; 
 
- potrafi, posługując się typowymi metodami, 
analizować wytwory kultury 
charakterystyczne dla obszaru kultury 

 
 
 
 
 
K_W04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_W06 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_W09 
 
 
 
 
 
 
K_U01 
 
 
 
 
 
K_U02 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_U03 
 
 
 
 
 
 
K_U06  
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studiowanego języka oraz interpretować je, 
dążąc do określenia ich znaczeń, zakresu 
oddziaływania społecznego oraz ich miejsca 
w procesie historycznym i w przemianach; 
 
- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do 
ochrony prawa autorskiego. 

 
 
 
 
 
K_K05 

15. 
 
 

Treści programowe 
I semestr 
- kino nieme (Salida de la misa de doce en la iglesia del Pilar de Zaragoza 
(1896), Eduardo Gimeno; Riña en un café (1897), Fructuós Gelabert; El 
hotel eléctrico (1905), Segundo de Chomón; Un perro andaluz (1929), 
Luis Buñuel; La aldea maldita (1930), Florián Rey);  
- kinematografia lat trzydziestych (Las Hurdes. Tierra sin pan (1932), 
Luis Buñuel; Aurora de esperanza (1936), Antonio Sau Olite ; Barrios 
bajos (1937), Pedro Puche; La verbena de la Paloma (1935), Benito 
Perojo;  Nobleza baturra (1936), Florián Rey);  
- hiszpańska wojna domowa i okres powojenny (Carmen de la Triana 
(1938), Florián Rey; Raza (1941), José Luis Sáenz de Heredia; La aldea 
maldita (1942), Florián Rey; Rojo y negro (1942), Carlos Arévalo; El clavo 
(1944), Rafael Gil). 
 
II semestr 
- kinematografia lat pięćdziesiątych [Surcos (1951, J. A. Nieves Conde); 
Bienvenido, mister Marshall (1952, L. García Berlanga); La muerte de un 
ciclista (1955, J. A. Bardem); Calle Mayor (1956, J.A. Bardem)]; 
- kinematografia lat sześćdziesiątych [ Del rosa al amarillo (1963, M. 
Summers); El ángel exterminador (1962, L. Buñuel); El verdugo (1964, L. 
García Berlanga); El extraño viaje (1964, F. Fernán Gómez)]; 
- kinematografia lat siedemdziesiątych [El espíritu de la colmena (1973, 
V. Erice); Cría cuervos (1975, C. Saura)]. 

 
Filmy do samodzielnego oglądnięcia (10 tytułów do wyboru): 
Esa pareja feliz (1951, L. Berlanga, J.A. Bardem); Marcelino Pan y Vino 
(1955, L. Vajda); M. Ferreri: El pisito (1958), Los chicos (1959), El 
cochecito (1960); Plácido (1961, L Berlanga); Young Sánchez (1963, M. 
Camus); Nueve cartas a Berta (1965, B. Martín Patino); Adiós cigüeña, 
adiós (1971, M. Summers); L. Buñuel: Los olvidados (1950), Ensayo de un 
crimen (1955), Nazarín (1958), Viridiana (1961), Simón del desierto 
(1964), Tristana (1970); C. Saura: Llanto por un bandido (1964), La caza 
(1965); Peppermint frappé (1967), Ana y los lobos (1972), La prima 
Angélica (1973). 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
Caparrós J. M., El cine español bajo el régimen de Franco (1936-1975), 

Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona 1983.  
Gubern R., Historia del cine español, Cátedra, Madrid 2009. 
Valero T., Historia de España contemporánea vista por el cine, 

Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona 2010. 
17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium: 
- praca pisemna;  
- kolokwium pisemne.  

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 
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19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- ćwiczenia:  

60) 

Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć:  
- przygotowanie pracy pisemnej: 
- przygotowanie do zaliczenia:  

 
40 (2 x 20) 
40 (2 x 20) 
40 (2 x 20) 

Suma godzin 
 

180  

Liczba punktów ECTS 6 (3 + 3) 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
HISTORIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
History of Spanish Language 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
21-FL-H-S1-E6-HJH 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu  
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
III 

9. 
 
 

Semestr 
 
6 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Zuzanna Bułat Silva, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- zaliczenie kursu gramatyki opisowej; 
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka hiszpańskiego. 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- omówienie wybranych zagadnień z historii języka hiszpańskiego od 
momentu pojawienia się pierwszych języków preromańskich aż do 
współczesności z uwzględnieniem elementów gramatyki historycznej (ze 
szczególnym naciskiem na fonetykę historyczną);  
- podstawowe przygotowanie do filologicznego komentarza tekstów staro 
hiszpańskich. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
Student: 
 
- zna podstawową terminologię z 
zakresu językoznawstwa 
diachronicznego; 
 

Symbole kierunkowych efektów 
kształcenia 
 
 
K_W02 
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- ma uporządkowaną wiedzę o 
systemach fonologicznym,  
gramatycznym i leksykalnym 
studiowanego języka, a także o ich 
historycznej zmienności; 
 
- potrafi wyszukiwać, selekcjonować, 
analizować, oceniać i użytkować 
wiedzę z zakresu językoznawstwa 
diachronicznego z wykorzystaniem 
różnych źródeł i metod;  
 
- potrafi posługiwać się 
podstawowymi narzędziami  
badawczymi wypracowanymi na 
gruncie odpowiedniej filologii 
szczegółowej (danego języka) i 
pojęciami dla niej właściwymi ; 
 
- rozumie potrzebę uczenia się przez 
całe życie, zwłaszcza w zakresie 
rozwijania umiejętności językowych 

K_W08 
 
 
 
 
 
K_U01 
 
 
 
 
 
K_U04 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
- wstęp do językoznawstwa diachronicznego; 
- języki preromańskie; 
- łacina zwyczajna a łacina z Półwyspu Iberyjskiego; 
- Wizygoci i Arabowie; 
- Glosas Emilianenses; 
- fonetyka historyczna; 
- elementy morfologii historycznej; 
- Pieśń o Cydzie; 
- epoka Alfonsa X; 
- hiszpański w Złotym wieku; 
- Real Academia Española; 
- zróżnicowanie języka hiszpańskiego dziś; 
- język Żydów sefardyjskich; 
- język hiszpański w Ameryce. 

16. 
 
 

Zalecana literatura (podręczniki) 
 
Lapesa R., Historia de la lengua española, Gredos, Madrid 1991.  
Lathrop T.A., Curso de gramática histórica española, Ariel, Barcelona 

1989.  
17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium:  
zaliczenie na ocenę na podstawie: 
-aktywnego udziału w zajęciach (rozwiązywanie ćwiczeń, czytanie 
tekstów), 25%: K_W02, K_U04, K_K01 
-przedstawionego referatu, 25%: 
K_W02, K_U01, K_U04, K_K01 
- pisemnego testu końcowego, 50%:  
K_W02, K_W08, K_U01, K_U04, K_K01 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
Hiszpański 
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19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- ćwiczenia: 

 
30 

Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie się do zajęć;  
- przygotowanie referatu; 
- rozwiązywanie ćwiczeń; 
- przygotowanie się do testu końcowego. 

 
 

60 
 

Suma godzin 
 

90  

Liczba punktów ECTS 
 

3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
HISZPAŃSKA DROGA DO DEMOKRACJI 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

Spanish Transition to Democracy 
3.  Jednostka prowadząca przedmiot 

 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
21-FL-H-S1-E4-Demokr 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
ograniczonego wyboru (blok przedmiotów cywilizacyjnych) 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów  
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów 
 
II i/lub III  

9. 
 
 

Semestr 
 
3, 4 lub 5 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Magdalena Świątek, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- ma adekwatne do  poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka hiszpańskiego 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- zapoznanie z hiszpańską drogą do przemian demokratycznych, które 
nastąpiły po śmierci generała Franco w 1975 roku, w szczególności z 
najbardziej sztandarowymi zjawiskami z życia politycznego, społecznego 
i ekonomicznego współczesnej Hiszpanii;  
- wskazanie ich źródeł historycznych oraz odbicia w szeroko pojmowanej 
kulturze. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia 
 
Student: 
 
- ma wiedzę dotyczącą najważniejszych 
zjawisk z historii i kultury Hiszpanii, 
szczególnie w perspektywie synchronicznej, 
ale dostrzega też ich związek z przeszłością 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia: 
 
 
K_W09 
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Hiszpanii; 
 
- ma wiedzę o współczesnej historii Hiszpanii, 
obejmującą najważniejsze wydarzenia i 
postaci. Ma wiedzę o współczesnych 
społecznych, politycznych, ekonomicznych i 
artystycznych realiach w Hiszpanii; 
 
- ma podstawową wiedzę o hiszpańskich 
instytucjach kulturalnych XX wieku oraz o ich 
polskich odpowiednikach; 
 
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i 
rozwijać umiejętności badawcze w zakresie 
wybranego obszaru kulturoznawstwa, 
wykorzystując wskazówki opiekuna 
naukowego i literaturę przedmiotu; 
 
- potrafi, posługując się typowymi metodami, 
analizować wytwory kultury w Hiszpanii oraz 
interpretować je, dążąc do określenia ich 
znaczeń, zakresu oddziaływania społecznego 
oraz ich miejsca w procesie historycznym i w 
przemianach kultury; 
 
- ma świadomość różnic kulturowych i 
związanych z tym wyzwań; 
 
- jest świadomy współodpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa kulturowego danego 
regionu, kraju (zwłaszcza ojczystego, Polski 
oraz kraju studiowanego języka), Europy 
oraz znaczenia refleksji na jego temat dla 
przyszłości 

 
 
K_W10 
 
 
 
 
 
K_W11 
 
 
 
K_U03 
 
 
 
 
 
K_U06 
 
 
 
 
 
 
K_K06 
 
 
K_K08 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- ewolucja i powolny rozkład systemu frankistowskiego; 
- śmierć generała Franco i przemiany demokratyczne; 
- migracje, emigracja i tzw. éxodo rural, odbicie obu zjawisk w kulturze; 
- migracje, imigracja, postać inmigranta w kulturze hiszpańskiej; 
- nacjonalizmy, regionalizmy i dążenia niepodległościowe: Katalonia: 
korzenie, podstawy prawne, założyciele i najważniejsze postaci, stan 
aktualny i nurt kulturalny; 
- nacjonalizmy, regionalizmy i dążenia niepodległościowe: Galicja: 
korzenie, podstawy prawne, założyciele i najważniejsze postaci, stan 
aktualny i nurt kulturalny; 
- nacjonalizmy, regionalizmy i dążenia niepodległościowe: Kraj Basków: 
korzenie, podstawy prawne, założyciele i najważniejsze postaci, stan 
aktualny, problem terroryzmu i nurt kulturalny; 
- rynek pracy w Hiszpanii i jego przemiany w XX i XXI wieku; 
- turystyka i jej rola dla hiszpańskiej gospodarki. Ewolucja oferty 
turystycznej; 
- rola kobiety w hiszpańskim społeczeństwie: od czasów frankistowskich 
po parytet i ruchy feministyczne; 
- religia: związki Państwa i Kościoła, podstawy prawne, Opus Dei, punkty 
zapalne; 
- transgresja: od cenzury polityczno-obyczajowej czasów frankizmu po 
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madrycką Movidę; 
- hiszpańska młodzież: frankistowska propozycja dla młodzieży, czasy 
buntu i eksperymentów, porażka szkolna, zjawisko pasotismo, kultura 
botellonu; 
- boom budowlany: spekulacyjna bańka rynku nieruchomości i je 
konsekwencje. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
de la Cierva R., Historia de España, Editorial Fénix, Barcelona 2001. 
Comellas J. L., Historia de España moderna y contemporánea, Ediciones 

Rialp, Madrid 2003. 
López Moreno C., España contemporánea, SGEL, Madrid 2008. 
Miłkowski T., Machcewicz P., Historia Hiszpanii, Ossolineum, Wrocław 

2009. 
Tuñón de Lara M., Valdeón Baruque J., Domínguez Ortiz A., Historia 

Hiszpanii, Universitas, Kraków 1997. 
17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium:  
- prezentacja; 
- test pisemny. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
Hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 

 
30 

Praca własna studenta: 
- przygotowanie do zajęć: 
- przygotowanie prezentacji: 
- przygotowanie do kolokwium: 

 
20 
20 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
KINO HISZPAŃSKIE W OKRESIE PRZEMIAN DEMOKRATYCZNYCH 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

Spanish Cinema in the period of democratic transformation 
3.  Jednostka prowadząca przedmiot 

 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
21-FL-H-S1-E6- 
 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu  
 
dowolnego wyboru 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów  
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
I, II lub III   

9. 
 
 

Semestr 
 
1,2, 3,4 lub 5    

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Marta Minkiewicz, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka hiszpańskiego   

13. 
 
 

Cele przedmiotu 
  
- zapoznanie studentów z hiszpańską kinematografią okresu przemian 
demokratycznych 
- rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji filmu 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 

Student: 
 
- zna podstawową terminologię z zakresu 
literaturoznawstwa, językoznawstwa i 
kulturoznawstwa; 
 
- ma wiedzę o źródłach informacji 
(opracowania encyklopedyczne, syntezy 
podręcznikowe, studia monograficzne, 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W02 
 
 
 
K_W03 
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słowniki, gramatyki) dotyczących  
studiowanego języka oraz literatury i kultury 
tego języka; 
 
 
- ma wiedzę dotyczącą najważniejszych 
zjawisk z historii literatury i kultury 
studiowanego języka/studiowanych języków 
od ich początków do czasów współczesnych 
oraz ważnych ośrodków życia literackiego i 
kulturalnego; 
 
- potrafi wyszukiwać, selekcjonować, 
analizować, oceniać i użytkować wiedzę z 
zakresu i literaturoznawstwa, 
językoznawstwa i kulturoznawstwa z 
wykorzystaniem różnych źródeł i metod; 
 
- potrafi zastosować elementarne zasady i 
procedury badawczej, formułować i 
analizować problemy, dobrać odpowiednie 
narzędzia, formułować wnioski, opracować i 
zaprezentować rezultaty pracy w zakresie 
językoznawstwa, literaturoznawstwa i 
kulturoznawstwa właściwego obszaru 
językowego; 
 
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i 
rozwijać umiejętności badawcze w zakresie 
wybranego obszaru literaturoznawstwa, 
językoznawstwa lub kulturoznawstwa, 
wykorzystując wskazówki opiekuna 
naukowego i literaturę przedmiotu; 
 
- potrafi, posługując się typowymi metodami, 
analizować wytwory kultury 
charakterystyczne dla obszaru kultury 
studiowanego języka oraz interpretować je, 
dążąc do określenia ich znaczeń, zakresu 
oddziaływania społecznego oraz ich miejsca 
w procesie historycznym i w przemianach; 
 
- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do 
ochrony prawa autorskiego. 

 
 
 
 
 
K_W09 
 
 
 
 
 
 
K_U01 
 
 
 
 
 
K_U02 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_U03 
 
 
 
 
 
 
K_U06  
 
 
 
 
 
 
 
K_K05 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- kino jako źródło historyczne; 
- reformy hiszpańskiej kinematografii po roku 1975; 
- obraz przemian politycznych, kulturowych i społecznych w kinie 
hiszpańskim 
- Asignatura pendiente, Garci; La escopeta nacional, Berlanga; Siete días 
de enero, Bardem; Arrebato, Zulueta; Maravillas, Gutiérrez Aragón; La 
fuga de Segovia, Uribe; Volver a empezar, Garci; El sur, Erice; Los santos 
inocentes, Camus; Padre nuestro, Regueiro; El viaje a ninguna parte, 
Fernán-Gómez; La vida alegre Colomo; Mujeres al borde de un ataque de 
nervios, Almodóvar. 

16. Zalecana literatura 
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Benet V. J, El cine español. Una historia cultural, Paidós, Barcelona, 

2012. 
Caparrós J. M., El cine español de la democracia. De la muerte de Franco 

al “cambio” socialista (1975-1989), Editorial Anthropos, Barcelona, 
1992.  

Gubern R., Historia del cine español, Cátedra, Madrid, 2009. 
Navarette Cardero L., La historia contemporánea de España a través del 

cine español, Síntesis, Madrid 2009. 
Puigdomènech J, Treinta años de cine español en democracia 

(1977/2007), Ediciones JC, Madrid, 2007. 
Valero Martínez T., Historia de España contemporánea vista por el cine, 

Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2010.   
17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium: 
- praca pisemna;  
- kolokwium pisemne.  

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
Hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- ćwiczenia:  

30  

Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć:  
- przygotowanie pracy pisemnej: 
- przygotowanie do zaliczenia:  

 
20 
15 
25 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
KULTURA I ŻYCIE CODZIENNE W HISZPANII W XVIII I XIX STULECIU 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

Spanish Culture and Everyday Life in 18th and 19th Centuries 
3.  Jednostka prowadząca przedmiot 

 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu  
 

21-FL-H-S1-E3-HiszpXVIIiXIX 
5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
ograniczonego wyboru (blok przedmiotów cywilizacyjnych) 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
   
filologia hiszpańska                       

7. 
 
 

Poziom studiów  
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów 
 
II i/lub III 

9. 
 
 

Semestr  
 

3, 4 lub 5 
10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Ewa Kulak, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
 - brak wymagań wstępnych  

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- analiza obrazu kultury, życia codziennego i obyczajów w Hiszpanii w 
wiekach XVIII i XIX na podstawie tekstów literackich, prasowych czy 
pamiętnikarskich 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
Student: 
 
- posiada podstawową wiedzę o literaturze 
hiszpańskiej XVIII i XIX wieku oraz o 
wydarzeniach historycznych i kulturalnych 
tych epok; 
 
- potrafi, posługując się typowymi metodami, 
analizować wytwory kultury 
charakterystyczne dla obszaru kultury języka 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W09, K_W10 
 
 
 
 
K_U06 
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hiszpańskiego oraz interpretować je, dążąc 
do określenia ich znaczeń, zakresu 
oddziaływania społecznego oraz ich miejsca 
w procesie historycznym i w przemianach 
kultury; 
 
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i 
rozwijać w zakresie wybranego obszaru 
kulturoznawstwa, wykorzystując wskazówki 
opiekuna naukowego i literaturę przedmiotu 
oraz inne źródła wiedzy; 
 
- ma świadomość istniejących w Hiszpanii 
historycznie uwarunkowanych różnic 
kulturowych, ma świadomość wartości 
dziedzictwa kulturowego Hiszpanii; 

 
 
 
 
 
 
K_U03 
 
 
 
 
 
K_K06, K_K08 
 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
- tekst literacki i paraliteracki jako dokument życia społecznego;  
- wiek XVIII i XIX w Hiszpanii: główne wydarzenia historyczne, 
przemiany obyczajowe;   
- literatura wieków XVIII i XIX – nowe gatunki, nowe zadania społeczne; 
- życie towarzyskie, salony, kawiarnie;  
- komunikacja społeczna – rozwój prasy;  
- obyczaje prywatne, dom, pozycja kobiety, edukacja dzieci i młodzieży.  

16. 
 
 

Zalecana literatura  
 
Benassar B., Historia de los españoles, Editorial Crítica, Barcelona 1989.  
Black J., Europa XVIII wieku (1700-1789), PIW, Warszawa 1997. 
Chaunu P., Cywilizacja wieku Oświecenia, PIW, Warszawa 1993. 
Miłkowski T., Machcewicz P., Historia Hiszpanii, Ossolineum, Wrocław 

(różne lata wydań). 
Menéndez Peláez J., Arellano I. et alt., Historia de la literatura española, 

vol. III, siglos XVIII, XIX y XX, Everest, León 2006. 
Obtułowicz B., Kobieta hiszpańska w dobie kształtowania się 

społeczeństwa liberalnego, Kraków 2004. 
Rico F. (ed.), Historia y crítica de la literatura española, vol. IV, 

Ilustración y Neoclasicismo, ed. de J. M. Caso González; vol. V, 
Romanticismo y Realismo, ed. de I. M. Zavala, Ed. Crítica, Barcelona 
1983. 

Tuñón de Lara M. et alt., Historia Hiszpanii, Universitas, Kraków (różne 
lata wydań). 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium: 
- obserwacja zachowań; 
- praca pisemna. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
                                   
hiszpański i polski  

19. 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 

 
30 
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- konsultacje: 

 
2 

Praca własna studenta: 
- czytanie wskazanej literatury 
- przygotowanie pracy pisemnej  

 
38 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

 
 

HL-S Ostatnia aktualizacja: 03/2015 str. 49

Instytut Filologii Romańskiej www.ifr.uni.wroc.pl Uniwersytet Wrocławski



OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
KULTURY PREKOLUMBIJSKIE (II). REGION ANDYJSKI 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

Pre-Columbian Civilizations (II). Andean Region 
3.  Jednostka prowadząca przedmiot 

 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu:  
 
21-FL-H-S1-E3-KulPreAndy 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu  
 

ograniczonego wyboru (blok przedmiotów cywilizacyjnych) 
6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów  
 

I stopień 
8. 
 
 

Rok studiów  
 

II i/lub III 
9. 
 
 

Semestr  
 
3, 4 lub 5  

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin  
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia: 
 
Jerzy Achmatowicz, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- bez wymagań wstępnych   

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
- zapoznanie studentów z elementarną wiedzą na temat podstaw 
materialnych i duchowych kultur prehiszpańskich, które rozwiały się na 
terenach obecnego Peru i Boliwii poprzez przegląd głównych fenomenów 
cywilizacyjnych na wspomnianym obszarze, głównie na podstawie 
literatury hiszpańskojęzycznej 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia: 
 
Student: 
 
- ma wiedzę dotyczącą najważniejszych 
zjawisk i kultury prekolumbijskiego Regionu 
Adnyjskiego, dostrzegając ich związek z 
kształtowaniem się nowej rzeczywistości, 
którą obejmuje zbiorowe pojęcie Ameryka 
Łacińska; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia: 
 
 
K_W09 
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- ma wiedzę o procesach historycznych 
tworzących poszczególne formy 
cywilizacyjne prehiszpańskiej Ameryki; 
 
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i 
rozwijać umiejętności badawcze w zakresie 
wybranego obszaru kulturoznawstwa, 
wykorzystując wskazówki opiekuna 
naukowego i literaturę przedmiotu; 
 
- potrafi, posługując się typowymi 
metodami, analizować wytwory kultury 
charakterystyczne dla obszaru kultury 
studiowanego języka oraz interpretować je, 
dążąc do określenia ich znaczeń, zakresu 
oddziaływania społecznego oraz ich miejsca 
w procesie historycznym i w przemianach 
kultury. 
 
- ma świadomość różnic kulturowych i 
związanych z tym wyzwań; 
 
- jest świadomy współodpowiedzialności 
za zachowanie dziedzictwa kulturowego 
danego regionu, kraju (zwłaszcza 
ojczystego, Polski oraz kraju studiowanego 
języka), Europy oraz znaczenia refleksji na 
jego temat dla przyszłości 

 
K_W10 
 
 
 
K_U03 
 
 
 
 
 
K_U06 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K06 
 
 
K_K08 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
- obecność ludzkiego gatunku na kontynencie amerykańskim;  
- warunki i okoliczności powstawania cywilizacji i wysoko 
rozwiniętych kultur – najstarsze ślady obecności człowieka w regionie 
andyjskim;  
- kultura Ciudad Sagrada de Carral i Chavin de Huantar jako 
„Culturas madres” andyjskiego regionu cywilizacyjnego;  
- kultury wczesnego okresu rozwoju w pobliżu Jeziora Titicaca:  
- Chiripa i Pucara;  
- osiągnięcia kultur Mochica i Nazca;   
- rozkwit kultur andyjskich: kultura Tiahuanaco;  
- regionalizmy przedinkaskie: Huari, Chimu i Colla;  
- XV-wieczna ekspansja Inków;  
- społeczno ekonomiczna organizacja imperium inkaskiego, jego 
zasięg i administracja;  
- kultura i religia: podstawowe cechy zachowanych zabytków 
inkaskiej kultury materialne;  
- polityczny regres u progu hiszpańskiego podboju. 

16. 
 
 

Zalecana literatura  
 
Hemming J., La Conquista de los Incas, FCE, Mexico D.F. 1982.  
Rostworowska M., Historia państwa Inków, PIW, Warszawa 2007.  
Szemiński J., Ziółkowski M., Mity, rytuały i polityka Inków, PIW, 

Warszawa 2006.  
Longhena M., Inkowie, Ars Polonia, Warszawa 1999.  
Szykulski J., Starożytne Peru, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2010. 
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Sanz Tapia A., América Prehispánica en el caso de Museo de Colón, 
Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid 1995. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium: 
- prezentacje szczegółowych zagadnień, 
- dwa testy zamknięte. 

18. 
 
 

Język wykładowy:  
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 

 
30 

Praca własna studenta: 
- czytanie wskazanej literatury: 
- przygotowanie prezentacji: 
- przygotowanie do testów: 

 
25 
15 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 

 
1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 

 
KULTURY PREKOLUMBIJSKIE (I). MEZOAMERYKA 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

Pre-Columbian Civilizations (I). Mezoamerica 
3.  Jednostka prowadząca przedmiot 

 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu:  
 

21-FL-H-S1-E3-KulPre 
5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu  
 

ograniczonego wyboru (blok przedmiotów cywilizacyjnych) 
6. 
 
 

Kierunek studiów:  
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów  
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów 
 
II i/lub III 

9. 
 
 

Semestr  
 

3, 4, 5 lub 6 
10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin: 
 
konwersatorium, 30 godzin  

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia: 
 
Jerzy Achmatowicz, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- bez wymagań wstępnych   

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
- zapoznanie studentów z elementarną wiedzą na temat podstaw 
materialnych i duchowych kultur prehiszpańskich na terenie obecnego 
Meksyku i części Ameryki Środkowej poprzez przegląd głównych 
fenomenów cywilizacyjnych na wspomnianym obszarze, głównie na 
podstawie literatury hiszpańskojęzycznej 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia: 
 
Student: 
 
- ma wiedzę dotyczącą najważniejszych 
zjawisk i kultury regionu Mezoameryki, 
dostrzegając ich związek z kształtowaniem 
się nowej rzeczywistości, którą obejmuje 
zbiorowe pojęcie Ameryka Łacińska; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia: 
 
 
K_W09 
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- ma wiedzę o procesach historycznych 
tworzących poszczególne formy cywilizacyjne 
prehiszpańskiej Ameryki; 
 
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i 
rozwijać umiejętności badawcze w zakresie 
wybranego obszaru kulturoznawstwa, 
wykorzystując wskazówki opiekuna 
naukowego i literaturę przedmiotu; 
 
- potrafi, posługując się typowymi 
metodami, analizować wytwory kultury 
charakterystyczne dla obszaru kultury 
studiowanego języka oraz interpretować je, 
dążąc do określenia ich znaczeń, zakresu 
oddziaływania społecznego oraz ich miejsca 
w procesie historycznym i w przemianach 
kultury; 
 
- ma świadomość różnic kulturowych i 
związanych z tym wyzwań; 
 
- jest świadomy współodpowiedzialności 
za zachowanie dziedzictwa kulturowego 
danego regionu, kraju (zwłaszcza ojczystego, 
Polski oraz kraju studiowanego języka), 
Europy oraz znaczenia refleksji na jego temat 
dla przyszłości. 

 
K_W10 
 
 
 
K_U03 
 
 
 
 
 
K_U06 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K06 
 
 
K_K08 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
- obecność ludzkiego gatunku na kontynencie amerykańskim; 
- warunki i okoliczności powstawania cywilizacji i wysoko 
rozwiniętych kultur; 
- kultura Olmeków jako „Cultura madre”;  
- dwa okresy dominacji kultury Majów;  
- kultury regionu Oaxaca: Mistekowie i Zapotekowie; 
- Teotihuacan i władztwo Tolteków;  
- cywilizacje Doliny Meksykańskiej 

16. 
 
 

Zalecana literatura  
 
Haberland W., Culturas de la américa Indígena / Mesoamérica y América 

Central, FCE, México D.F. 1974. 
Morley S.G., La Civilización Maya, FCE, México D.F. 1980. 
Olko J., Źrałka J., W krainie czerni i czerwieni – kultury prekolumbijskiej 

Mezoameryki, WUW, Warszawa 2008. 
Séjourne J., América Latina 1. Antiguas culturas precolombinas, Siglo 

Veintiuno, Madrid, 1973. 
Wolf E., Pueblos y culturas de Mesoamérica, Era, México D.F. 1979. 
Vaillant G., La Civilización Azteca, FCE, México D.F. 1977. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium: 
- prezentacje szczegółowych zagadnień;  
- dwa testy (zamknięte). 

18. 
 

Język wykładowy:  
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 Hiszpański 
19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 

 
30 

Praca własna studenta: 
- czytanie wskazanej literatury: 
- przygotowanie prezentacji 
- przygotowanie do testów: 

 
25 
15 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

 
 

HL-S Ostatnia aktualizacja: 03/2015 str. 55

Instytut Filologii Romańskiej www.ifr.uni.wroc.pl Uniwersytet Wrocławski



OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
LA EDAD DE PLATA – KULTURA HISZPAŃSKA W PIERWSZYCH DEKADACH 
XX STULECIA  

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
La Edad de Plata – Spanish Culture in the Early 20th Century 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 

21-FL-H-S1-E4-Edad 
5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu  
 
ograniczonego wyboru (blok przedmiotów literackich) 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
II i/lub III 

9. 
 
 

Semestr  
 
3, 4, 5 lub 6 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Justyna Ziarkowska, dr hab. 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka hiszpańskiego 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami literackimi i 
kulturowymi trzech pierwszych dziesięcioleci XX stulecia w Hiszpanii w 
kontekście europejskiej modernistycznej i awangardowej sztuki i 
literatury     

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia 
 
Student: 
 
- zna podstawową terminologię w zakresu 
literaturoznawstwa; 
 
- ma wiedzę o źródłach informacji 
dotyczących literatury hiszpańskiej pierwszej 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W02 
 
 
K_W03 
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połowy XX wieku; 
 
- zna i rozumie podstawowe metody analizy i 
interpretacji różnych wytworów kultury 
charakterystycznych dla Hiszpanii pierwszej 
połowy XX wieku; 
 
- ma wiedzę dotyczącą najważniejszych 
zjawisk z historii literatury i kultury Hiszpanii 
końca XIX i początku XX wieku;   
 
- ma orientację w życiu kulturalnym Hiszpanii 
początków XX stulecia; 
 
- potrafi identyfikować różne rodzaje 
wytworów kultury hiszpańskiej XX stulecia 
będące przedmiotem badań 
literaturoznawstwa hiszpańskiego; 
 
- potrafi zastosować w wypowiedzi ustnej i 
pisemnej odpowiednią argumentację 
merytoryczną, z wykorzystaniem poglądów 
hiszpańskojęzycznych badaczy; 
 
- potrafi gospodarować czasem i realizować 
określone zadania w wyznaczonych 
terminach; 
 
- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do 
ochrony prawa autorskiego; 
 
- ma świadomość różnic kulturowych między 
polskim a hiszpańskim modernizmem i 
awangardą.  

 
 
K_W06 
 
 
 
 
K_W09 
 
 
 
K_W11 
 
 
K_U05 
 
 
 
 
K_U07 
 
 
 
 
K_K03 
 
 
 
K_K05 
 
 
K_K06 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- pokolenie 1898: Miguel de Unamuno (Niebla, San Manuel Bueno, mártir, 
poezja, problemy filozoficzne), Pío Baroja (El árbol de la ciencia), Antonio 
Machado;  
- modernizm: Rubén Darío, Manuel Machado, Ramón María del Valle-Inclán 
(Luces de bohemia, Sonatas, wiersze);  
- pokolenie 1914: José Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez (Platero y 
yo, wiersze, prace teoretyczne);  
- pokolenie 1927: León Felipe, Gerardo Diego, Federico García Lorca 
(Yerma, Bodas de sangre, La casa de Bernarda Alba, El público, Así que 
pasen cinco años), Rafael Alberti, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Luis 
Cernuda, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre.  

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
Mainer J. C., La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de 

un proceso cultural, Cátedra, Madrid 1999. 
oraz 
Andreson A.A., El veintisiete en tela de juicio. Examen de la historiografía 

generacional y replanteamiento de la vanguardia histórica española, 
Gredos, Madrid 2005.  

Calvo Carilla J.L., Quevedo y la generación del 27 (1927-1936), Pre-
Textos, Valencia 1992. 
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Cano Ballesta J., La poesía española entre pureza y revolución (1920-
1936), Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid 1996.  

Díez De Revenga F.J., Las Vanguardias y la Generación del 27, Síntesis, 
Madrid 2004. 

Fernández A.M., Teoría de la novela en Unamuno, Ortega y Cortázar, 
Editorial Pliegos, Madrid 1991.  

Fernández Cifuentes L. (dir.), Estudios sobre la poesía de Lorca, Istmo, 
Madrid 2005. 

García M.Á., El veintisiete en vanguardia. Hacia una lectura histórica de 
las poéticas moderna y contemporánea, Pre-Textos, Valencia 2001. 

Gibson I., Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca 1898-1936, 
DeBOLS!LLO, Barcelona 2006.    

Gullón R., El modernismo visto por los modernistas, Guadarrama/Punto 
Omega, Barcelona 1980. 

Martínez Nadal R., “El Público”. Amor y muerte en la obra de Federico 
García Lorca, Hiperión, Madrid 1988.  

Morris B.C., Una generación de poetas españoles (1920-1936), versión 
española de A.R. Bocanegra, Gredos, Madrid 1988.  

Muñoz-Alonso López A. (dir.), Teatro español de vanguardia, Castalia, 
Madrid 2003.  

Paz O., Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia, Seix Barral, 
Barcelona 1986. 

Valverde J. M., Antonio Machado, Siglo Veintiuno, Madrid 1983. 
17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium:   
- prezentacja analizy wskazanych przez prowadzącego tekstów 
literackich lub krytycznych;  
- pisemna praca semestralna.  

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 
 
- konsultacje: 

 
30 

 
3 

Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- czytanie wskazanej literatury: 
- napisanie końcowej pracy pisemnej: 

 
17 
20 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
LITERATURA IBEROAMERYKAŃSKA. OKRES KOLONIALNY 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Iberoamerican Literature. Colonial Period. 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
21-FL-H-S1-E4-LitKol 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
ograniczonego wyboru (blok przedmiotów literackich) 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
II 

9. 
 
 

Semestr  
 
4 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Marcin Kurek, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- K_U11 ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka hiszpańskiego. 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- zapoznanie studentów z wybranymi dziełami literatury Ameryki 
Łacińskiej epoki kolonialnej (XV –XVIII wiek).   

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia 
 
Student: 
 
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową 
dotyczącą historii literatury Ameryki 
Łacińskiej okresu kolonialnego;  
 
 - potrafi wyszukiwać, selekcjonować, 
analizować, oceniać i użytkować wiedzę z 
zakresu literatury iberoamerykańskiej z 
wykorzystaniem różnych źródeł i metod;  

Symbole kierunkowych 
 
 
 
K_W04 
 
 
 
K_U01 
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- potrafi zastosować w wypowiedzi pisemnej 
odpowiednią argumentację merytoryczną, z 
wykorzystaniem poglądów innych osób 
znanych z różnych źródeł. 

 
K_U07 
 
 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- kronikarze odkrycia i podboju (Krzysztof Kolumb, Hernán Cortés, Bernal 
Díaz del Castillo, Bartolomé de las Casas); 
- poezja epicka (La Arcaucana Alonso Ercilla y Zúñiga);  
- dziedzictwo Inków (Comentarios reales Inca Garcilaso de la Vega);  
- pod znakiem Baroku (Sor Juana Inés de la Cruz, poezja, teatr, teksty 
dyskursywne);  
- Oświecenie, próby naprawy systemu (Alonso Carrió de la Vandera, 
Lazarillo de ciegos caminantes).  

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
Anderson Imbert E., Historia literatury hispano-amerykańskiej, tom 1, 

PWN, Warszawa 1987. 
Goic C., Historia y crítica de la literatura hispanoamericana, Crítica, 

Barcelona 1998.  
Gómez-Gil O., Historia crítica de la literatura hispanoamericana, Holt, 

New York 1968.  
Grudzińska G., Literatura hispanoamerykańska. Antologia, tom 1, WUW, 

Warszawa 1972. 
Iñigo Madrigal L., Historia de la literatura hispanoamericana, tom 1, 

Cátedra, Madrid 1992.  
Shimose P., Cómo dominar la literatura latinoamericana, Playor, Madrid 

1989.  
17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium:  
- prezentacja wskazanych przez prowadzącego tekstów literackich lub/i 
krytycznych oraz końcowy sprawdzian pisemny  

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 
 
- konsultacje: 

 
30 

 
3 

Praca własna studenta: 
- czytanie wskazanej literatury: 
- napisanie końcowej pracy pisemnej: 

 
27 
30 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
METODOLOGIA PRACY Z TEKSTEM 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Text Analysis and Interpretation Methodology 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
21-FL-H-S1-E3-MetPTe 
21-FL-H-S1-E4-MetPTe 

5. 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
obowiązkowy 

6. 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 

Poziom studiów  
 
I stopień 

8. 
 

Rok studiów 
 
II 

9. 
 

Semestr 
 
3 i 4 

10. 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 60 godzin (2 x 30 godzin) 

11. 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Marlena Krupa, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- brak wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- przygotowanie słuchaczy do pracy z tekstem literackim poprzez 
poznanie metod jego analizy, zasad interpretacji oraz wartościowania. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia: 
 
Student: 
 
- zna i rozumie podstawowe metody analizy i 
interpretacji tekstów literackich; 
 
- potrafi zastosować elementarne zasady i 
procedury badawczej, formułować i 
analizować problemy, dobrać odpowiednie 
narzędzia, formułować wnioski, opracować i 
zaprezentować rezultaty pracy w zakresie 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W06 
 
 
K_U02 
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literaturoznawstwa; 
 
- potrafi posługiwać się podstawowymi 
narzędziami badawczymi wypracowanymi na 
gruncie filologii hiszpańskiej i pojęciami dla 
niej właściwymi; 
 
- potrafi, posługując się typowymi metodami, 
analizować teksty literackie w języku 
hiszpańskim; 
 
- potrafi tworzyć w języku hiszpańskim teksty 
pisane korzystając przy tym z różnorodnych 
źródeł i prac teoretycznych;  
 
- umie odpowiednio określić priorytety 
służące realizacji zadań; potrafi 
gospodarować czasem i realizować określone 
zadania w wyznaczonych terminach; 
 
- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do 
ochrony prawa autorskiego. 

 
 
K_U04 
 
 
 
 
K_U06 
 
 
 
K_U09 
 
 
 
K_K03 
 
 
 
 
K_K05 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Semestr 3: 
- wprowadzenie: na czym polega poprawna analiza i interpretacja 
tekstów literackich; 
- techniczne aspekty pracy akademickiej; 
- figury retoryczne; 
- metryka hiszpańska; 
- struktura zewnętrzna i wewnętrzna tekstów poetyckich (modele 
kompozycyjne, tytuły, motta, toposy); 
- pragmatyka wiersza; 
- gramatyka wiersza; 
- wzorcowe analizy i interpretacje utworów poetyckich. 
Semestr 4: 
- struktura tekstów narracyjnych; 
- czas, przestrzeń oraz konstrukcja postaci w narracji; 
- analiza opowiadań: La rama seca (Ana María Matute) oraz El almohadón 
de plumas (Horacio Quiroga); 
- polifonia tekstu narracyjnego; 
- narrator w powieści; 
- Tiempo de silencio (Luis Martín Santos). Studium monograficzne; 
- czas, przestrzeń oraz konstrukcja postaci w dramacie; 
- analiza dramatu La casa de Bernarda Alba (Federico García Lorca).  

16. 
 
 

Zalecana literatura (wybór): 
 
Antas D., Auxiliar para el comentario de textos literarios. Práctica y 

textos resueltos, Octaedro, Barcelona 2005. 
Anderson Imbert E., Teoría y técnica del cuento, Ariel, Barcelona 2007. 
Bello Vázquez F., El comentario de textos literarios. Análisis estilísticos, 

Paidós, Barcelona 2002. 
Calderón D. E., Diccionario de términos literarios, Alianza Editorial, 

Madrid 1999. 
García Barrientos J. L., Cómo se comenta una obra de teatro, Editorial 

Síntesis, Madrid 2008. 
Luján Atienza Á., Cómo se comenta un poema, Editorial Sintesis, Madrid 
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2007. 
Navarro Durán R., La mirada al texto. Comentario de textos literarios, 

Ariel, Barcelona 1995. 
Spang K., Géneros literarios, Editorial Síntesis, Madrid 2000. 
Spang K., Lectura y análisis de la obra teatral, EUNSA, Pamplona 1991. 
Quilis A., Métrica española, Ariel, Barcelona 1989. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium: 
- zaliczenie na ocenę (semestr 3: kolokwium pisemne, praca pisemna; 
semestr 4: kolokwium pisemne, prace pisemne). 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 

 
60 (2x30) 

Praca własna studenta: 
- przygotowanie do zajęć: 
- przygotowanie prac analitycznych: 
- przygotowanie recenzji: 
- przygotowanie do kolokwium: 

 
20 (2 x 10) 
60 (2 x 30) 
20 (2 x 10) 
20 (2 x 10) 

Suma godzin 
 

180 (2 x 90) 

Liczba punktów ECTS 
 

6 (3 + 3) 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
MOTYWY HISZPAŃSKIE W MUZYCE 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

Spanish Themes in Music 
3.  Jednostka prowadząca przedmiot 

 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 

21-FL-H-S1-E2-HisMuz 
5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu  
 
dowolnego wyboru 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska, filologia francuska 

7. 
 
 

Poziom studiów  
 
I  

8. 
 
 

Rok studiów  
 
I (w miarę wolnych miejsc II i III) 

9. 
 
 

Semestr  
 
2, 4 lub 6 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
wykład konwersatoryjny, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Agnieszka August-Zarębska, dr ; Justyna Nowicka, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- bez wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- zapoznanie studentów z hiszpańskimi motywami w muzyce; 
- zapoznanie słuchaczy z najbardziej znanymi dziś i w historii 
hiszpańskimi wykonawcami muzyki. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
Student: 
 
- wymienia i klasyfikuje według regionów 
główne hiszpańskie tańce ludowe, przywołuje 
informacje na temat genezy muzyki, pieśni 
ludowych, stylu flamenco oraz zjawisk 
muzycznych w Hiszpanii w średniowieczu; 
 
- wymienia najważniejszych kompozytorów 
hiszpańskich, formy muzyczne w ich dorobku, 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W09 
 
 
 
 
 
K_W09  
 

HL-S Ostatnia aktualizacja: 03/2015 str. 64

Instytut Filologii Romańskiej www.ifr.uni.wroc.pl Uniwersytet Wrocławski



rozpoznaje ich dzieła i przedstawia 
najważniejsze cechy ich stylu; wymienia 
kompozytorów europejskich i światowych, u 
których pojawiały się motywy hiszpańskie i 
potrafi wskazać właściwe utwory; 
 
- potrafi wymienić najważniejszych XX-
wiecznych i całkowicie współczesnych 
hiszpańskich wykonawców muzyki; 
 
- na poziomie podstawowym analizuje i 
interpretuje wybrane utwory muzyczne, 
używając podstawowej terminologii z 
zakresu analizy tekstów kultury; 
 
- potrafi samodzielnie zdobywać informacje 
na temat danego kompozytora i jego dzieła, 
stylu w muzyce i wykonawcy;  
 
- potrafi tworzyć w języku polskim krótkie 
wypowiedzi ustne, opisujące dzieła muzyczne 
oraz zawierające sądy krytyczne na ich 
temat; 
 
- jest świadomy potrzeby uczestnictwa w 
życiu kulturalnym własnego kraju i Europy, a 
więc np. uczestnictwa w koncertach, 
słuchania nagrań, lektury itp. 

 
 
 
 
 
 
K_W11  
 
 
 
K_U06 
 
 
 
 
K_U03  
 
 
 
K_U10  
 
 
 
 
K_K07 
 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- najważniejsze tańce ludowe Półwyspu Iberyjskiego i inne formy muzyki 
ludowej; - znane zabytki muzyki dawnej z uwzględnieniem dziedzictwa 
arabskiego, żydowskiego i chrześcijańskiego;  
- twórczość czołowych przedstawicieli hiszpańskiej muzyki klasycznej, 
np. Izaaka Albeniza, Enrique Granadosa, Manuela de Falla, Joaquina 
Rodrigo i in., ze szczególnym naciskiem na ukazanie tego, w jaki sposób 
kompozytorzy ci sięgali po rodzime motywy;  
- utwory kompozytorów europejskich zainspirowane kulturą Hiszpanii; 
- wysłuchanie lub obejrzenie analizowanych dzieł i ich fragmentów.  

16. 
 
 

Zalecana literatura  
 
Carmen. Biblioteka Gazety Wyborczej, Agora, Warszawa 2009.  
Chase G., La música de España, Hachette S.A., Buenos Aires [brak daty]. 
Crivillé i Bargalló J., Historia de la música española. Vol. 7. El folclore 

musical, Alianza Editorial, Madryt 1988. 
España en la música de occidente, Ministerio de Cultura, Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Madryt 1987. 
Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, PWN, Warszawa 2001. 
Marco T., Historia de la música española. Vol.6. Siglo XX. Alianza Música, 

Madryt 1998.  
Rodrigo. Biblioteka Gazety Wyborczej, Mediasat Poland, Kraków 2006. 
Rogalska-Marasińska A., Magiczny świat flamenco, Impuls, Kraków 1999.  
Romero J., Falla, Península, Barcelona 1999.  

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
wykład konwersatoryjny:  
- egzamin pisemny 
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18. 
 
 

Język wykładowy 
 
Polski 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- wykład: 

 
30 

Praca własna studenta: 
- czytanie wskazanej literatury:  
- przygotowanie do egzaminu: 

 
10 
20 

Suma godzin 
 

60 

Liczba punktów ECTS 
 

2 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 

 
1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 

 
PRAKTYCZNA STYLISTYKA JĘZYKA POLSKIEGO 

2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Applied stylistics of Polish language 

3. Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Polskiej 

4. Kod przedmiotu/modułu 
 
 

5. Rodzaj przedmiotu/modułu  
 
obowiązkowy 

6. Kierunek studio 
 
filologia hiszpańska 

7. Poziom studiów  
 
I stopień  

8. Rok studiów 
 
Student musi zaliczyć przedmiot do końca 6 semestru 

9. Semestr 
 
1, 2, 3, 4, 5 lub 6 

10. Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osób prowadzących zajęcia 
 
Grzegorz Zarzeczny, mgr 

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla 
przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 

- studenci powinni wykazywać się podstawową znajomością gramatyki języka 
polskiego 

13. Cele przedmiotu 
 

- celem poznawczym zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
pojęciami stylistyki języka polskiego oraz zasadami umożliwiającymi poprawne 
tworzenie tekstów zróżnicowanych stylowo. 
 
- za cele praktyczne przedmiotu należy przyjąć kształcenie u studentów 
następujących umiejętności: 1. typologizacji tekstów pod względem stylowym; 
2. stosowania adekwatnych stylistycznie środków językowych oraz gatunków 
tekstów; 3. samodzielnego korzystania z narzędzi informatycznych 
ułatwiających pracę z tekstem. 

14. Zakładane efekty kształcenia  
 
 

Student: 
 

• ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z 
zakresu stylistyki języka polskiego, 
zwłaszcza w zakresie podstawowych pojęć 
dziedziny (styl, stylistyka, gatunek) oraz 
wymiarów zróżnicowania polszczyzny, 
 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 

 
 
K_W04 
  
 
 
 
 

HL-S Ostatnia aktualizacja: 03/2015 str. 67

Instytut Filologii Romańskiej www.ifr.uni.wroc.pl Uniwersytet Wrocławski



• ma wiedzę o ogólnych mechanizmach 
rządzących używaniem języka w 
określonych stylach; zna podstawowe 
narzędzia ułatwiające tworzenie i edycje 
tekstów zróżnicowanych stylowo, 
 

• potrafi tworzyć w języku polskim teksty 
pisane należące do określonego stylu i 
gatunku, właściwe dla określonej sytuacji 
komunikacyjnej; potrafi przy tym 
wykorzystać podstawowe prace 
teoretyczne i różnorodne narzędzia, 
 

• potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą 
i umiejętnościami. 

K_W07 
 
 
 
 
 
K_U09 
 

 

 
 
 
K_K02 
 

15. Treści programowe 
 

1. podstawowe pojęcia: styl, stylistyka, stylizacja, 
2. potoczność jako centrum stylowe polszczyzny, 
3. społeczne i terytorialne zróżnicowanie języka polskiego, 
4. gatunki w stylach polszczyzny, 
5. styl naukowy, 
6. styl urzędowy, euromowa, 
7. prosty język w komunikacji, 
8. formy adresatywne w komunikacji, 
9. stylistyczne aspekty normatywistyki, 
10. przydatne narzędzia do pracy z tekstem. 

 
16. Zalecana literatura 

 
1. Bańko M. (red.), 2006, Polszczyzna na co dzień, Warszawa. 
2. Łaziński M., 2006, O Panach i Paniach, Warszawa. 
3. Marcjanik M., 2007, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.  
4. Miodek J. i in., 2010, Jak pisać o Funduszach Europejskich?, Warszawa. 
5. Mosiołek-Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna 

polszczyzna w praktyce, Warszawa 2013. 
6. Wierzbicka A., P. Wierzbicki, 1970, Praktyczna stylistyka, Warszawa.  
7. Zaśko-Zielińska M., A. Majewska-Tworek, T. Piekot, 2008, Sztuka pisania, 

Warszawa.  
8. Zdunkiewicz-Jedynak D. (red.), 2010, Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa. 
9. Zdunkiewicz-Jedynak D., 2008, Wykłady ze stylistyki, Warszawa. 

17. Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
ćwiczenia: 
- zaliczenie na ocenę na podstawie:  

• krótkich prac pisemnych (tworzonych pojedynczo i w grupach); 
• końcowego sprawdzianu pisemnego. 

18. Język wykładowy 
 
polski 

19. 
 

Obciążenie pracą studenta 
Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
- konwersatorium: 

 
30  
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Praca własna studenta: 
 
- przygotowanie do zajęć (czytanie 
wskazanej literatury przedmiotu, 
rozwiązywanie zadań):  
- przygotowanie do sprawdzianów 
(samodzielnie lub w konsultacji z 
prowadzącym): 

 
 

15 
 
 

15 

Suma godzin 60 
Liczba punktów ECTS 2 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PROZA HISZPAŃSKA OD DON JUAN MANUELA DO BALTASARA GRACIÁNA 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Narrative. From don Juan Manuel to Baltasar Gracián 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
21-FL-H-S1-E4-Proza 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
ograniczonego wyboru (blok przedmiotów literackich) 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
II i/lub III 

9. 
 
 

Semestr 
 
3, 4 lub 5  

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Beata Baczyńska, dr hab. 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka hiszpańskiego 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat arcydzieł dawnej 
prozy hiszpańskiej, ich źródeł w literaturze średniowiecznej i antycznej 
oraz ewolucji, od od średniowiecznego zbioru egzempli Libro del conde 
Lucanor  don Juana Manuela po dzieła barokowego moralisty Baltasara 
Graciana; 
-kształtowanie umiejętności analizy form narracyjnych; 
-ugruntowanie świadomości specyfiki dziedzictwa kulturowego Hiszpanii, 
z uwzględnieniem wpływu hiszpańskich autorów i dzieł na rozwój prozy 
europejskiej. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia 
 
Student: 
 
- zna podstawową terminologię z zakresu 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W02 
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narratologii i historii książki;   
 
-ma wiedzę na temat podstawowych źródeł 
książkowych i  internetowych z zakresu 
literaturoznawstwa hiszpańskiego (dawna 
literatura); 
 
-zna i rozumie podstawowe metody analizy i 
interpretacji prozy narracyjnej; 
 
-ma wiedzę dotyczącą najważniejszych 
pisarzy i dzieł pisanych prozą w języku 
hiszpańskim od XIV-XVII w.; 
 
- potrafi zastosować elementarne zasady i 
procedury badawcze, formułować i 
analizować problemu, formułować wnioski, 
opracować i zaprezentować rezultaty pracy w 
zakresie prozy hiszpańskiej oraz kultury 
książki i lektury przed 1700r.; 
 
-potrafi identyfikować ważnych autorów 
piszących prozą w Hiszpanii do końca XVIIw., 
gatunki przez nich uprawiane oraz 
najważniejsze utwory; 
 
- potrafi zastosować w wypowiedzi ustnej i 
pisemnej odpowiednią argumentację 
merytoryczną, z wykorzystaniem poglądów 
hiszpańskojęzycznych badaczy; 
 
- potrafi gospodarować czasem i realizować 
określone zadania w wyznaczonych 
terminach; 
 
- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do 
ochrony prawa autorskiego; 
 
- ma świadomość specyfiki twórczości 
hiszpańskich autorów na tle europejskim. 

 
 
K_W03 
 
 
 
 
K_W06 
 
 
K_W09 
 
 
 
K_U02 
 
 
 
 
 
 
K_U05 
 
 
 
 
K_U07 
 
 
 
 
K_K03 
 
 
 
K_K05 
 
 
K_K06 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
Zajęcia są wprowadzeniem do najważniejszych zjawisk w dziejach 
dawnej prozy hiszpańskiej, w porządku chronologicznym:  
- średniowieczne egzempla (don Juan Manuel)  
- La Celestina Fernando de Rojas – „powieść dialogowana” (novela 
dialogada);  
- dialogi renesansowe braci Juana i Alfonsa Valdés;  
- gatunki fabularnej prozy renesansowej – romans rycerski, pastoralny, 
mauretański (Abencerraje y la hermosa Jarifa), pikarejski (Lazarrillo de 
Tormes);  
- twórczość prozatorska Cervantesa (ze szczególnym uwzględnieniem 
Novelas ejemplares);  
- dzieła Baltasara Graciána.  
Program obejmuje podstawową terminologię narratologiczną, elementy 
historii książki i lektury na przestrzeni średniowiecza i hiszpańskich 
Złotych Wieków.  
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16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
Alvar C., Gómez Moreno Á., Gómez Redondo F., La prosa y el teatro en la 

Edad Media, Taurus Madrid 1991. 
Barroso Gil A. et al., Introducción a la literatura española a través de los 

textos (I), Istmo, Madrid 1996. 
Historia y crítica de la literatura española, al cuidado de F. Rico, Crítica, 

Barcelona 1980-1999, vol.I-III. 
Infantes V., F. Lopez, J.-F. Botrel (dir.), Historia de la edición y de la 

lectura en España, 1472-1914, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
Madrid 2003. 

Mañas J. Á., Literatura explicada a los asnos, Ariel, Barcelona 2012. 
Marchese A., Forradellas J., Diccionario de retórica, crítica y terminología 

literaria, Ariel, Barcelona 2007. 
Navarro Durán R., La verdad sobre el caso del “Lazarillo de Tormes”, 

Cénlit, Estella 2010. 
Pedraza Jiménez F. B., Rodríguez Cáceres M., Las épocas de la literatura 

española, Ariel, Barcelona 1997. 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervatnes: www.cervantesvirtual.com 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium:   
- praca pisemna języku hiszpańskim lub projekt zespołowy o charakterze 
edytorskim;  
- pisemny sprawdzian w formie testu (w języku hiszpańskim).  

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 
 
- konsultacje: 

 
30 

 
2 

Praca własna studenta: 
- przygotowanie do zajęć: 
- czytanie wskazanej literatury: 
- przygotowanie do sprawdzianu końcowego: 
- napisanie końcowej pracy pisemnej: 

 
14 
14 
10 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
JĘZYK HISZPAŃSKI – HISZPAŃSKI W DIALOGU 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 

 
5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
dowolnego wyboru (blok przedmiotów doskonalenia językowego) 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
I i/lub II 

9. 
 
 

Semestr 
 
1,2, 3 4, 5 lub 6 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
wyznaczony pracownik Instytutu Filologii Romańskiej 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A2 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
Zajęcia Język hiszpański – hiszpański w dialogu kierowane są do 
studentów zdobywających poziom samodzielności według ESOKJ  i mają 
na celu w szczególności rozwój i doskonalenie tej samodzielności w 
zakresie wypowiedzi ustnej oraz interakcji ustnej. Język hiszpański – 
hiszpański w dialogu ćwiczy nie tylko umiejętność wypowiedzi i wymiany 
poglądów w obrębie zagadnień wyznaczanych przez katalog tematyczny 
dla poziomów B1 i B2 ESOKJ, ale również sprzyja doskonaleniu strategii 
podporządkowanych funkcjom językowym właściwych dla tych poziomów 
(tj. argumentacja, udzielanie rad, perswazja, itp.)  

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia 
 
Student: 
 
- ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W03 
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antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
 
- ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
 
- ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących ustnej odmiany 
języka (receptywne: słuchanie oraz 
produktywne: mówienie), komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziomy B1 i B2 
wg ESOKJ); 
 
- rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
 
- potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
 
- umie odpowiednio określić priorytety 
służące realizacji zadań, potrafi 
gospodarować czasem i realizować określone 
zadania w wyznaczonych terminach; 

 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
 
K_K02 
 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
Zasoby językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające rozumienie oraz tworzenie tekstów ustnych, w rolach 
komunikacyjnych charakterystycznych dla użytkownika o biegłości 
językowej na poziomie samodzielności. Zakres tematyczny dialogów i 
polilogów na tym poziomie: 
 
- konflikty pokoleniowe 
- media masowe w Hiszpanii 
- nowe technologie i ochrona prywatności 
- walki byków 
- prawa człowieka na świecie 
- świat reklamy i konsumpcjonizm 
- stereotypy narodowościowe, różnice kulturowe 
- ekologia 
- integracja europejska 
- zalety i wady globalizacji 
- wegetarianizm 
- wolontariat, problemy pracownicze 
 

16. 
 
 

Zalecana literatura (podręczniki) 
 
Podawana każdorazowo przez prowadzącego zajęcia, m.in.: 
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Coto Bautista V., Turza Ferré A., Tema a tema. Curso dirigido a la 
conversación B1, Edelsa, Madrid 2012. 
González A., Romero C., Curso de puesta a punto en español. Escriba, 
hable, entienda, argumente, Edelsa, Madrid 2002.  
Lobón López Mª. J., López García G., Ron Ron A. I., Expresión oral. Nivel 
intermedio, EnCLAVE, Madrid 2010.   
López Mª. R., Hablemos en clase. Actividades para la interacción oral en 
español, Edinumen, Madrid 2008.  
Miquel L., Sans N., De dos en dos. Actividades interactivas de producción 
oral, Difusión, Barcelona 2013. 
Palomino M. A., Dual. Pretextos para hablar, Edelsa, Madrid 2003. 
Pinillo R., ¡Bien dicho! Ejercicios de expresión oral, SGEL, Madrid 2007.  
 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
- obserwacja zachowań 
- prezentacje ustne. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański i polski 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- ćwiczenia: 

 
30 

Praca własna studenta: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zajęć domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
20 
20 
20 

Suma godzin 
 

90 
 

Liczba punktów ECTS 
 

3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
JĘZYK HISZPAŃSKI – HISZPAŃSKIE IDIOMY I KOLOKWIALIZMY 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 

 
5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
dowolnego wyboru (blok przedmiotów doskonalenia językowego) 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
II i/lub III 

9. 
 
 

Semestr 
 
1,2 ,3, 5 lub 6 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
wyznaczony pracownik Instytutu Filologii Romańskiej 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
Zajęcia Język hiszpański – hiszpańskie idiomy i kolokwializmy kierowane 
są do studentów posiadających przynajmniej poziom B1 i 
zainteresowanych poszerzeniem znajomości języka ogólnego o odmianę 
kolokwialną oraz o zwroty idiomatyczne. Dzięki znajomości wariantu 
potocznego studenci będą mogli uczestniczyć w rozmowach w nowych 
rolach i sytuacjach komunikacyjnych, zwiększając tym samym zasób 
słownictwa. Znajomość hiszpańskich idiomów rozbudowuje w ten sposób 
kompetencję socjokulturową. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia 
 
Student: 
 
- ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W03 
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dotyczących studiowanego języka; 
 
- ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności, a w 
szczególności o różnych jego odmianach 
stylistycznych. Ma wiedzę o możliwościach 
funkcjonalnych języka polskiego. Potrafi 
przechodzić od struktur jednego języka do 
struktur drugiego; 
 
- ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
kompetencji komunikacyjnej i socjo-
kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziomy B2 i C1 
wg ESOKJ); 
 
- rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
 
- potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
 
- umie odpowiednio określić priorytety 
służące realizacji zadań, potrafi 
gospodarować czasem i realizować określone 
zadania w wyznaczonych terminach; 

 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
 
K_K02 
 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
Idiomy oraz kolokwializmy związane z następującą tematyką: 
- relacje międzyludzkie; 
- rodzina; 
- edukacja; 
- praca; 
- zdrowie; 
- ekonomia; 
- gastronomia; 
- przestrzeń miejska; 
- ciemne strony życia. 

16. 
 
 

Zalecana literatura (podręczniki) 
 
Podawana każdorazowo przez prowadzącego zajęcia, m.in.: 
  
Buitrago Jiménez A., Diccionario de dichos y frases hechas, Espasa,   
  Barcelona 2012. 
Calles J., Bermejo B., Frases informales, jergas y argot, Libsa, Madrid 

2011. 
Coto Bautista V., Turza Ferré A., Tema a tema. Curso dirigido a la 

conversación B2, Edelsa, Madrid 2011.  
Sanmartín Sáez J., Diccionario de argot, Espasa, Madrid 2006.  
Vranic G., Hablar por los codos. Frases para un español cotidiano, Edelsa, 

Madrid 2004. 
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17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
- obserwacja zachowań 
- prezentacje ustne. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański i polski 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- ćwiczenia: 

 
30 

Praca własna studenta: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zajęć domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
20 
20 
20 

Suma godzin 
 

90 
 

Liczba punktów ECTS 
 

3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
JĘZYK HISZPAŃSKI – FLEKSJA WERBALNA 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
SPANISH LANGUAGE – GRAMMATICAL CONJUGATION 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 

21-FL-H-S1-JHFleksja 
5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
dowolnego wyboru (blok przedmiotów doskonalenia językowego) 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
I i/lub II i/lub III 

9. 
 
 

Semestr 
 
1,2,3,5 lub 6 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Justyna Nowicka, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- Zajęcia Język hiszpański – fleksja werbalna mają na celu doskonalenie 
kompetencji językowych w zakresie podsystemu gramatycznego, ze 
szczególnym uwzględnieniem fleksji werbalnej: zarówno w odniesieniu 
do form fleksyjnych, jak i ich użycia oraz pełnionych przez nie funkcji 
językowych. Ponadto rozwijają kompetencje komunikacyjne i 
pragmatyczne oraz socjo-kulturowe zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 
PCIC dla poziomu B2/C1. Kolejnym celem zajęć jest zapoznanie studenta 
zarówno z dostępnymi pomocami naukowymi i sposobami korzystania z 
nich, jak i metodami i strategiami wykonywania zadań językowych oraz 
uczenia się, a także dokonywania analizy porównawczej pomiędzy 
strukturami języków hiszpańskiego i polskiego celem świadomego 
wykorzystywania transferu pozytywnego przy jednoczesnym unikaniu 
interferencji. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia 
 
Student: 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
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- ma wiedzę o źródłach informacji 
(szczególnie o zestawieniach koniugacyjnych 
oraz zawierających rekcję czasownika) 
dotyczących studiowanego języka; 
 
- ma uporządkowaną wiedzę o systemie 
gramatycznym (szczególnie w zakresie fleksji 
werbalnej) studiowanego języka, a także o 
jego historycznej zmienności oraz o różnych 
jego odmianach stylistycznych. Ma wiedzę o 
możliwościach funkcjonalnych języka 
polskiego. Potrafi przechodzić od struktur 
jednego języka do struktur drugiego; 
 
- ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej (szczególnie 
znajomość podsystemu gramatycznego, ale 
również sprawności receptywnych: słuchania 
i czytania oraz produktywnych: mówienia i 
pisania), komunikacyjnej i socjo-kulturowej, 
zgodne z obiektywnie określonymi 
wymaganiami (poziom B2/C1 wg ESOKJ); 
 
- rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
 
- umie odpowiednio określić priorytety 
służące realizacji zadań, potrafi 
gospodarować czasem i realizować określone 
zadania w wyznaczonych terminach. 

 
K_W03 
 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
 
 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- zgłębienie i praktyczne wykorzystanie struktur gramatycznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem czasownika, zarówno w odniesieniu do 
form fleksyjnych, jak i ich użycia oraz pełnionych przez nie funkcji 
językowych. Przegląd hiszpańskich czasów, trybów, stron i aspektów, a 
także rekcji przyimkowej czasownika połączony z analizą porównawczą 
pomiędzy strukturami języków hiszpańskiego i polskiego celem 
świadomego wykorzystywania transferu pozytywnego przy 
jednoczesnym unikaniu interferencji skutkujących typowymi dla 
użytkownika polskojęzycznego błędami. 

16. 
 
 

Zalecana literatura (podręczniki) 
 
Lista materiałów dydaktycznych podawana każdorazowo przez 
prowadzącego zajęcia, np.: 
 Hernández Mercedes M. P., Tiempo para practicar el indicativo y el 

subjuntivo, Edelsa, Madrid 2006. 
Hernández Mercedes M. P., Tiempo para practicar las preposiciones, 

Edelsa, Madrid 2006. 
Perlin J., Milewska-Rodrigues Maria, Czasowniki hiszpańskie, Wiedza 

Powszechna, Warszawa 2012. 
Sándor L., Tiempo para practicar los pasados, Edelsa, Madrid 2004. 
Wzory odmian czasowników hiszpańskich: kompletne formy w 

przejrzystych tablicach, Langenscheidt Polska, Warszawa 2005. 
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17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
- obserwacja zachowań, testy cząstkowe i końcowy. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański i polski 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- ćwiczenia: 

 
30  

Praca własna studenta: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zajęć domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
30 
30 
30 

Suma godzin 
 

90 
 

Liczba punktów ECTS 
 

3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PRZEGLĄD HISZPAŃSKICH WSPÓLNOT AUTONOMICZNYCH 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

Autonomous Communities in Spain. A Survey  
3.  Jednostka prowadząca przedmiot 

 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
21-FL-H-S1-E1-PrHiWs 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
dowolnego wyboru 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska, filologia francuska 

7. 
 
 

Poziom studiów 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 

I (w miarę wolnych miejsc II i/lub III) 
9. 
 
 

Semestr  
 
1 (ew. 3 i 5) 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
wykład, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Łukasz Smuga, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- bez wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- zapoznanie studentów z podstawowymi elementami geografii i 
cywilizacji Hiszpanii (historia, sztuka, muzyka, folklor, etc.) 
 
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania podłoża społecznego, 
historycznego, politycznego i kulturowego różnych zjawisk 
artystycznych. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
Student: 
 
- Potrafi podać podstawowe dane dotyczące 
geografii Hiszpanii.  Ma ogólną wiedzę 
dotyczącą polityki i gospodarki współczesnej 
tego kraju. Potrafi omówić cechy 
charakterystyczne wspólnot autonomicznych. 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W09 
K_W10  
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Jest w stanie wypowiedzieć się na temat 
architektury, malarstwa, rzeźby, muzyki, 
sportu, teatru, filmu i kuchni hiszpańskiej; 
 
- ma wiedzę o źródłach informacji 
(opracowania encyklopedyczne, syntezy 
podręcznikowe, studia monograficzne) 
dotyczących kultury Hiszpanii oraz jej 
współczesnej sytuacji polityczno-
gospodarczej; 
 
- potrafi wymienić najważniejsze instytucje 
kulturalne Hiszpanii i orientuje się w profilu 
prowadzonej przez nie działalności; 
 
- potrafi samodzielnie zdobywać informacje 
na temat określonych zagadnień związanych 
ze współczesną rzeczywistością Hiszpanii; 
 
- ma świadomość różnic kulturowych i 
związanych z tym wyzwań; 
 
- jest świadomy potrzeby uczestnictwa w 
życiu kulturalnym własnego kraju i Europy. 
 

 
 
 
 
 
K_W03 
 
 
 
 
 
K_W11  
 
 
 
K_U01  
 
 
 
K_K06 
 
 
K_K07 
 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- ogólny szkic geografii Półwyspu Iberyjskiego oraz przedstawienie 
podziału administracyjnego Hiszpanii; 
- omówienie uwarunkowań historycznych oraz obecnej sytuacji 
politycznej, ekonomicznej i społecznej kraju; 
- przedstawienie historii i kultury (literatura, sztuka, muzyka, 
architektura, tradycje, instytucje kulturalne, dialekty i języki) 
siedemnastu wspólnot autonomicznych Hiszpanii. 

16. 
 
 

Zalecana literatura  
 
Dobrzyński R., Hiszpania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977 (s. 7-49,  
      79-289). 
Makowiecka G., Po drogach polsko-hiszpańskich, Wydawnictwo  
      Literackie, Kraków-Wrocław 1984. 
Nootebom C., Drogi do Santiago, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2007. 
Pérez A., Perły architektury, Elipsa, Warszawa 2002 (s. 70-86). 
Sawicka A., Drogi i rozdroża kultury katalońskiej, Księgarnia Akademicka, 
      Kraków 2006. 
Sawicki P., Hiszpania malowniczo-historyczna, Wydawnictwo  
      Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996. 
Straszewicz L., Hiszpania, PWN, Warszawa, 1982 (s. 9-129, 328-364). 
Šulhan J., Hiszpania, (z serii Moje podróże), Krajowa Agencja 
      Wydawnicza, Warszawa 1989. 
Zespół Time-Life Books (red.), Hiszpania, (z serii Kraje i ludzie), PWN,  
      Warszawa 1991. 
Vincent M., Stradling R. A., Wielkie kultury świata. Hiszpania i Portugalia,  
      Świat Książki, 1997. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
wykład:  
- egzamin pisemny 
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18. 
 

Język wykładowy 
Polski 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- wykład: 

30 

Praca własna studenta: 
- czytanie wskazanej literatury:  
- przygotowanie do egzaminu: 

 
7 

23 
Suma godzin 
 

60 

Liczba punktów ECTS 
 

2 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PRZEGLĄD TECHNIK NARRACYJNYCH NA PODSTAWIE KRÓTKICH FORM 
PROZATORSKICH LITERATURY HISZPAŃSKIEJ I 
HISPANOAMERYKAŃSKIEJ 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 

21-FL-H-S1-E3-TecNar 
5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
  
ograniczonego wyboru (blok przedmiotów literackich) 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów  
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
II i/lub III 

9. 
 
 

Semestr  
 
3, 4 lub 5  

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Justyna Ziarkowska, dr hab. 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka hiszpańskiego 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- zapoznanie studentów z podstawowymi hiszpańskojęzycznymi 
terminami teoretycznoliterackimi dotyczącymi narratologii oraz 
zastosowanie ich w praktyce analizy tekstów 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia 
 
Student: 
 
- zna podstawową terminologię z zakresu 
narratologii;      
 
-zna i rozumie podstawowe metody analizy i 
interpretacji prozy narracyjnej; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W02 
 
 
K_W06 
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- ma wiedzę dotyczącą najważniejszych 
prozaików hiszpańskiego obszaru 
językowego; 
 
- potrafi wyszukiwać, selekcjonować, 
analizować, oceniać i użytkować wiedzę z 
zakresu narratologii z wykorzystaniem 
różnych źródeł; 
 
- potrafi identyfikować różne rodzaje 
wytworów kultury będące przedmiotem 
badań literaturoznawstwa hiszpańskiego i 
hispanoamerykańskiego; 
 
- potrafi zastosować w wypowiedzi ustnej i 
pisemnej odpowiednią argumentację 
merytoryczną, z wykorzystaniem poglądów 
hiszpańskojęzycznych badaczy;  
 
- potrafi gospodarować czasem i realizować 
określone zadania w wyznaczonych 
terminach; 
 
- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do 
ochrony prawa autorskiego; 
 
- ma świadomość różnic kulturowych i 
związanych z tym wyzwań. 

K_W09 
 
 
 
K_U01 
 
 
 
 
K_U05 
 
 
 
 
K_U07 
 
 
 
 
K_K03 
 
 
 
K_K05 
 
 
K_K06 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- zajęcia są wprowadzeniem do pracy z tekstem literackim w postaci 
krótkiej narracji i przewidują poznanie teorii i praktyki oraz metod 
analizy i zasad interpretacji utworów epickich;  
- program obejmuje podstawowe kategorie istniejące w utworach 
epickich. W jego ramach omówione zostaną takie tematy jak: podmiot 
literacki, sposoby narracji, typy narratora, relacja pisarz-narrator-
czytelnik, punkty widzenia, czasy narracji, fabuła, typy postaci, itp., a 
przyswojone pojęcia będą wykorzystane w praktyce do analizy tekstów o 
charakterze narracyjnym.  

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
Anderson Imbert E., Teoría y técnica del cuento, Ariel, Barcelona 1996. 
Bal M., Teoría de la narrativa. (Una introducción a la narratología), 

Cátedra, Madrid 2006.    
Bello Vázquez F., El comentario de textos literarios. Análisis estilísticos, 

Paidós, Barcelona 2002. 
Brioschi F., Di Girolamo C., Introducción al estudio de la literatura, Ariel, 

Barcelona 1997. 
Głowiński M. (dir.), Narratologia, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.  
Marchese A., Forradellas J., Diccionario de retórica, crítica y terminología 

literaria, Ariel, Barcelona 2007. 
del Moral R., Diccionario práctico del comentario de textos literarios, 

Verbum, Madrid 1996. 
Markiewicz  H. (dir.), Problemy teorii literatury, seria I-III, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987-1988 (wybrane artykuły). 
Pozuelo Yvancos J.M., Ventanas de la ficción. Narrativa hispánica, siglos 

XX y XXI, Ediciones Península, Barcelona 2003. 
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Reis C., Lopes A.C.M., Diccionario de narratología, Ediciones Colegio de 
España, Salamanca 1995. 

Redondo Goicoechea A., Manual de analisis de literatura narrativa. La 
polifonia textural, Siglo XXI, Madrid 1995. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium:   
- prezentacja;  
- pisemna praca semestralna.  

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium:  
 
- konsultacje: 

 
30 

 
3 

Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- czytanie wskazanej literatury: 
- napisanie końcowej pracy pisemnej: 

 
20 
20 
17 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
ROMANTYZM HISZPAŃSKI NA TLE EUROPEJSKIM 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Romanticism in European Context 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 

21-FL-H-S1-E3456-RoHi 
5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu  
 
ograniczonego wyboru (blok przedmiotów literackich) 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
II i/lub III 

9. 
 
 

Semestr  
 
3, 4, 5 lub 6 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Ewa Kulak, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka hiszpańskiego 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami literackimi i 
kulturowymi okresu romantyzmu (I połowa XIX stulecia) w Hiszpanii w 
kontekście przemian literatury i kultury europejskiej 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia 
 
Student: 
 
- zna podstawową terminologię w zakresu 
literaturoznawstwa; 
 
- ma wiedzę o źródłach informacji 
dotyczących literatury hiszpańskiej pierwszej 
połowy XIX wieku; 
 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W02 
 
 
K_W03 
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- zna i rozumie podstawowe metody analizy i 
interpretacji różnych wytworów kultury 
charakterystycznych dla Hiszpanii pierwszej 
połowy XIX wieku; 
 
- ma wiedzę dotyczącą najważniejszych 
zjawisk z historii literatury i kultury Hiszpanii 
końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku;   
 
- ma orientację w życiu kulturalnym Hiszpanii 
początków XIX stulecia; 
 
- potrafi identyfikować różne rodzaje 
wytworów kultury hiszpańskiej I połowy XIX 
stulecia będące przedmiotem badań 
literaturoznawstwa hiszpańskiego; 
 
- potrafi zastosować w wypowiedzi ustnej i 
pisemnej odpowiednią argumentację 
merytoryczną, z wykorzystaniem poglądów 
hiszpańskojęzycznych badaczy; 
 
- potrafi gospodarować czasem i realizować 
określone zadania w wyznaczonych 
terminach; 
 
- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do 
ochrony prawa autorskiego; 
 
- ma świadomość różnic kulturowych między 
romantyzmem polskim a hiszpańskim.  

K_W06 
 
 
 
 
K_W09 
 
 
 
K_W11 
 
 
K_U05 
 
 
 
 
K_U07 
 
 
 
 
K_K03 
 
 
 
K_K05 
 
 
K_K06 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- Ewolucja dramatu i poezji u początków XIX wieku; nowa koncepcja roli 
poezji i poety. Proza: historyzm i kostumbryzm. 
 
- Przemiany wrażliwości: odczucie przyrody, orientalizm i egzotyka, kult 
średniowiecza. Miłość romantyczna. Świat ponadzmysłowy. 
 
- Tematy polityczne, patriotyczne i społeczne. Bunt wobec zastanego 
porządku. Pesymizm i „choroba wieku”. Bohater romantyczny. 
 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
Diez Borque J.Ma. (dir.), Historia del teatro en España, Taurus, Madrid 

1988, vol. II. 
Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i egzystencja, słowo/obraz 

terytoria, Gdańsk 2004. 
Llorens V., El Romanticismo español, Ed. Castalia, Madrid 1989. 
Menéndez Peláez J., Arellano I., et alt., Historia de la literatura española, 

vol. III, siglos XVIII, XIX y XX, Everest, León 2006. 
Praz Mario, Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej, przeł. K. 
Żaboklicki, PIW, Warszawa 1974 (lub nowe wydanie, słowo/obraz 
terytoria). 

Rico F. (ed.), Historia y crítica de la literatura española, vol. V, 
Romanticismo y Realismo, ed. de I. M. Zavala, Ed. Crítica, Barcelona 
1983. 
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Sebold R.P., Trayectoria del Romanticismo español, Ed. Crítica, Barcelona 
1983. 

 
17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
konwersatorium:   
- prezentacja analizy wskazanych przez prowadzącego tekstów 
literackich lub krytycznych;  
- pisemna praca semestralna.  

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
Hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 
 
- konsultacje: 

 
30 

 
2 

Praca własna studenta: 
 
- przygotowanie do zajęć: 
- czytanie wskazanej literatury: 
- napisanie końcowej pracy pisemnej: 

 
 

15 
25 
18 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 
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OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
SEMINARIUM LICENCJACKIE 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
BA Seminar 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
--- 

5. Rodzaj przedmiotu/modułu  
 
obowiązkowy 

6. Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. Poziom studiów 
 
I stopień 

8. Rok studiów  
 
III 

9. Semestr 
 
5 i 6 

10. Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 60 godzin (2 x 30 godzin) 

11. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
José Luis Losada Palenzuela dr, Ewa Kulak dr 

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla 
przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów. 
 
- bez wymagań wstępnych 

13. Cele przedmiotu: 
 
–przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej, w tym redakcja 
teksu, poszukiwanie i korzystanie z bibliografii; 
–przygotowanie studentów do ustnego egzaminu licencjackiego. 
 

14. Zakładane efekty kształcenia 
 
Student: 
 
– ma podstawowa wiedze ̨ o miejscu i znaczeniu 
Don Kichota w historii literatury hiszpańskiej; 
 
– zna terminologie ̨ z zakresu literaturoznawstwa 
i różnych wytworów kultury 
charakterystycznych dla dorobku kultury języka 
hiszpańskiego; zna zajmujące się nimi teorie i 
szkoły badawcze z zakresu literatury i historii 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia: 
 
 
K_W01, K_W09; 
 
 
K_W02, K_W03, K_W06, 
K_U10 
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Złotego Wieku; 
 
– wyszukuje literaturę ̨ potrzebna ̨ do napisania 
pracy licencjackiej; 
 
– krytycznie ocenia treści zawarte w 
przeczytanych źródłach; 
 
– umie prezentować ́problematykę , analizować i  
interpretować wybranego fragmentu; 
 
- zna podstawowe zasady z zakresu ochrony 
prawa autorskiego. 

 
 
K_U01, K_U03 
 
 
K_U06 
 
 
K_U07, K_U09 
 
 
K_W12 

15. Treści programowe 
 
– zajęcia mają charakter seminaryjny i koncentrują się wokół Don Quijote de la 
Mancha Cervantesa w szerokim kontekście historycznym i literackim.  

16. Zalecana literatura (podręczniki) 
 
de Cervantes M., Don Quijote de la Mancha (edición crítica del Instituto 

Cervantes, dirigida por Francisco Rico), Instituto Cervantes, 1997-2013.  
<http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/> 
Artykuły z czasopism specjalistycznych zawarte w: 
Actas de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH). 
<http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/> 
Actas de los Congresos de la Asociación Internacional Siglo de Oro (1987-2005) 
<AISO: http://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/> 
Anales Cervantinos 
<http://analescervantinos.revistas.csic.es/index.php/analescervantinos/index> 
Criticón, 1978-2010 
<http://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/> 
Hemeroteca Cervantes 
<http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/Cervantes/> 
Lecturas comentadas:  
<http://cvc.cervantes.es/literatura/quijote_antologia/default.htm> 

17.  Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium: 
- obserwacja zachowań; 
- praca pisemna;  
- prezentacja ustna. 

18. Język wykładowy 
 
hiszpański 

19.  Obciążenie pracą studenta 
 
Forma aktywności studenta 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 

 
60 (2 x 30) 

Praca własna studenta, np.: 
-zebranie informacji; 
-opracowanie planu pracy;  
-pisanie pracy.  

240 (2 x 120) 

Suma godzin 
 300 (150+150) 

Liczba punktów ECTS 10 (5+5) 
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I. INFORMACJE	  OGÓLNE	  

Nazwa	  modułu:	   Praktyczna	  nauka	  języka	  hiszpańskiego	  
Liczba	  godzin	  (łączna)	   390	   Liczba	   punktów	  

ECTS	  (łączna)	  
13	  

Moduł	   obowiązkowy	  
dla	  

Rok:	  I,	  ścieżka	  A	   Semestr	  
-‐zimowy	  
-‐letni	  

Tryb	  
-‐stacj.	  
-‐niestacj.	  

Moduł	  
fakultatywny/opcyjny	  

Rok:	  -‐	   Semestr	  
-‐zimowy	  
-‐letni	  

Tryb	  
-‐stacj.	  
-‐niestacj.	  

Wymagania	  wstępne	   brak	  wymagań	  wstępnych	  
	  

II. KOORDYNATOR	  MODUŁU	  (nazwisko,	  imię,	  kontakt	  e-‐mail):	  

Nowicka,	  Justyna	  dr,	  jcnowicka@wp.pl	  

III. ELEMENTY	  SKŁADOWE	  MODUŁU:	  

L.p.	   Przedmiot	   Forma	   zajęć	   (wykład,	  
konwersatorium,	  
ćwiczenia,	  etc.)	  

Liczba	  
godzin	  
ogółem	  

L.	  
godzin	  
w	  sali	  

L.	   godzin	  
pracy	  
własnej	  

Liczba	  
ECTS	  

1.	   PNJH	  –	  gramatyka	  
praktyczna	  

ćwiczenia	   150	   60	   90	   5	  

2.	   PNJH	   –	  
konwersacje	   i	  
rozumienie	   ze	  
słuchu	  

ćwiczenia	   90	   30	   60	   3	  

3.	   PNJH	   –	  
słownictwo	   i	  
intensywne	  
czytanie	  

ćwiczenia	   60	   30	   30	   2	  

4.	   PNJH	   –	   język	  
pisany	  

ćwiczenia	   90	   30	   60	   3	  

	  

IV. OSOBY	  PROWADZĄCE	  ELEMENTY	  SKŁADOWE	  MODUŁU	  

(nazwisko,	  imię,	  kontakt	  e-‐mail):	  

L.p.	   Przedmiot	   Prowadzący	   Kontakt	  (e-‐mail)	  
1.	   PNJH	   –	   gramatyka	  

praktyczna	  
Nowicka,	  Justyna	  dr	   jcnowicka@wp.pl	  

2.	   PNJH	   –	   konwersacje	   i	  
rozumienie	  ze	  słuchu	  

Smuga,	  Łukasz	  dr	   smuga@uni.wroc.pl	  

3.	   PNJH	   –	   słownictwo	   i	  
intensywne	  czytanie	  

Manasterska,	  	  Barbara	  mgr	   barbaralucyna@gmail.com	  

4.	   PNJH	  –	  język	  pisany	   Popowicz,	  Joanna	  mgr	   joannaadamiczka@gmail.com	  
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V. WARUNKI	  ZALICZENIA	  MODUŁU	  –	  sposób	  wyliczenia	  oceny:	  

Sposób sprawdzenia poszczególnych komponentów modułu i ich udział w ocenie 
końcowej: 

• gramatyka praktyczna (33,(3)%): obserwacja zachowań, testy cząstkowe i 
końcowy;  

• konwersacje i rozumienie ze słuchu (25%): obserwacje zachowań, prezentacje 
ustne; 

• słownictwo i intensywne czytanie (16,(6)%): obserwacja zachowań, testy 
cząstkowe i końcowy; 

• język pisany (25%): obserwacja zachowań, prace pisemne cząstkowe i 
semestralne. 
 

VI. EFEKTY	  KSZTAŁCENIA	  (modułowe):	  

Zakres	  efektu	   Efekty	  kształcenia	  dla	  
modułu	  („autorskie”)	  

Odniesienie	  do	  
kierunkowych	  

efektów	  kształcenia	  

Sposób	  weryfikacji	  
efektów	  kształcenia	  

Wiedza	   - ma wiedzę o 
źródłach informacji 
(słowniki dwu- i 
jednojęzykowe, 
słowniki synonimów 
i antonimów, 
słowniki 
elektroniczne, itp.) 
dotyczących języka 
hiszpańskiego; 
-‐ ma 
uporządkowaną 
wiedzę o systemie 
fonetycznym, 
gramatycznym, 
leksykalnym oraz 
ortograficzno-
interpunkcyjnym  
języka 
hiszpańskiego, a 
także o jego 
historycznej 
zmienności oraz o 
różnych jego 
odmianach 
stylistycznych. Ma 
wiedzę o 
możliwościach 
funkcjonalnych 
języka polskiego. 
Potrafi przechodzić 
od struktur jednego 
języka do struktur 
drugiego 

K_W03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_W08 

obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
testy	   cząstkowe	   i	  
końcowy,	   prace	  
pisemne	   cząstkowe	   i	  
semestralne,	  
prezentacje	  ustne	  

Umiejętności	   - ma adekwatne do 
poziomu 
kształcenia  
umiejętności 

K_U11	   obserwacje	  
zachowań,	   testy	  
cząstkowe	   i	   końcowy,	  
prace	   pisemne	  
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językowe w 
zakresie 
kompetencji 
językowej 
(znajomość 
zarówno 
podsystemów 
fonologicznego, 
leksykalnego, 
gramatycznego czy 
ortograficzno-
interpunkcyjnego, 
jak i sprawności 
receptywnych: 
słuchania i czytania 
oraz 
produktywnych: 
mówienia i 
pisania), 
komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, 
zgodne z 
obiektywnie 
określonymi 
wymaganiami 
(poziom A2 wg 
ESOKJ) 

cząstkowe	   i	  
semestralne,	  
prezentacje	  ustne	  

Kompetencje	  
społeczne	  

- rozumie potrzebę 
uczenia się przez 
całe życie, 
zwłaszcza w 
zakresie rozwijania 
umiejętności 
językowych; 
- potrafi pracować 
w zespole, 
przyjmując w nim 
różne role, dzieli się 
posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
- umie odpowiednio 
określić priorytety 
służące realizacji 
zadań, potrafi 
gospodarować 
czasem i realizować 
określone zadania 
w wyznaczonych 
terminach.	  

K_K01 
 
 
 
 
 
 
K_K02 
 
 
 
 
 
K_K03	  

obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  
obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  
obserwacja	  zachowań	  

	  

VII. ZAŁĄCZNIKI:	  Informacje	  o	  poszczególnych	  przedmiotach	  –	  elementach	  składowych	  
modułu:	  

(przygotowują	  osoby	  prowadzące	  poszczególne	  przedmioty,	  w	  porozumieniu	  z	  koordynatorem	  
modułu)	  
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1. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Gramatyka	  praktyczna	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-GRAMATYKA PRAKTYCZNA 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Practical Grammar 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E1-grA 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
I rok, ścieżka A 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
zimowy 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 60 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Justyna Nowicka, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-bez wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – gramatyka praktyczna ma na celu rozwinięcie u 
studenta kompetencji językowych na poziomie A2, w szczególności w 
zakresie znajomości podsystemu gramatycznego i umiejętności jego 
zastosowania w wypowiedziach różnego typu, typowych dla tego 
poziomu kompetencji. Zwraca także uwagę na funkcje językowe 
realizowane przy pomocy narzędzi gramatycznych, przez co rozwija u 
studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 
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PCIC dla poziomu A2. 
PNJH – gramatyka praktyczna zapoznaje także studenta zarówno z 
dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z nich, jak i 
metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o systemie 
gramatycznym języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej (szczególnie w 
zakresie podsystemu gramatycznego), jak i 
sprawności receptywnych: słuchania i 
czytania oraz produktywnych: mówienia i 
pisania), komunikacyjnej i socjo-kulturowej, 
zgodne z obiektywnie określonymi 
wymaganiami (poziom A2 wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do podsystemu gramatycznego i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów, których funkcja 
określona jest wymogami dla poziomu A2 biegłości językowej, których 
gatunek i długość typowe są dla poziomu A2, w rolach komunikacyjnych 
charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
A2. 
- fleksja werbalna: czasy trybu oznajmującego: Presente, Pretérito 
Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito 
Pluscuamperfecto, Futuro Simple; tryb rozkazujący Imperativo i 
Imperativo negativo; tryb warunkowy Condicional Simple; czasownikowe 
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konstrukcje peryfrastyczne; czasowniki o odmianie typu gustar; formy i 
użycie czasowników ser/estar/haber; 
- fleksja imienna: rodzaj żeński i liczba mnoga rzeczowników i 
przymiotników, rodzajnik, zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące, 
nieokreślone i pytające, stopniowanie przymiotnika i przysłówka; 
- przyimki; 
- zasada następstwa czasów; 
- wskaźniki zespolenia tekstu. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
ARAGONÉS Luis, PALENCIA Ramón, Gramática de uso del español A1-B2, 
Madrid, Ediciones SM, 2008. 
CASTRO Francisca, Uso de la gramática española (elemental), Madrid, 
Edelsa, 2004. 
CASTRO VIÚDEZ Francisca, Aprende gramática y vocabulario (A1, A2), 
Madrid, SGEL, 2009. 
GONZÁLEZ HERMOSO Alfredo, Conjugar es fácil, Madrid, Edelsa, 2005. 
PALOMINO María de los Ángeles, Gramática en diálogo A1-A2, En CLAVE, 
2005. 
SÁNCHEZ Aquilino, CANTOS GÓMEZ Pascual, 450 ejercicios gramaticales 
(nivel elemental y autodidactas), Madrid, SGEL, 2005. 
WAWRYKOWICZ Anna, Repetytorium gramatyki języka hiszpańskiego, 
Poznań, Wagros, 2001. 
VV AA, Gramática básica del estudiante español (A1-B1), Barcelona, 
Difusión, 2005. 
 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, testy cząstkowe i końcowy: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański i polski 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

60 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
30 
30 

 
30 

Suma godzin 150 
Liczba punktów ECTS 5 
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2. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Konwersacje	  i	  rozumienie	  ze	  słuchu	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-KONWERSACJE I ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Conversation and Listening 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E1-koA 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
I rok, ścieżka A 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
zimowy 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Łukasz Smuga, dr  

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-bez wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – konwersacje i rozumienie ze słuchu ma na celu 
rozwinięcie u studenta kompetencji językowych na poziomie A2, w 
szczególności w zakresie umiejętności wykorzystania znajomości 
wszystkich podsystemów języka do rozumienia i tworzenia wypowiedzi 
różnego typu, typowych dla tego poziomu kompetencji. Rozwija także u 
studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 
PCIC dla poziomu A2. 
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PNJH –konwersacje i rozumienie ze słuchu zapoznaje także studenta 
zarówno z dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z 
nich, jak i metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia 
się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących ustnej odmiany 
języka (receptywne: słuchanie oraz 
produktywne: mówienie), komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziom A2 wg 
ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów (oralnych), których 
funkcja określona jest wymogami dla poziomu A2 biegłości językowej, 
których gatunek i długość typowe są dla poziomu A2, w rolach 
komunikacyjnych charakterystycznych dla użytkownika o biegłości 
językowej na poziomie A2: 
-pozdrowienia i formuły grzecznościowe, przedstawianie się i innych; 
-opis osób i przedmiotów.  
-pozyskiwanie i podawanie informacji na temat czynności życia 
codziennego oraz zainteresowań; 

HL-S Ostatnia aktualizacja: 03/2015 str. 101

Instytut Filologii Romańskiej www.ifr.uni.wroc.pl Uniwersytet Wrocławski



-rozmowy telefoniczne; 
-pozyskiwanie i podawanie informacji na temat położenia w przestrzeni; 
-wyrażanie opinii, wyrażanie swojego niezadowolenia (reklamacje); 
-udzielanie rad; 
-przedstawienie biografii/autobiografii; 
-relacjonowanie wydarzeń; 
-opowiadanie legend. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
-rozumienie ze słuchu: 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ María, Escucha y aprende. Ejercicios de 
comprensión auditiva, Madrid, SGEL, 2003. 
SÁNCHEZ ALFARO María, GONZÁLEZ HERMOSO Alfredo, Tiempo para 
comprender, Madrid, Edelsa, 2002. 
-konwersacje: 
IGLESIAS CASAL Isabel, PRIETO GRANDE María, Actividades y recursos 
lúdicos para la enseñanza del español, Edinumen, Madrid 2007. 
LOBÓN LÓPEZ María, LÓPEZ GARCÍA Gregoria, RON RON Ana Isabel, 
Expresión oral. Nivel básico, En CLAVE, 2005 
PALOMINO M. Ángeles, Dual. Pretextos para hablar, Edelsa, Madrid 1998. 
 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, prezentacje ustne: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański i polski 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
30 
20 

 
10 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 
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3. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Słownictwo	  i	  intensywne	  czytanie	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-SŁOWNICTWO I INTENSYWNE CZYTANIE 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Vocabulary Learning and Intensive Reading 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E1-slA 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
I rok, ścieżka A 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
zimowy 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Barbara Manasterska, mgr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-bez wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – słownictwo i intensywne czytanie ma na celu 
rozwinięcie u studenta kompetencji językowych na poziomie A2, w 
szczególności w zakresie znajomości podsystemu leksykalnego i 
umiejętności jego zastosowania w wypowiedziach różnego typu, 
typowych dla tego poziomu kompetencji, a także w zakresie sprawności 
czytania oraz strategii koniecznych dla jej opanowania. Zwraca także 
uwagę na funkcje językowe realizowane przy pomocy narzędzi 
leksykalnych, przez co rozwija u studenta kompetencję komunikacyjną i 
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pragmatyczną, a także socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z 
zaleceniami ESOKJ oraz PCIC dla poziomu A2. 
PNJH – słownictwo i intensywne czytanie zapoznaje także studenta 
zarówno z dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z 
nich, jak i metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia 
się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o systemie 
leksykalnym języka hiszpańskiego, a także o 
jego historycznej zmienności oraz o różnych 
jego odmianach stylistycznych. Ma wiedzę o 
możliwościach funkcjonalnych języka 
polskiego. Potrafi przechodzić od struktur 
jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej (szczególnie w 
zakresie podsystemu leksykalnego), jak i 
sprawności receptywnych, szczególnie 
czytania), komunikacyjnej i socjo-kulturowej, 
zgodne z obiektywnie określonymi 
wymaganiami (poziom A2 wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do podsystemu leksykalnego i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów, których funkcja 
określona jest wymogami dla poziomu A2 biegłości językowej, których 
gatunek i długość typowe są dla poziomu A2, w rolach komunikacyjnych 
charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
A2. 
-typy tekstów: formularze i kwestionariusze osobowe, ogłoszenia, 
reklamy, karty dań, rozkłady jazdy, kartki pocztowe i proste listy 
prywatne oraz proste i krótkie teksty o tematyce związanej z najbliższym 
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otoczeniem uczącego się: nim samym, jego rodziną, jego studiami / 
zawodem, zainteresowaniami, doświadczeniami, planami, itp.; 
-słownictwo związane z najbliższym otoczeniem uczącego się: nim 
samym, jego rodziną, jego studiami / zawodem, zainteresowaniami, 
doświadczeniami, planami, itp., w szczególności: narodowości, zawody, 
cechy wyglądu i charakteru, kolory i kształty, członkowie rodziny, 
zwierzęta, ubrania, produkty spożywcze, części ciała i higiena, choroby, 
przedmioty szkolne, czynności codzienne, zainteresowania, sporty, pory 
dnia, dni, miesiące i pory roku, obiekty przestrzeni miejskiej, rozrywki, 
instytucje kultury, transport, wydarzenia historyczne i określenia czasu, 
itp. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
BARTKOWIAK Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne, 
Poznań, Wagros, 2004. 
DOMÍNGUEZ LÓPEZ Josefina, NUEDA GUZMÁN M.a Sol, Vocabulario del 
español (nivel A1-A2), enCLAVE, 2007. 
PALOMINO María de los Ángeles, Vocabulario en diálogo A1-A2, En 
CLAVE, 2005. 
TARRÉS Iñaqui, PRYMAK Sergio, CALDERÓN Arantxa, Vocabulario en 
movimiento (nivel A1-A2), Madrid, Edinumen, 2006. 
ENCINAR Ángeles, Uso interactivo del vocabulario, Madrid, Edelsa, 2001. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, testy cząstkowe i końcowy: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański i polski 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
10 
10 
10 

Suma godzin 
 

60 

Liczba punktów ECTS 
 

2 
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4. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Język	  pisany	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-JĘZYK PISANY 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Written Language 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E1-jpA 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
I rok, ścieżka A 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
zimowy 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Joanna Popowicz, mgr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-bez wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH - język pisany ma na celu rozwinięcie u studenta 
kompetencji językowych na poziomie A2, w szczególności w zakresie 
znajomości wszystkich podsystemów języka oraz umiejętności ich 
zastosowania w wypowiedziach pisemnych różnego typu, typowych dla 
tego poziomu kompetencji. Zwraca także uwagę na funkcje językowe 
realizowane przy pomocy narzędzi językowych, przez co rozwija u 
studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 
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PCIC dla poziomu A2. 
PNJH – język pisany zapoznaje także studenta zarówno z dostępnymi 
pomocami językowymi i sposobami korzystania z nich, jak i metod i 
strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących pisemnej odmiany 
języka, stanowiącej jedno z zawodowych 
narzędzi pracy filologa, komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziom A2 wg 
ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające produkcję tekstów (pisanych), których funkcja określona 
jest wymogami dla poziomu A2 biegłości językowej, których gatunek i 
długość typowe są dla poziomu A2, w rolach komunikacyjnych 
charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
A2: 
-typy tekstów: formularze i kwestionariusze osobowe, ogłoszenia, 
reklamy, karty dań, rozkłady jazdy, kartki pocztowe i proste listy 
prywatne oraz proste i krótkie teksty o tematyce związanej z najbliższym 
otoczeniem uczącego się: nim samym, jego rodziną, jego studiami / 
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zawodem, zainteresowaniami, doświadczeniami, planami, itp.; 
-zakres tematyczny tekstów związany z najbliższym otoczeniem uczącego 
się: nim samym, jego rodziną, jego studiami / zawodem, 
zainteresowaniami, doświadczeniami, planami, itp. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
CRIADO Eugenia, Expresión escrita. Nivel básico.En CLAVE, 2005.  

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, prace pisemne cząstkowe i semestralne: K_W08, K_U11, K_K01, 
K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański i polski 

019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
20 
20 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 
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I. INFORMACJE	  OGÓLNE	  

Nazwa	  modułu:	   Praktyczna	  nauka	  języka	  hiszpańskiego	  
Liczba	  godzin	  (łączna)	   420	   Liczba	   punktów	  

ECTS	  (łączna)	  
14	  

Moduł	   obowiązkowy	  
dla	  

Rok:	  I,	  ścieżka	  A	   Semestr	  
-‐zimowy	  
-‐letni	  

Tryb	  
-‐stacj.	  
-‐niestacj.	  

Moduł	  
fakultatywny/opcyjny	  

Rok:	  -‐	   Semestr	  
-‐zimowy	  
-‐letni	  

Tryb	  
-‐stacj.	  
-‐niestacj.	  

Wymagania	  wstępne	   brak	  wymagań	  wstępnych	  
	  

II. KOORDYNATOR	  MODUŁU	  (nazwisko,	  imię,	  kontakt	  e-‐mail):	  

Nowicka,	  Justyna	  dr,	  jcnowicka@wp.pl	  

	  

III. ELEMENTY	  SKŁADOWE	  MODUŁU:	  

L.p.	   Przedmiot	   Forma	   zajęć	   (wykład,	  
konwersatorium,	  
ćwiczenia,	  etc.)	  

Liczba	  
godzin	  
ogółem	  

L.	  
godzin	  
w	  sali	  

L.	   godzin	  
pracy	  
własnej	  

Liczba	  
ECTS	  

1.	   PNJH	   –	   gramatyka	  
praktyczna	  

ćwiczenia	   150	   60	   90	   5	  

2.	   PNJH	   –	  
konwersacje	   i	  
rozumienie	   ze	  
słuchu	  

ćwiczenia	   90	   30	   60	   3	  

3.	   PNJH	  –	   słownictwo	  
i	   intensywne	  
czytanie	  

ćwiczenia	   60	   30	   30	   2	  

4.	   PNJH	  –	  język	  pisany	   ćwiczenia	   90	   30	   60	   3	  
5.	   PNJH	   –	  

przygotowanie	   do	  
egzaminu	  

	   30	   -‐	   30	   1	  

	  

IV. OSOBY	  PROWADZĄCE	  ELEMENTY	  SKŁADOWE	  MODUŁU	  

(nazwisko,	  imię,	  kontakt	  e-‐mail):	  

L.p.	   Przedmiot	   Prowadzący	   Kontakt	  (e-‐mail)	  
1.	   PNJH	   –	   gramatyka	  

praktyczna	  
Nowicka,	  Justyna	  dr	   jcnowicka@wp.pl	  

2.	   PNJH	   –	   konwersacje	   i	  
rozumienie	  ze	  słuchu	  

Ziarkowska,	  Justyna	  dr	  
hab.	  

justynaz@uni.wroc.pl	  

3.	   PNJH	   –	   słownictwo	   i	  
intensywne	  czytanie	  

Manasterska,	  	  Barbara	  mgr	   barbaralucyna@gmail.com	  

4.	   PNJH	  –	  język	  pisany	   Popowicz,	  Joanna	  mgr	   joannaadamiczka@	  gmail.com	  
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V. WARUNKI	  ZALICZENIA	  MODUŁU	  –	  sposób	  wyliczenia	  oceny:	  

Egzamin: warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich 
komponentów modułu. Ocena końcowa jest średnią z oceny zaliczeniowej ze wszystkich 
komponentów modułu (50%) i oceny z egzaminu końcowego, obejmującego oba 
semestry nauki (50%). 
Sposób sprawdzenia poszczególnych komponentów modułu i ich udział w ocenie 
końcowej: 

• gramatyka praktyczna (33,(3)%): obserwacja zachowań, testy cząstkowe i 
końcowy;  

• konwersacje i rozumienie ze słuchu (25%): obserwacje zachowań, prezentacje 
ustne; 

• słownictwo i intensywne czytanie (16,(6)%): obserwacja zachowań, testy 
cząstkowe i końcowy; 

• język pisany (25%): obserwacja zachowań, prace pisemne cząstkowe i 
semestralne. 
 

VI. EFEKTY	  KSZTAŁCENIA	  (modułowe):	  

Zakres	  efektu	   Efekty	  kształcenia	  dla	  
modułu	  („autorskie”)	  

Odniesienie	  do	  
kierunkowych	  

efektów	  kształcenia	  

Sposób	  weryfikacji	  
efektów	  kształcenia	  

Wiedza	   - ma wiedzę o 
źródłach informacji 
(słowniki dwu- i 
jednojęzykowe, 
słowniki synonimów 
i antonimów, 
słowniki 
elektroniczne, itp.) 
dotyczących języka 
hiszpańskiego; 
-‐ ma 
uporządkowaną 
wiedzę o systemie 
fonetycznym, 
gramatycznym, 
leksykalnym oraz 
ortograficzno-
interpunkcyjnym  
języka 
hiszpańskiego, a 
także o jego 
historycznej 
zmienności oraz o 
różnych jego 
odmianach 
stylistycznych. Ma 
wiedzę o 
możliwościach 
funkcjonalnych 
języka polskiego. 
Potrafi przechodzić 
od struktur jednego 
języka do struktur 

K_W03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_W08 

obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
testy	   cząstkowe	   i	  
końcowy,	   prace	  
pisemne	   cząstkowe	   i	  
semestralne,	  
prezentacje	  ustne	  



drugiego 
Umiejętności	   - ma adekwatne do 

poziomu 
kształcenia  
umiejętności 
językowe w 
zakresie 
kompetencji 
językowej 
(znajomość 
zarówno 
podsystemów 
fonologicznego, 
leksykalnego, 
gramatycznego czy 
ortograficzno-
interpunkcyjnego, 
jak i sprawności 
receptywnych: 
słuchania i czytania 
oraz 
produktywnych: 
mówienia i 
pisania), 
komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, 
zgodne z 
obiektywnie 
określonymi 
wymaganiami 
(poziom B1 wg 
ESOKJ) 

K_U11	   obserwacje	  
zachowań,	   testy	  
cząstkowe	   i	   końcowy,	  
prace	   pisemne	  
cząstkowe	   i	  
semestralne,	  
prezentacje	  ustne	  

Kompetencje	  
społeczne	  

- rozumie potrzebę 
uczenia się przez 
całe życie, 
zwłaszcza w 
zakresie rozwijania 
umiejętności 
językowych; 
- potrafi pracować 
w zespole, 
przyjmując w nim 
różne role, dzieli się 
posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
- umie odpowiednio 
określić priorytety 
służące realizacji 
zadań, potrafi 
gospodarować 
czasem i realizować 
określone zadania 
w wyznaczonych 
terminach.	  

K_K01 
 
 
 
 
 
 
K_K02 
 
 
 
 
 
K_K03	  

obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  
obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  
obserwacja	  zachowań	  

	  



VII. ZAŁĄCZNIKI:	  Informacje	  o	  poszczególnych	  przedmiotach	  –	  elementach	  składowych	  
modułu:	  

(przygotowują	  osoby	  prowadzące	  poszczególne	  przedmioty,	  w	  porozumieniu	  z	  koordynatorem	  
modułu)	  

1. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Gramatyka	  praktyczna	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-GRAMATYKA PRAKTYCZNA 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Practical Grammar 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E2GpA 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
I rok, ścieżka A 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
letni 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 60 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Justyna Nowicka, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony semestr zimowy 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – gramatyka praktyczna ma na celu rozwinięcie u 
studenta kompetencji językowych na poziomie B1, w szczególności w 



zakresie znajomości podsystemu gramatycznego i umiejętności jego 
zastosowania w wypowiedziach różnego typu, typowych dla tego 
poziomu kompetencji. Zwraca także uwagę na funkcje językowe 
realizowane przy pomocy narzędzi gramatycznych, przez co rozwija u 
studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 
PCIC dla poziomu B1. 
PNJH – gramatyka praktyczna zapoznaje także studenta zarówno z 
dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z nich, jak i 
metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o systemie 
gramatycznym języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej (szczególnie w 
zakresie podsystemu gramatycznego), jak i 
sprawności receptywnych: słuchania i 
czytania oraz produktywnych: mówienia i 
pisania), komunikacyjnej i socjo-kulturowej, 
zgodne z obiektywnie określonymi 
wymaganiami (poziom B1 wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do podsystemu gramatycznego i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów, których funkcja 
określona jest wymogami dla poziomu B1 biegłości językowej, których 
gatunek i długość typowe są dla poziomu B1, w rolach komunikacyjnych 



charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
B1. 
-fleksja imienna: tryb Subjuntivo (czas Presente i Pretérito Perfecto), 
Futuro Compuesto; 
-funkcje trybu Subjuntivo i związane z nim struktury leksykalne; 
-zestawienie użycia trybów Indicativo i Subjuntivo; 
-zdania warunkowe; 
-wyrażenia przyimkowe i czasowniki wraz z ich rekcją; 
-mowa zależna; 
-zgodność czasów; 
-konstrukcje peryfrastyczne; 
-rodzajnik; 
-słowotwórstwo. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
ARAGONÉS Luis, PALENCIA Ramón, Gramática de uso del español A1-B2, 
Madrid, Ediciones SM, 2008. 
CASTRO Francisca, Uso de la gramática española (intermedio), Madrid, 
Edelsa, 2004. 
CASTRO VIÚDEZ Francisca, Aprende gramática y vocabulario (B1, B2), 
Madrid, SGEL, 2009. 
GONZÁLEZ HERMOSO Alfredo, Conjugar es fácil, Madrid, Edelsa, 2005. 
WAWRYKOWICZ Anna, Repetytorium gramatyki języka hiszpańskiego, 
Poznań, Wagros, 2001. 
VV AA, Gramática básica del estudiante español (A1-B1), Barcelona, 
Difusión, 2005. 
 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, testy cząstkowe i końcowy: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
Forma aktywności studenta 

 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

60 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
30 
30 
30 

Suma godzin 150 
Liczba punktów ECTS 5 

	  



2. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  -‐	  Konwersacje	  i	  rozumienie	  ze	  słuchu	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-KONWERSACJE I ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Conversation and Listening 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E2kirzA 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
I rok, ścieżka A 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
letni 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Justyna Ziarkowska, dr hab. 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony semestr zimowy 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – konwersacje i rozumienie ze słuchu ma na celu 
rozwinięcie u studenta kompetencji językowych na poziomie B1, w 
szczególności w zakresie umiejętności wykorzystania znajomości 
wszystkich podsystemów języka do rozumienia i tworzenia wypowiedzi 
różnego typu, typowych dla tego poziomu kompetencji. Rozwija także u 
studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 
PCIC dla poziomu B1. 



PNJH –konwersacje i rozumienie ze słuchu zapoznaje także studenta 
zarówno z dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z 
nich, jak i metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia 
się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących ustnej odmiany 
języka (receptywne: słuchanie oraz 
produktywne: mówienie), komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziom B1 wg 
ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów (oralnych), których 
funkcja określona jest wymogami dla poziomu B1 biegłości językowej, 
których gatunek i długość typowe są dla poziomu B1, w rolach 
komunikacyjnych charakterystycznych dla użytkownika o biegłości 
językowej na poziomie B1. Zakres tematyczny tekstów rozumianych i 
produkowanych przez studenta na tym poziomie: 
-typy mieszkań i problemy związane z dzieleniem, wynajmowaniem bądź 
nabywaniem mieszkania; 
-życie zawodowe: problemy w pracy, dyskryminacja, spełnienie 



zawodowe, pensja, emerytura; 
-rodzina: modele rodziny, konflikt pokoleń; 
-kult urody; 
-życie polityczne w Hiszpanii; 
-życiowe porażki i sposoby naprawienia swojego życia; 
-turystyka; 
-plotki; 
-świat kultury i spektaklu; 
-świętowanie, zwyczaje i tradycje; 
-zakupy, społeczeństwo konsumpcyjne; 
-stereotypy. 
 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
-rozumienie ze słuchu: 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ María, Escucha y aprende. Ejercicios de 
comprensión auditiva, Madrid, SGEL, 2003. 
SÁNCHEZ ALFARO María, GONZÁLEZ HERMOSO Alfredo, Tiempo para 
comprender, Madrid, Edelsa, 2002. 
-konwersacje: 
IGLESIAS CASAL Isabel, PRIETO GRANDE María, Actividades y recursos 
lúdicos para la enseñanza del español, Edinumen, Madrid 2007. 
LOBÓN LÓPEZ María, LÓPEZ GARCÍA Gregoria, RON RON Ana Isabel, 
Expresión oral. Nivel básico, En CLAVE, 2005 
PALOMINO M. Ángeles, Dual. Pretextos para hablar, Edelsa, Madrid 1998. 
 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, prezentacje ustne: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
Forma aktywności studenta 

 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
20 
20 
20 

Suma godzin 90 
Liczba punktów ECTS 3 



3. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Słownictwo	  i	  intensywne	  czytanie	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-SŁOWNICTWO I INTENSYWNE CZYTANIE 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Vocabulary Learning and Intensive Reading 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E2siicA 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
I rok, ścieżka A 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
letni 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Barbara Manasterska, mgr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony semestr zimowy 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – słownictwo i intensywne czytanie ma na celu 
rozwinięcie u studenta kompetencji językowych na poziomie B1, w 
szczególności w zakresie znajomości podsystemu leksykalnego i 
umiejętności jego zastosowania w wypowiedziach różnego typu, 
typowych dla tego poziomu kompetencji, a także w zakresie sprawności 
czytania oraz strategii koniecznych dla jej opanowania. Zwraca także 
uwagę na funkcje językowe realizowane przy pomocy narzędzi 
leksykalnych, przez co rozwija u studenta kompetencję komunikacyjną i 



pragmatyczną, a także socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z 
zaleceniami ESOKJ oraz PCIC dla poziomu B1. 
PNJH – słownictwo i intensywne czytanie zapoznaje także studenta 
zarówno z dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z 
nich, jak i metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia 
się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o systemie 
leksykalnym języka hiszpańskiego, a także o 
jego historycznej zmienności oraz o różnych 
jego odmianach stylistycznych. Ma wiedzę o 
możliwościach funkcjonalnych języka 
polskiego. Potrafi przechodzić od struktur 
jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej (szczególnie w 
zakresie podsystemu leksykalnego), jak i 
sprawności receptywnych, szczególnie 
czytania), komunikacyjnej i socjo-kulturowej, 
zgodne z obiektywnie określonymi 
wymaganiami (poziom A2 wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do podsystemu leksykalnego i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów, których funkcja 
określona jest wymogami dla poziomu B1 biegłości językowej, których 
gatunek i długość typowe są dla poziomu B1, w rolach komunikacyjnych 
charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
B1. 
-rodzaje tekstów: teksty składające się ze słów o wysokiej frekwencji 
występowania (oryginalne, adaptowane i preparowane), dotyczące życia 
codziennego i zawodowego; opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w 



prywatnej korespondencji; 
-słownictwo związane z życiem codziennym i zawodowym, m.in.: 
-typy mieszkań i problemy związane z dzieleniem, wynajmowaniem bądź 
nabywaniem mieszkania; 
-życie zawodowe: problemy w pracy, dyskryminacja, spełnienie 
zawodowe, pensja, emerytura; 
-rodzina: modele rodziny, konflikt pokoleń; 
-kult urody; 
-życie polityczne w Hiszpanii; 
-życiowe porażki i sposoby naprawienia swojego życia; 
-turystyka; 
-plotki; 
-świat kultury i spektaklu; 
-świętowanie, zwyczaje i tradycje; 
-zakupy, społeczeństwo konsumpcyjne; 
-stereotypy. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
BARALO Marta, GENÍS Marta, SANTANA María Eugenia, Vocabulario. 
Medio B1, Madrid, Anaya, 2011 
BARTKOWIAK Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne, 
Poznań, Wagros, 2004. 
CYBULSKA-JANCZEW Małgorzata, FABJAŃSKA-POTAPCZUK Izabela, 
Słownictwo hiszpańskie w ćwiczeniach, Warszawa, PWN, 2011. 
ENCINAR Ángeles, Uso interactivo del vocabulario, Madrid, Edelsa, 2001. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, testy cząstkowe i końcowy: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański i polski 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
Forma aktywności studenta 

 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
10 
10 
10 

Suma godzin 60 
Liczba punktów ECTS 2 

	  

	  



4. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Język	  pisany	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-JĘZYK PISANY 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Written Language 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E2jpA 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
I rok, ścieżka A 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
letni 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Joanna Popowicz, mgr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony semestr zimowy 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH - język pisany ma na celu rozwinięcie u studenta 
kompetencji językowych na poziomie B1, w szczególności w zakresie 
znajomości wszystkich podsystemów języka oraz umiejętności ich 
zastosowania w wypowiedziach pisemnych różnego typu, typowych dla 
tego poziomu kompetencji. Zwraca także uwagę na funkcje językowe 
realizowane przy pomocy narzędzi językowych, przez co rozwija u 
studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 



PCIC dla poziomu B1. 
PNJH – język pisany zapoznaje także studenta zarówno z dostępnymi 
pomocami językowymi i sposobami korzystania z nich, jak i metod i 
strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących pisemnej odmiany 
języka, stanowiącej jedno z zawodowych 
narzędzi pracy filologa, komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziom B1 wg 
ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające produkcję tekstów (pisanych), których funkcja określona 
jest wymogami dla poziomu B1 biegłości językowej, których gatunek i 
długość typowe są dla poziomu B1, w rolach komunikacyjnych 
charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
B1: 
-typy tekstów: proste teksty na tematy znane studentowi i związane 
bezpośrednio zarówno z jego zainteresowaniami, jak i przedmiotem jego 
studiów / pracy; listy prywatne, charakterystyki i opisy, teksty 
wyrażające opinię, relacje; 



-zakres tematyczny tekstów związany z problematyką ogólną życia 
codziennego. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
CRIADO Eugenia, Expresión escrita. Nivel básico.En CLAVE, 2005.  

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, prace pisemne cząstkowe i semestralne: K_W08, K_U11, K_K01, 
K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
20 
20 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

	  



I. INFORMACJE	  OGÓLNE	  

Nazwa	  modułu:	   Praktyczna	  nauka	  języka	  hiszpańskiego	  
Liczba	  godzin	  (łączna)	   270	   Liczba	   punktów	  

ECTS	  (łączna)	  
9	  

Moduł	   obowiązkowy	  
dla	  

Rok:	  I,	  ścieżka	  B	   Semestr	  
-‐zimowy	  
-‐letni	  

Tryb	  
-‐stacj.	  
-‐niestacj.	  

Moduł	  
fakultatywny/opcyjny	  

Rok:	  -‐	   Semestr	  
-‐zimowy	  
-‐letni	  

Tryb	  
-‐stacj.	  
-‐niestacj.	  

Wymagania	  wstępne	   brak	  wymagań	  wstępnych	  
	  

II. KOORDYNATOR	  MODUŁU	  (nazwisko,	  imię,	  kontakt	  e-‐mail):	  

Nowicka,	  Justyna	  dr,	  jcnowicka@wp.pl	  

	  

III. ELEMENTY	  SKŁADOWE	  MODUŁU:	  

L.p.	   Przedmiot	   Forma	   zajęć	   (wykład,	  
konwersatorium,	  
ćwiczenia,	  etc.)	  

Liczba	  
godzin	  
ogółem	  

L.	  
godzin	  
w	  sali	  

L.	   godzin	  
pracy	  
własnej	  

Liczba	  
ECTS	  

1.	   PNJH	  –	  gramatyka	  
praktyczna	  

ćwiczenia	   90	   30	   60	   3	  

2.	   PNJH	   –	  
konwersacje	   i	  
rozumienie	   ze	  
słuchu	  

ćwiczenia	   90	   30	   60	   3	  

3.	   PNJH	   –	  
słownictwo	  i	  język	  
pisany	  

ćwiczenia	   90	   30	   60	   3	  

	  

	  

IV. OSOBY	  PROWADZĄCE	  ELEMENTY	  SKŁADOWE	  MODUŁU	  

(nazwisko,	  imię,	  kontakt	  e-‐mail):	  

L.p.	   Przedmiot	   Prowadzący	   Kontakt	  (e-‐mail)	  
1.	   PNJH	   –	   gramatyka	  

praktyczna	  
Nowicka,	  Justyna	  dr	   jcnowicka@wp.pl	  

2.	   PNJH	   –	   konwersacje	   i	  
rozumienie	  ze	  słuchu	  

Smuga,	  Łukasz	  dr	   smuga@uni.wroc.pl	  

3.	   PNJH	   –	   słownictwo	   i	   język	  
pisany	  

Manasterska,	  Barbara	  mgr	   barbaralucyna@gmail.com	  

	  

	  



V. WARUNKI	  ZALICZENIA	  MODUŁU	  –	  sposób	  wyliczenia	  oceny:	  

Sposób sprawdzenia poszczególnych komponentów modułu i ich udział w ocenie 
końcowej: 

• gramatyka praktyczna (25%): obserwacja zachowań, testy cząstkowe i końcowy;  
• konwersacje i rozumienie ze słuchu (37,5%): obserwacje zachowań, prezentacje 

ustne; 
• słownictwo i język pisany (37,5)%): obserwacja zachowań, testy cząstkowe i 

końcowy, prace pisemne cząstkowe i semestralne. 
 

VI. EFEKTY	  KSZTAŁCENIA	  (modułowe):	  

Zakres	  efektu	   Efekty	  kształcenia	  dla	  
modułu	  („autorskie”)	  

Odniesienie	  do	  
kierunkowych	  

efektów	  kształcenia	  

Sposób	  weryfikacji	  
efektów	  kształcenia	  

Wiedza	   - ma wiedzę o 
źródłach informacji 
(słowniki dwu- i 
jednojęzykowe, 
słowniki synonimów 
i antonimów, 
słowniki 
elektroniczne, itp.) 
dotyczących języka 
hiszpańskiego; 
-‐ ma 
uporządkowaną 
wiedzę o systemie 
fonetycznym, 
gramatycznym, 
leksykalnym oraz 
ortograficzno-
interpunkcyjnym  
języka 
hiszpańskiego, a 
także o jego 
historycznej 
zmienności oraz o 
różnych jego 
odmianach 
stylistycznych. Ma 
wiedzę o 
możliwościach 
funkcjonalnych 
języka polskiego. 
Potrafi przechodzić 
od struktur jednego 
języka do struktur 
drugiego 

K_W03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_W08 

obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
testy	   cząstkowe	   i	  
końcowy,	   prace	  
pisemne	   cząstkowe	   i	  
semestralne,	  
prezentacje	  ustne	  

Umiejętności	   - ma adekwatne do 
poziomu 
kształcenia  
umiejętności 
językowe w 
zakresie 
kompetencji 

K_U11	   obserwacje	  
zachowań,	   testy	  
cząstkowe	   i	   końcowy,	  
prace	   pisemne	  
cząstkowe	   i	  
semestralne,	  



językowej 
(znajomość 
zarówno 
podsystemów 
fonologicznego, 
leksykalnego, 
gramatycznego czy 
ortograficzno-
interpunkcyjnego, 
jak i sprawności 
receptywnych: 
słuchania i czytania 
oraz 
produktywnych: 
mówienia i 
pisania), 
komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, 
zgodne z 
obiektywnie 
określonymi 
wymaganiami 
(poziom A2 wg 
ESOKJ) 

prezentacje	  ustne	  

Kompetencje	  
społeczne	  

- rozumie potrzebę 
uczenia się przez 
całe życie, 
zwłaszcza w 
zakresie rozwijania 
umiejętności 
językowych; 
- potrafi pracować 
w zespole, 
przyjmując w nim 
różne role, dzieli się 
posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
- umie odpowiednio 
określić priorytety 
służące realizacji 
zadań, potrafi 
gospodarować 
czasem i realizować 
określone zadania 
w wyznaczonych 
terminach.	  

K_K01 
 
 
 
 
 
 
K_K02 
 
 
 
 
 
K_K03	  

obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  
obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  
obserwacja	  zachowań	  

	  

	  

VII. ZAŁĄCZNIKI:	  Informacje	  o	  poszczególnych	  przedmiotach	  –	  elementach	  składowych	  
modułu:	  

(przygotowują	  osoby	  prowadzące	  poszczególne	  przedmioty,	  w	  porozumieniu	  z	  koordynatorem	  
modułu)	  



1. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Gramatyka	  praktyczna	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-GRAMATYKA PRAKTYCZNA 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Practical Grammar 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E1-grB 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
I rok, ścieżka B 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
zimowy 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Justyna Nowicka, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-bez wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – gramatyka praktyczna ma na celu uzupełnienie i 
ugruntowanie u studenta kompetencji językowych na poziomie A2, w 
szczególności w zakresie znajomości podsystemu gramatycznego i 
umiejętności jego zastosowania w wypowiedziach różnego typu, 
typowych dla tego poziomu kompetencji. Zwraca także uwagę na funkcje 
językowe realizowane przy pomocy narzędzi gramatycznych, przez co 
rozwija u studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 



PCIC dla poziomu A2. 
PNJH – gramatyka praktyczna zapoznaje także studenta zarówno z 
dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z nich, jak i 
metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o systemie 
gramatycznym języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej (szczególnie w 
zakresie podsystemu gramatycznego), jak i 
sprawności receptywnych: słuchania i 
czytania oraz produktywnych: mówienia i 
pisania), komunikacyjnej i socjo-kulturowej, 
zgodne z obiektywnie określonymi 
wymaganiami (poziom A2 wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do podsystemu gramatycznego i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów, których funkcja 
określona jest wymogami dla poziomu A2 biegłości językowej, których 
gatunek i długość typowe są dla poziomu A2, w rolach komunikacyjnych 
charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
A2. 
- fleksja werbalna: czasy trybu oznajmującego: Presente, Pretérito 
Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito 
Pluscuamperfecto, Futuro Simple; tryb rozkazujący Imperativo i 
Imperativo negativo; tryb warunkowy Condicional Simple; czasownikowe 



konstrukcje peryfrastyczne; czasowniki o odmianie typu gustar; formy i 
użycie czasowników ser/estar/haber; 
- fleksja imienna: rodzaj żeński i liczba mnoga rzeczowników i 
przymiotników, rodzajnik, zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące, 
nieokreślone i pytające, stopniowanie przymiotnika i przysłówka; 
- przyimki; 
- zasada następstwa czasów; 
- wskaźniki zespolenia tekstu. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
ARAGONÉS Luis, PALENCIA Ramón, Gramática de uso del español A1-B2, 
Madrid, Ediciones SM, 2008. 
CASTRO Francisca, Uso de la gramática española (elemental), Madrid, 
Edelsa, 2004. 
CASTRO VIÚDEZ Francisca, Aprende gramática y vocabulario (A1, A2), 
Madrid, SGEL, 2009. 
GONZÁLEZ HERMOSO Alfredo, Conjugar es fácil, Madrid, Edelsa, 2005. 
PALOMINO María de los Ángeles, Gramática en diálogo A1-A2, En CLAVE, 
2005. 
SÁNCHEZ Aquilino, CANTOS GÓMEZ Pascual, 450 ejercicios gramaticales 
(nivel elemental y autodidactas), Madrid, SGEL, 2005. 
WAWRYKOWICZ Anna, Repetytorium gramatyki języka hiszpańskiego, 
Poznań, Wagros, 2001. 
VV AA, Gramática básica del estudiante español (A1-B1), Barcelona, 
Difusión, 2005. 
 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, testy cząstkowe i końcowy: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański i polski 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
20 
20 
20 

Suma godzin 90 
Liczba punktów ECTS 3 



2. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Konwersacje	  i	  rozumienie	  ze	  słuchu	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-KONWERSACJE I ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Conversation and Listening 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E1-koB 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
I rok, ścieżka B 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
zimowy 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Łukasz Smuga, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-bez wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – konwersacje i rozumienie ze słuchu ma na celu 
uzupełnienie i ugruntowanie u studenta kompetencji językowych na 
poziomie A2, w szczególności w zakresie umiejętności wykorzystania 
znajomości wszystkich podsystemów języka do rozumienia i tworzenia 
wypowiedzi różnego typu, typowych dla tego poziomu kompetencji. 
Rozwija także u studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a 
także socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ 
oraz PCIC dla poziomu A2. 



PNJH – konwersacje i rozumienie ze słuchu zapoznaje także studenta 
zarówno z dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z 
nich, jak i metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia 
się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących ustnej odmiany 
języka (receptywne: słuchanie oraz 
produktywne: mówienie), komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziom A2 wg 
ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów (oralnych), których 
funkcja określona jest wymogami dla poziomu A2 biegłości językowej, 
których gatunek i długość typowe są dla poziomu A2, w rolach 
komunikacyjnych charakterystycznych dla użytkownika o biegłości 
językowej na poziomie A2: 
-pozdrowienia i formuły grzecznościowe, przedstawianie się i innych; 
-opis osób i przedmiotów.  
-pozyskiwanie i podawanie informacji na temat czynności życia 
codziennego oraz zainteresowań; 



-rozmowy telefoniczne; 
-pozyskiwanie i podawanie informacji na temat położenia w przestrzeni; 
-wyrażanie opinii, wyrażanie swojego niezadowolenia (reklamacje); 
-udzielanie rad; 
-przedstawienie biografii/autobiografii; 
-relacjonowanie wydarzeń; 
-opowiadanie legend. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
-rozumienie ze słuchu: 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ María, Escucha y aprende. Ejercicios de 
comprensión auditiva, Madrid, SGEL, 2003. 
SÁNCHEZ ALFARO María, GONZÁLEZ HERMOSO Alfredo, Tiempo para 
comprender, Madrid, Edelsa, 2002. 
-konwersacje: 
IGLESIAS CASAL Isabel, PRIETO GRANDE María, Actividades y recursos 
lúdicos para la enseñanza del español, Edinumen, Madrid 2007. 
LOBÓN LÓPEZ María, LÓPEZ GARCÍA Gregoria, RON RON Ana Isabel, 
Expresión oral. Nivel básico, En CLAVE, 2005 
PALOMINO M. Ángeles, Dual. Pretextos para hablar, Edelsa, Madrid 1998. 
 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, prezentacje ustne: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański i polski 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
20 
20 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

	  

	  



3. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Słownictwo	  i	  język	  pisany	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-SŁOWNICTWO I JĘZYK PISANY 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Vocabulary Learning and Written Language 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E1-slB 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
I rok, ścieżka B 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
zimowy 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Barbara Manasterska, mgr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-bez wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – słownictwo i język pisany ma na celu uzupełnienie i 
ugruntowanie u studenta kompetencji językowych na poziomie A2, w 
szczególności w zakresie znajomości podsystemu leksykalnego i 
umiejętności jego zastosowania w wypowiedziach różnego typu, 
typowych dla tego poziomu kompetencji, a także w zakresie sprawności 
pisania oraz strategii koniecznych dla jej opanowania. Zwraca także 
uwagę na funkcje językowe realizowane przy pomocy narzędzi 
leksykalnych, przez co rozwija u studenta kompetencję komunikacyjną i 



pragmatyczną, a także socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z 
zaleceniami ESOKJ oraz PCIC dla poziomu A2. 
PNJH – słownictwo i język pisany zapoznaje także studenta zarówno z 
dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z nich, jak i 
metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o systemie 
leksykalnym języka hiszpańskiego, a także o 
jego historycznej zmienności oraz o różnych 
jego odmianach stylistycznych. Ma wiedzę o 
możliwościach funkcjonalnych języka 
polskiego. Potrafi przechodzić od struktur 
jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej (szczególnie w 
zakresie podsystemu leksykalnego), jak i 
sprawności produktywnych, szczególnie 
pisania), komunikacyjnej i socjo-kulturowej, 
zgodne z obiektywnie określonymi 
wymaganiami (poziom A2 wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do podsystemu leksykalnego i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów, których funkcja 
określona jest wymogami dla poziomu A2 biegłości językowej, których 
gatunek i długość typowe są dla poziomu A2, w rolach komunikacyjnych 
charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
A2. 
-typy tekstów: formularze i kwestionariusze osobowe, ogłoszenia, 
reklamy, karty dań, rozkłady jazdy, kartki pocztowe i proste listy 
prywatne oraz proste i krótkie teksty o tematyce związanej z najbliższym 
otoczeniem uczącego się: nim samym, jego rodziną, jego studiami / 



zawodem, zainteresowaniami, doświadczeniami, planami, itp.; 
-słownictwo związane z najbliższym otoczeniem uczącego się: nim 
samym, jego rodziną, jego studiami / zawodem, zainteresowaniami, 
doświadczeniami, planami, itp., w szczególności: narodowości, zawody, 
cechy wyglądu i charakteru, kolory i kształty, członkowie rodziny, 
zwierzęta, ubrania, produkty spożywcze, części ciała i higiena, choroby, 
przedmioty szkolne, czynności codzienne, zainteresowania, sporty, pory 
dnia, dni, miesiące i pory roku, obiekty przestrzeni miejskiej, rozrywki, 
instytucje kultury, transport, wydarzenia historyczne i określenia czasu, 
itp. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
BARTKOWIAK Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne, 
Poznań, Wagros, 2004. 
DOMÍNGUEZ LÓPEZ Josefina, NUEDA GUZMÁN M.a Sol, Vocabulario del 
español (nivel A1-A2), enCLAVE, 2007. 
PALOMINO María de los Ángeles, Vocabulario en diálogo A1-A2, En 
CLAVE, 2005. 
TARRÉS Iñaqui, PRYMAK Sergio, CALDERÓN Arantxa, Vocabulario en 
movimiento (nivel A1-A2), Madrid, Edinumen, 2006. 
ENCINAR Ángeles, Uso interactivo del vocabulario, Madrid, Edelsa, 2001. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, testy cząstkowe i końcowy: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03, prace 
pisemne cząstkowe i semestralne: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański i polski 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
20 
20 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

	  



I. INFORMACJE	  OGÓLNE	  

Nazwa	  modułu:	   Praktyczna	  nauka	  języka	  hiszpańskiego	  
Liczba	  godzin	  (łączna)	   270	   Liczba	   punktów	  

ECTS	  (łączna)	  
9	  

Moduł	   obowiązkowy	  
dla	  

Rok:	  I,	  ścieżka	  B	   Semestr	  
-‐zimowy	  
-‐letni	  

Tryb	  
-‐stacj.	  
-‐niestacj.	  

Moduł	  
fakultatywny/opcyjny	  

Rok:	  -‐	   Semestr	  
-‐zimowy	  
-‐letni	  

Tryb	  
-‐stacj.	  
-‐niestacj.	  

Wymagania	  wstępne	   brak	  wymagań	  wstępnych	  
	  

II. KOORDYNATOR	  MODUŁU	  (nazwisko,	  imię,	  kontakt	  e-‐mail):	  

Nowicka,	  Justyna	  dr,	  jcnowicka@wp.pl	  

	  

III. ELEMENTY	  SKŁADOWE	  MODUŁU:	  

L.p.	   Przedmiot	   Forma	   zajęć	   (wykład,	  
konwersatorium,	  
ćwiczenia,	  etc.)	  

Liczba	  
godzin	  
ogółem	  

L.	  
godzin	  
w	  sali	  

L.	   godzin	  
pracy	  
własnej	  

Liczba	  
ECTS	  

1.	   PNJH	   –	   gramatyka	  
praktyczna	  

ćwiczenia	   90	   30	   60	   3	  

2.	   PNJH	   –	  
konwersacje	   i	  
rozumienie	   ze	  
słuchu	  

ćwiczenia	   90	   30	   60	   2	  

3.	   PNJH	  –	   słownictwo	  
i	  język	  pisany	  

ćwiczenia	   90	   30	   60	   3	  

5.	   PNJH	   –	  
przygotowanie	   do	  
egzaminu	  

	   30	   -‐	   30	   1	  

	  

IV. OSOBY	  PROWADZĄCE	  ELEMENTY	  SKŁADOWE	  MODUŁU	  

(nazwisko,	  imię,	  kontakt	  e-‐mail):	  

L.p.	   Przedmiot	   Prowadzący	   Kontakt	  (e-‐mail)	  
1.	   PNJH	   –	   gramatyka	  

praktyczna	  
Krupa,	  Marlena	  dr	   marlena.krupa@wp.pl	  

2.	   PNJH	   –	   konwersacje	   i	  
rozumienie	  ze	  słuchu	  

Smuga,	  	  Łukasz	  dr	   smuga@uni.wroc.pl	  

3.	   PNJH	   –	   słownictwo	   i	   język	  
pisany	  

Popowicz,	  Joanna	  mgr	   joannaadamiczka@gmail.com	  

	  
V. WARUNKI	  ZALICZENIA	  MODUŁU	  –	  sposób	  wyliczenia	  oceny:	  



Egzamin: warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich 
komponentów modułu. Ocena końcowa jest średnią z oceny zaliczeniowej ze wszystkich 
komponentów modułu (50%) i oceny z egzaminu końcowego, obejmującego oba 
semestry nauki (50%). 
Sposób sprawdzenia poszczególnych komponentów modułu i ich udział w ocenie 
końcowej: 

• gramatyka praktyczna (25%): obserwacja zachowań, testy cząstkowe i końcowy;  
• konwersacje i rozumienie ze słuchu (37,5%): obserwacje zachowań, prezentacje 

ustne; 
• słownictwo i  język pisany (37,5%): obserwacja zachowań, testy cząstkowe i 

końcowy, prace pisemne cząstkowe i semestralne. 
 

VI. EFEKTY	  KSZTAŁCENIA	  (modułowe):	  

Zakres	  efektu	   Efekty	  kształcenia	  dla	  
modułu	  („autorskie”)	  

Odniesienie	  do	  
kierunkowych	  

efektów	  kształcenia	  

Sposób	  weryfikacji	  
efektów	  kształcenia	  

Wiedza	   - ma wiedzę o 
źródłach informacji 
(słowniki dwu- i 
jednojęzykowe, 
słowniki synonimów 
i antonimów, 
słowniki 
elektroniczne, itp.) 
dotyczących języka 
hiszpańskiego; 
-‐ ma 
uporządkowaną 
wiedzę o systemie 
fonetycznym, 
gramatycznym, 
leksykalnym oraz 
ortograficzno-
interpunkcyjnym  
języka 
hiszpańskiego, a 
także o jego 
historycznej 
zmienności oraz o 
różnych jego 
odmianach 
stylistycznych. Ma 
wiedzę o 
możliwościach 
funkcjonalnych 
języka polskiego. 
Potrafi przechodzić 
od struktur jednego 
języka do struktur 
drugiego 

K_W03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_W08 

obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
testy	   cząstkowe	   i	  
końcowy,	   prace	  
pisemne	   cząstkowe	   i	  
semestralne,	  
prezentacje	  ustne	  

Umiejętności	   - ma adekwatne do 
poziomu 
kształcenia  
umiejętności 
językowe w 

K_U11	   obserwacje	  
zachowań,	   testy	  
cząstkowe	   i	   końcowy,	  
prace	   pisemne	  



zakresie 
kompetencji 
językowej 
(znajomość 
zarówno 
podsystemów 
fonologicznego, 
leksykalnego, 
gramatycznego czy 
ortograficzno-
interpunkcyjnego, 
jak i sprawności 
receptywnych: 
słuchania i czytania 
oraz 
produktywnych: 
mówienia i 
pisania), 
komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, 
zgodne z 
obiektywnie 
określonymi 
wymaganiami 
(poziom B1 wg 
ESOKJ) 

cząstkowe	   i	  
semestralne,	  
prezentacje	  ustne	  

Kompetencje	  
społeczne	  

- rozumie potrzebę 
uczenia się przez 
całe życie, 
zwłaszcza w 
zakresie rozwijania 
umiejętności 
językowych; 
- potrafi pracować 
w zespole, 
przyjmując w nim 
różne role, dzieli się 
posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
- umie odpowiednio 
określić priorytety 
służące realizacji 
zadań, potrafi 
gospodarować 
czasem i realizować 
określone zadania 
w wyznaczonych 
terminach.	  

K_K01 
 
 
 
 
 
 
K_K02 
 
 
 
 
 
K_K03	  

obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  
obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  
obserwacja	  zachowań	  

	  

VII. ZAŁĄCZNIKI:	  Informacje	  o	  poszczególnych	  przedmiotach	  –	  elementach	  składowych	  
modułu:	  

(przygotowują	  osoby	  prowadzące	  poszczególne	  przedmioty,	  w	  porozumieniu	  z	  koordynatorem	  
modułu)	  



1. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Gramatyka	  praktyczna	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-GRAMATYKA PRAKTYCZNA 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Practical Grammar 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E2gpB 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
I rok, ścieżka B 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
letni 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Krupa, Marlena dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony semestr zimowy 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – gramatyka praktyczna ma na celu doskonalenie i 
poszerzanie u studenta kompetencji językowych na poziomie B1, w 
szczególności w zakresie znajomości podsystemu gramatycznego i 
umiejętności jego zastosowania w wypowiedziach różnego typu, 
typowych dla tego poziomu kompetencji. Zwraca także uwagę na funkcje 
językowe realizowane przy pomocy narzędzi gramatycznych, przez co 
rozwija u studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 



PCIC dla poziomu B1. 
PNJH – gramatyka praktyczna zapoznaje także studenta zarówno z 
dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z nich, jak i 
metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o systemie 
gramatycznym języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej (szczególnie w 
zakresie podsystemu gramatycznego), jak i 
sprawności receptywnych: słuchania i 
czytania oraz produktywnych: mówienia i 
pisania), komunikacyjnej i socjo-kulturowej, 
zgodne z obiektywnie określonymi 
wymaganiami (poziom B1 wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do podsystemu gramatycznego i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów, których funkcja 
określona jest wymogami dla poziomu B1 biegłości językowej, których 
gatunek i długość typowe są dla poziomu B1, w rolach komunikacyjnych 
charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
B1. 
-fleksja imienna: tryb Subjuntivo (czas Presente i Pretérito Perfecto), 
Futuro Compuesto; 
-funkcje trybu Subjuntivo i związane z nim struktury leksykalne; 
-zestawienie użycia trybów Indicativo i Subjuntivo; 



-zdania warunkowe; 
-wyrażenia przyimkowe i czasowniki wraz z ich rekcją; 
-mowa zależna; 
-zgodność czasów; 
-konstrukcje peryfrastyczne; 
-rodzajnik; 
-słowotwórstwo. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
ARAGONÉS Luis, PALENCIA Ramón, Gramática de uso del español A1-B2, 
Madrid, Ediciones SM, 2008. 
CASTRO Francisca, Uso de la gramática española (intermedio), Madrid, 
Edelsa, 2004. 
CASTRO VIÚDEZ Francisca, Aprende gramática y vocabulario (B1, B2), 
Madrid, SGEL, 2009. 
GONZÁLEZ HERMOSO Alfredo, Conjugar es fácil, Madrid, Edelsa, 2005. 
WAWRYKOWICZ Anna, Repetytorium gramatyki języka hiszpańskiego, 
Poznań, Wagros, 2001. 
VV AA, Gramática básica del estudiante español (A1-B1), Barcelona, 
Difusión, 2005. 
 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, testy cząstkowe i końcowy: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
20 
20 

 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

	  

	  



2. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Konwersacje	  i	  rozumienie	  ze	  słuchu	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-KONWERSACJE I ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Conversation and Listening 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E2kirsB 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
I rok, ścieżka B 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
letni 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Łukasz Smuga, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony semestr zimowy 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – konwersacje i rozumienie ze słuchu ma na celu 
uzupełnienie i ugruntowanie u studenta kompetencji językowych na 
poziomie B1, w szczególności w zakresie umiejętności wykorzystania 
znajomości wszystkich podsystemów języka do rozumienia i tworzenia 
wypowiedzi różnego typu, typowych dla tego poziomu kompetencji. 
Rozwija także u studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a 
także socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ 
oraz PCIC dla poziomu B1. 



PNJH – konwersacje i rozumienie ze słuchu zapoznaje także studenta 
zarówno z dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z 
nich, jak i metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia 
się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących ustnej odmiany 
języka (receptywne: słuchanie oraz 
produktywne: mówienie), komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziom B1 wg 
ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów (oralnych), których 
funkcja określona jest wymogami dla poziomu B1 biegłości językowej, 
których gatunek i długość typowe są dla poziomu B1, w rolach 
komunikacyjnych charakterystycznych dla użytkownika o biegłości 
językowej na poziomie B1 Narzędzia językowe przynależne do wszystkich 
podsystemów języka i umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów 
(oralnych), których funkcja określona jest wymogami dla poziomu B1 
biegłości językowej, których gatunek i długość typowe są dla poziomu B1, 
w rolach komunikacyjnych charakterystycznych dla użytkownika o 



biegłości językowej na poziomie B1. Zakres tematyczny tekstów 
rozumianych i produkowanych przez studenta na tym poziomie: 
-typy mieszkań i problemy związane z dzieleniem, wynajmowaniem bądź 
nabywaniem mieszkania; 
-życie zawodowe: problemy w pracy, dyskryminacja, spełnienie 
zawodowe, pensja, emerytura; 
-rodzina: modele rodziny, konflikt pokoleń; 
-kult urody; 
-życie polityczne w Hiszpanii; 
-życiowe porażki i sposoby naprawienia swojego życia; 
-turystyka; 
-plotki; 
-świat kultury i spektaklu; 
-świętowanie, zwyczaje i tradycje; 
-zakupy, społeczeństwo konsumpcyjne; 
-stereotypy. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
- rozumienie ze słuchu: 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ María, Escucha y aprende. Ejercicios de 
comprensión auditiva, Madrid, SGEL, 2003. 
SÁNCHEZ ALFARO María, GONZÁLEZ HERMOSO Alfredo, Tiempo para 
comprender, Madrid, Edelsa, 2002. 
-konwersacje: 
IGLESIAS CASAL Isabel, PRIETO GRANDE María, Actividades y recursos 
lúdicos para la enseñanza del español, Edinumen, Madrid 2007. 
LOBÓN LÓPEZ María, LÓPEZ GARCÍA Gregoria, RON RON Ana Isabel, 
Expresión oral. Nivel básico, En CLAVE, 2005 
PALOMINO M. Ángeles, Dual. Pretextos para hablar, Edelsa, Madrid 1998. 
 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, prezentacje ustne: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 

 
10 
10 



 
 
 
 

- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

10 

Suma godzin 
 

60 

Liczba punktów ECTS 
 

2 

	  

3. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Słownictwo	  i	  język	  pisany	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-SŁOWNICTWO I JĘZYK PISANY 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Vocabulary Learning and Written Language 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E2sijpB 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
I rok, ścieżka B 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
letni 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Joanna Popowicz, mgr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony semestr zimowy 

13. 
 

Cele przedmiotu: 
 



 Przedmiot PNJH – słownictwo i język pisany ma na celu uzupełnienie i 
ugruntowanie u studenta kompetencji językowych na poziomie B1, w 
szczególności w zakresie znajomości podsystemu leksykalnego i 
umiejętności jego zastosowania w wypowiedziach różnego typu, 
typowych dla tego poziomu kompetencji, a także w zakresie sprawności 
pisania oraz strategii koniecznych dla jej opanowania. Zwraca także 
uwagę na funkcje językowe realizowane przy pomocy narzędzi 
leksykalnych, przez co rozwija u studenta kompetencję komunikacyjną i 
pragmatyczną, a także socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z 
zaleceniami ESOKJ oraz PCIC dla poziomu B1. 
PNJH – słownictwo i język pisany zapoznaje także studenta zarówno z 
dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z nich, jak i 
metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o systemie 
leksykalnym języka hiszpańskiego, a także o 
jego historycznej zmienności oraz o różnych 
jego odmianach stylistycznych. Ma wiedzę o 
możliwościach funkcjonalnych języka 
polskiego. Potrafi przechodzić od struktur 
jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej (szczególnie w 
zakresie podsystemu leksykalnego), jak i 
sprawności produktywnych, szczególnie 
pisania), komunikacyjnej i socjo-kulturowej, 
zgodne z obiektywnie określonymi 
wymaganiami (poziom B1 wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do podsystemu leksykalnego i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów, których funkcja 



określona jest wymogami dla poziomu B1 biegłości językowej, których 
gatunek i długość typowe są dla poziomu B1, w rolach komunikacyjnych 
charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
B1. 
-typy tekstów: proste teksty na tematy znane studentowi i związane 
bezpośrednio zarówno z jego zainteresowaniami, jak i przedmiotem jego 
studiów / pracy; listy prywatne, charakterystyki i opisy, teksty 
wyrażające opinię, relacje; 
-słownictwo związane z życiem codziennym i zawodowym, m.in.: 
-typy mieszkań i problemy związane z dzieleniem, wynajmowaniem bądź 
nabywaniem mieszkania; 
-życie zawodowe: problemy w pracy, dyskryminacja, spełnienie 
zawodowe, pensja, emerytura; 
-rodzina: modele rodziny, konflikt pokoleń; 
-kult urody; 
-życie polityczne w Hiszpanii; 
-życiowe porażki i sposoby naprawienia swojego życia; 
-turystyka; 
-plotki; 
-świat kultury i spektaklu; 
-świętowanie, zwyczaje i tradycje; 
-zakupy, społeczeństwo konsumpcyjne; 
-stereotypy. 
 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
-słownictwo: 
BARALO Marta, GENÍS Marta, SANTANA María Eugenia, Vocabulario. 
Medio B1, Madrid, Anaya, 2011 
BARTKOWIAK Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne, 
Poznań, Wagros, 2004. 
CYBULSKA-JANCZEW Małgorzata, FABJAŃSKA-POTAPCZUK Izabela, 
Słownictwo hiszpańskie w ćwiczeniach, Warszawa, PWN, 2011. 
ENCINAR Ángeles, Uso interactivo del vocabulario, Madrid, Edelsa, 2001.-
-język pisany: 
CRIADO Eugenia, Expresión escrita. Nivel básico.En CLAVE, 2005. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, testy cząstkowe i końcowy: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03, prace 
pisemne cząstkowe i semestralne: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
20 
20 
20   

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

	  

	  



I. INFORMACJE	  OGÓLNE	  

Nazwa	  modułu:	   Praktyczna	  nauka	  języka	  hiszpańskiego	  
Liczba	  godzin	  (łączna)	   240	   Liczba	   punktów	  

ECTS	  (łączna)	  
8	  

Moduł	   obowiązkowy	  
dla	  

Rok:	  II	   Semestr	  
-‐zimowy	  
-‐letni	  

Tryb	  
-‐stacj.	  
-‐niestacj.	  

Moduł	  
fakultatywny/opcyjny	  

Rok:	  -‐	   Semestr	  
-‐zimowy	  
-‐letni	  

Tryb	  
-‐stacj.	  
-‐niestacj.	  

Wymagania	  wstępne	   brak	  wymagań	  wstępnych	  
	  

II. KOORDYNATOR	  MODUŁU	  (nazwisko,	  imię,	  kontakt	  e-‐mail):	  

Marín	  Villora,	  Trinidad,	  	  trinidad.marin@uni.wroc.pl	  

III. ELEMENTY	  SKŁADOWE	  MODUŁU:	  

L.p.	   Przedmiot	   Forma	   zajęć	   (wykład,	  
konwersatorium,	  
ćwiczenia,	  etc.)	  

Liczba	  
godzin	  
ogółem	  

L.	  
godzin	  
w	  sali	  

L.	   godzin	  
pracy	  
własnej	  

Liczba	  
ECTS	  

1.	   PNJH	  –	  gramatyka	  
praktyczna	  

ćwiczenia	   60	   30	   30	   2	  

2.	   PNJH	   –	  
konwersacje	   i	  
rozumienie	   ze	  
słuchu	  

ćwiczenia	   60	   30	   30	   2	  

3.	   PNJH	   –	  
słownictwo	   i	  
intensywne	  
czytanie	  

ćwiczenia	   60	   30	   30	   2	  

5.	   PNJH	   –	   język	  
pisany	  

ćwiczenia	   60	   30	   30	   2	  

	  

IV. OSOBY	  PROWADZĄCE	  ELEMENTY	  SKŁADOWE	  MODUŁU	  

(nazwisko,	  imię,	  kontakt	  e-‐mail):	  

L.p.	   Przedmiot	   Prowadzący	   Kontakt	  (e-‐mail)	  
1.	   PNJH	   –	   gramatyka	  

praktyczna	  
Popowicz,	  Joanna	  mgr	   joannaadamiczka@gmail.com	  

2.	   PNJH	   –	   konwersacje	   i	  
rozumienie	  ze	  słuchu	  

Minkiewicz,	  Marta	  dr	   minkiewicz.marta@gmail.com	  

3.	   PNJH	   –	   słownictwo	   i	  
intensywne	  czytanie	  

Marín	  Villora,	  Trinidad	  dr	   trinidad.marin@uni.wroc.pl	  

4.	   PNJH	  -‐	  język	  pisany	   Marín	  Villora,	  Trinidad	  dr	   trinidad.marin@uni.wroc.pl	  
	  
	  
	  



V. WARUNKI	  ZALICZENIA	  MODUŁU	  –	  sposób	  wyliczenia	  oceny:	  

Sposób sprawdzenia poszczególnych komponentów modułu i ich udział w ocenie 
końcowej: 

• gramatyka praktyczna (25%): obserwacja zachowań, testy cząstkowe i końcowy;  
• konwersacje i rozumienie ze słuchu (25%): obserwacje zachowań, prezentacje 

ustne; 
• słownictwo i intensywne czytanie (25%): obserwacja zachowań, testy cząstkowe i 

końcowy; 
język pisany (25%): obserwacja zachowań, prace pisemne cząstkowe i 
semestralne. 
 

VI. EFEKTY	  KSZTAŁCENIA	  (modułowe):	  

Zakres	  efektu	   Efekty	  kształcenia	  dla	  
modułu	  („autorskie”)	  

Odniesienie	  do	  
kierunkowych	  

efektów	  kształcenia	  

Sposób	  weryfikacji	  
efektów	  kształcenia	  

Wiedza	   - ma wiedzę o 
źródłach informacji 
(słowniki dwu- i 
jednojęzykowe, 
słowniki synonimów 
i antonimów, 
słowniki 
elektroniczne, itp.) 
dotyczących języka 
hiszpańskiego; 
-‐ ma 
uporządkowaną 
wiedzę o systemie 
fonetycznym, 
gramatycznym, 
leksykalnym oraz 
ortograficzno-
interpunkcyjnym  
języka 
hiszpańskiego, a 
także o jego 
historycznej 
zmienności oraz o 
różnych jego 
odmianach 
stylistycznych. Ma 
wiedzę o 
możliwościach 
funkcjonalnych 
języka polskiego. 
Potrafi przechodzić 
od struktur jednego 
języka do struktur 
drugiego 

K_W03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_W08 

obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
testy	   cząstkowe	   i	  
końcowy,	   prace	  
pisemne	   cząstkowe	   i	  
semestralne,	  
prezentacje	  ustne	  

Umiejętności	   - ma adekwatne do 
poziomu 
kształcenia  
umiejętności 
językowe w 

K_U11	   obserwacje	  
zachowań,	   testy	  
cząstkowe	   i	   końcowy,	  
prace	   pisemne	  
cząstkowe	   i	  



zakresie 
kompetencji 
językowej 
(znajomość 
zarówno 
podsystemów 
fonologicznego, 
leksykalnego, 
gramatycznego czy 
ortograficzno-
interpunkcyjnego, 
jak i sprawności 
receptywnych: 
słuchania i czytania 
oraz 
produktywnych: 
mówienia i 
pisania), 
komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, 
zgodne z 
obiektywnie 
określonymi 
wymaganiami 
(poziom B1/B2 wg 
ESOKJ) 

semestralne,	  
prezentacje	  ustne	  

Kompetencje	  
społeczne	  

- rozumie potrzebę 
uczenia się przez 
całe życie, 
zwłaszcza w 
zakresie rozwijania 
umiejętności 
językowych; 
- potrafi pracować 
w zespole, 
przyjmując w nim 
różne role, dzieli się 
posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
- umie odpowiednio 
określić priorytety 
służące realizacji 
zadań, potrafi 
gospodarować 
czasem i realizować 
określone zadania 
w wyznaczonych 
terminach.	  

K_K01 
 
 
 
 
 
 
K_K02 
 
 
 
 
 
K_K03	  

obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  
obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  
obserwacja	  zachowań	  

	  

VII. ZAŁĄCZNIKI:	  Informacje	  o	  poszczególnych	  przedmiotach	  –	  elementach	  składowych	  
modułu:	  

(przygotowują	  osoby	  prowadzące	  poszczególne	  przedmioty,	  w	  porozumieniu	  z	  koordynatorem	  
modułu)	  



1. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Gramatyka	  praktyczna	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-GRAMATYKA PRAKTYCZNA 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Practical Grammar 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E3-Gra 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
II rok 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
zimowy 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Popowicz Joanna, mgr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony rok pierwszy 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – gramatyka praktyczna ma na celu doskonalenie i 
poszerzanie u studenta kompetencji językowych na poziomie B1/B2, w 
szczególności w zakresie znajomości podsystemu gramatycznego i 
umiejętności jego zastosowania w wypowiedziach różnego typu, 
typowych dla tego poziomu kompetencji. Zwraca także uwagę na funkcje 
językowe realizowane przy pomocy narzędzi gramatycznych, przez co 
rozwija u studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
– między innymi przy pomocy synonimii syntaktycznej – socjojęzykową 



oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz PCIC dla poziomu 
B1/B2. 
PNJH – gramatyka praktyczna zapoznaje także studenta zarówno z 
dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z nich, jak i 
metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o systemie 
gramatycznym języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych 
(wyrażanych między innymi przy pomocy 
synonimicznych struktur składniowych). Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej (szczególnie w 
zakresie podsystemu gramatycznego), jak i 
sprawności receptywnych: słuchania i 
czytania oraz produktywnych: mówienia i 
pisania), komunikacyjnej i socjo-kulturowej, 
zgodne z obiektywnie określonymi 
wymaganiami (poziom B1/B2 wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do podsystemu gramatycznego i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów, których funkcja 
określona jest wymogami dla poziomu B1/B2 biegłości językowej, 
których gatunek i długość typowe są dla poziomu B1/B2, w rolach 
komunikacyjnych charakterystycznych dla użytkownika o biegłości 
językowej na poziomie B1/B2. 
- czasowniki wyrażające istnienie i charakter: haber vs. estar; ser vs 
estar; ser/estar + przymiotnik (zmiany znaczenia); konstrukcje: estar a 



punto de, estar para, estar por, estar al + infinitivo; 
- czasowniki wyrażające zmianę stanu: ponerse, volverse, hacerse, llegar 
a ser, quedar, acabar/terminar, transformarse en, convertirse en, dejar; 
- sposoby wyrażania nieosobowości oraz strona bierna z czasownikami 
ser i estar; 
- czas teraźniejszy i czasy przeszłe w relacjach, sposoby wyrażania 
ciągłości (estar + gerundio) w różnych czasach; 
- sposoby wyrażania nakazu / zakazu: imperativo, presente de indicativo, 
futuro de indicativo, estar + gerundio, a + infinitivo, zleksykalizowane 
formy trybu rozkazującego: ¡anda!, ¡dale!, ¡mira!, ¡toma!, ¡vaya!, ¡venga!; 
- wskaźniki zespolenia tekstu: y/e; pero/mas; o/u, o bien, o bien… o 
bien; ya sea… ya sea; también, asimismo, igualmente; tampoco, ni 
tampoco; hasta; además; encima; siquiera, ni siquiera; por lo menos, al 
menos; incluso, excepto; no… sino (que)…; no… antes bien; es más, más 
aún; mejor dicho, qué digo; en vez/en lugar de; en cambio, sin embargo, 
mientras que; contrariamente a, al contrario de, en contra de; por el 
contrario; 
- sposoby wyrażania czasu trwania czynności i formy werbalne, z którymi 
się łączą: hoy, hoy día; esta mañana/tarde/noche; anoche; ayer; 
anteayer, antes de ayer; mañana; pasado mañana; hoy en día; antaño, de 
momento; ahora; en este momento/instante, en relación con el momento 
del que se está  hablando: entonces; en ese  (mismo) momento/instante; 
todavía, aún, hasta este/ese momento, hasta ahora; antes, ya; luego, 
después, tras, más tarde; enseguida; el día/año/mes siguiente; cuanto 
antes; a más tardar; 
- sposoby wyrażania powtarzalności, rozpoczęcia lub zakończenia 
czynności i formy werbalne, z którymi się łączą: de nuevo, otra vez; 
volver + a + infinitivo; una y otra vez, varias reces; re + verbo; 
interrupción de lo expresado por el verbo: dejar de + infintivo; ya no + 
verbo conjugado, continuidad de lo expresado: seguir/continuar + 
gerundio, remitir al porvenir: ya + futuro; ya + verbo en presente, los 
días de la semana, meses del año, las estaciones, fechas, momentos del 
día, la edad (expresiones, pronombres, artículos), reconstruir una fecha: 
hace + cantidad de tiempo; 
- przysłówki, przyimki i wyrażenia przyimkowe lokalizujące w 
przestrzeni: aquí/acá; ahí/allí, encima de/sobre; ante/ delante y 
bajo/debajo; delante de/ frente a/ en frente de; junto a/ cerca de/ al 
lado de; junto a/ junto con; użycie hacia y por, hacia, atrás, afera, 
adentro; contraste a/ hasta/ para/ hacia, czasowniki ruchu: ir/ venir; 
llevar/ traer; andar/ caminar; 
- czasowniki tener, hacer, poner, haber, dar, estar i ich synonimy; 
- zaimki dopełnienia bliższego i dalszego, zaimki zwrotne, czasowniki 
zmieniające znaczenia w zależności od tego, czy występują w formie 
zwrotnej czy nie: acordar/acordarse, prestar, prestarse a, limitar, 
limitarse a), czasowniki z zaimkiem zwrotnym w funkcji emfatycznej 
(comer, beber, fumar, aprender, conocer, creer), czasowniki zwrotne o 
znaczeniu wzajemności (se odian, se aman, se escriben). 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
CÁSTRO VIÚDEZ Francisca, Aprende gramática y vocabulario 4, Madrid, 
SGEL, 2007. 
CYBULSKA-JANCZEW Małgorzata, PERLIN Jacek, Gramatyka języka 
hiszpańskiego z ćwiczeniami, Warszawa, PWN, 2012. 
MATTE BON Francisco, Gramática comunicativa del español, Madrid, 
Edelsa, 2002. 



MORENO Concha, Temas de gramática. Nivel superior, Madrid, SGEL, 
2008. 
MORENO Concha, TUTS Martina, Curso de perfeccionamiento, Madrid, 
SGEL, 1991. 
SARMIENTO Ramón, Manual de corrección gramatical y de estilo, Madrid, 
SGEL, 1997. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, testy cząstkowe i końcowy: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
10 
10 
10 

 
Suma godzin 
 

60 

Liczba punktów ECTS 
 

2 

	  

2. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Konwersacje	  i	  rozumienie	  ze	  słuchu	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-KONWERSACJE I ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Conversation and Listening 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E3-Kon 

5. 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 



 obowiązkowy 
6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
II rok 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
zimowy 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Minkiewicz Marta, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony rok pierwszy 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – konwersacje i rozumienie ze słuchu ma na celu 
rozwinięcie u studenta kompetencji językowych na poziomie B1/B2, w 
szczególności w zakresie umiejętności wykorzystania znajomości 
wszystkich podsystemów języka do rozumienia i tworzenia wypowiedzi 
różnego typu, typowych dla tego poziomu kompetencji. Rozwija także u 
studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 
PCIC dla poziomu B1/B2. 
PNJH –konwersacje i rozumienie ze słuchu zapoznaje także studenta 
zarówno z dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z 
nich, jak i metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia 
się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 



języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących ustnej odmiany 
języka (receptywne: słuchanie oraz 
produktywne: mówienie), komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziom B1/B2 
wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów (oralnych), których 
funkcja określona jest wymogami dla poziomu B1/B2 biegłości 
językowej, których gatunek i długość typowe są dla poziomu B1/B2, w 
rolach komunikacyjnych charakterystycznych dla użytkownika o biegłości 
językowej na poziomie B1/B2. Zakres tematyczny tekstów rozumianych i 
produkowanych przez studenta na tym poziomie: 
-rodzina: dziadkowie w domu, domy spokojnej starości, rodziny 
wielopokoleniowe, stosunki między rodzeństwem, mali tyrani i dorosłe 
dzieci, które żyją na garnuszku rodziców; 
-relacje między kobietami a mężczyznami: kiedy ona zarabia więcej, 
odwrócenie ról, single z wyboru; 
-turystyka: nieudane wakacje, turystyka piesza i agroturystyka, autostop, 
album fotograficzny kiedyś i dziś; 
-ekonomia i praca: praca dobrze płatna czy ciekawa, praca fizyczna a 
praca umysłowa, praktyki studenckie i woluntariat, jak szukać pracy?, 
praca za granicą, równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, 
stres związany z pracą, pracoholizm, praca na emeryturze; 
-gastronomia: kuchnia regionalna, kuchnia elementem promocji kraju, 
zjawisko fast foodów, obsesja produktów light, społeczna rola jedzenia, 
jeść w domu czy w restauracjach?, czas na gotowanie: konieczność czy 
luksus? 
-sztuka: miejsce sztuki we współczesnym społeczeństwie, sztuka uliczna, 
życie bohemy artystycznej, sztuka masowa, sztuka, której nikt nie 
rozumie, reinterpretacja kultury wysokiej przez kulturę masową; 
-zdrowie: rozwiązania prawne dotyczące palenia, programy 



profilaktyczne, dostęp do świadczeń medycznych: darmowy czy 
odpłatny?, choroby naszych czasów, wirus stresu, lekarz i pielęgniarka – 
zawody zaufania społecznego?, suplementy diety, co nas trzyma w dobrej 
formie?; 
-uroda: ewolucja modelu piękna, kult piękna: chirurgia plastyczna, 
wydatki na kosmetyki i zabiegi pielęgnacyjne, mężczyźni metroseksualni, 
w poszukiwaniu oryginalności: piercing, tatuaże, itp., moda nie do 
noszenia. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
ALZUGARAY Pilar, BARRIOS María José, HERNÁNDEZ Carmen, 
Preparación al diploma de español (nivel intermedio). Nivel B2, Madrid, 
Edelsa, 2006. 
ARRIBAS Jesús, CASTRO Rosa María de, Diploma Básico. Preparación para 
el Diploma Básico de Español Lengua Extranjera, Madrid, Edelsa, 2003. 
CORTES MORENO Maximiano, Guía de usos y costumbres, Madrid, Edelsa, 
2003. 
URIZ Francisc J., HARLING Birgit, En el mundo hispánico, London, 
Chancerel, 2000. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, prezentacje ustne: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
10 
10 
10 

Suma godzin 
 

60 

Liczba punktów ECTS 
 

2 

	  

	  

	  



3. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Słownictwo	  i	  intensywne	  czytanie	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-SŁOWNICTWO I INTENSYWNE CZYTANIE 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Vocabulary Learning and Intensive Reading 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E3-Slo 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
II rok 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
zimowy 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Trinidad Marín Villora, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony pierwszy rok 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – słownictwo i intensywne czytanie ma na celu 
rozwinięcie u studenta kompetencji językowych na poziomie B1/B2, w 
szczególności w zakresie znajomości podsystemu leksykalnego i 
umiejętności jego zastosowania w wypowiedziach różnego typu, 
typowych dla tego poziomu kompetencji, a także w zakresie sprawności 
czytania oraz strategii koniecznych dla jej opanowania. Zwraca także 
uwagę na funkcje językowe realizowane przy pomocy narzędzi 
leksykalnych, przez co rozwija u studenta kompetencję komunikacyjną i 



pragmatyczną, a także socjojęzykową oraz socjokulturową (między 
innymi poprzez budowanie synonimii leksykalnej i wprowadzanie 
słownictwa spoza ogólnego rejestru języka) zgodnie z zaleceniami ESOKJ 
oraz PCIC dla poziomu B1/B2. 
PNJH – słownictwo i intensywne czytanie zapoznaje także studenta 
zarówno z dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z 
nich, jak i metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia 
się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o systemie 
leksykalnym języka hiszpańskiego, a także o 
jego historycznej zmienności oraz o różnych 
jego odmianach stylistycznych. Ma wiedzę o 
możliwościach funkcjonalnych języka 
polskiego. Potrafi przechodzić od struktur 
jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej (szczególnie w 
zakresie podsystemu leksykalnego), jak i 
sprawności receptywnych, szczególnie 
czytania), komunikacyjnej i socjo-kulturowej, 
zgodne z obiektywnie określonymi 
wymaganiami (poziom B1/B2 wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do podsystemu leksykalnego i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów, których funkcja 
określona jest wymogami dla poziomu B1/B2 biegłości językowej, 
których gatunek i długość typowe są dla poziomu B1/B2, w rolach 
komunikacyjnych charakterystycznych dla użytkownika o biegłości 
językowej na poziomie B1/B2. 
-typy tekstów: oryginalne bądź adaptowane teksty prasowe i 



publicystyczne, np. artykuły i reportaże dotyczące problemów 
współczesnego świata, listy prywatne i oficjalne, współczesna proza 
literacka; 
-słownictwo związane z następującymi obszarami życia społecznego: 
-rodzina: dziadkowie w domu, domy spokojnej starości, rodziny 
wielopokoleniowe, stosunki między rodzeństwem, mali tyrani i dorosłe 
dzieci, które żyją na garnuszku rodziców; 
-relacje między kobietami a mężczyznami: kiedy ona zarabia więcej, 
odwrócenie ról, single z wyboru; 
-turystyka: nieudane wakacje, turystyka piesza i agroturystyka, autostop, 
album fotograficzny kiedyś i dziś; 
-ekonomia i praca: praca dobrze płatna czy ciekawa, praca fizyczna a 
praca umysłowa, praktyki studenckie i woluntariat, jak szukać pracy?, 
praca za granicą, równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, 
stres związany z pracą, pracoholizm, praca na emeryturze; 
-gastronomia: kuchnia regionalna, kuchnia elementem promocji kraju, 
zjawisko fast foodów, obsesja produktów light, społeczna rola jedzenia, 
jeść w domu czy w restauracjach?, czas na gotowanie: konieczność czy 
luksus? 
-sztuka: miejsce sztuki we współczesnym społeczeństwie, sztuka uliczna, 
życie bohemy artystycznej, sztuka masowa, sztuka, której nikt nie 
rozumie, reinterpretacja kultury wysokiej przez kulturę masową; 
-zdrowie: rozwiązania prawne dotyczące palenia, programy 
profilaktyczne, dostęp do świadczeń medycznych: darmowy czy 
odpłatny?, choroby naszych czasów, wirus stresu, lekarz i pielęgniarka – 
zawody zaufania społecznego?, suplementy diety, co nas trzyma w dobrej 
formie?; 
-uroda: ewolucja modelu piękna, kult piękna: chirurgia plastyczna, 
wydatki na kosmetyki i zabiegi pielęgnacyjne, mężczyźni metroseksualni, 
w poszukiwaniu oryginalności: piercing, tatuaże, itp., moda nie do 
noszenia. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
ALZUGARAY Pilar, BARRIOS María José, HERNÁNDEZ Carmen, 
Preparación al diploma de español (nivel intermedio). Nivel B2, Madrid, 
Edelsa, 2006. 
ARRIBAS Jesús, CASTRO Rosa María de, Diploma Básico. Preparación para 
el Diploma Básico de Español Lengua Extranjera, Madrid, Edelsa, 2003. 
BARALO Marta, GENÍS Marta, SANTANA María Eugenia, Vocabulario. 
Medio B1, Madrid, Anaya, 2011 
BARTKOWIAK Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne, 
Poznań, Wagros, 2004. 
CORTES MORENO Maximiano, Guía de usos y costumbres, Madrid, Edelsa, 
2003. 
CYBULSKA-JANCZEW Małgorzata, FABJAŃSKA-POTAPCZUK Izabela, 
Słownictwo hiszpańskie w ćwiczeniach, Warszawa, PWN, 2011. 
URIZ Francisc J., HARLING Birgit, En el mundo hispánico, London, 
Chancerel, 2000. 
 



17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, testy cząstkowe i końcowy: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
10 
10 
10 

Suma godzin 
 

60 

Liczba punktów ECTS 
 

2 

	  

4. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Język	  pisany	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-JĘZYK PISANY 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Written Language 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E3-Jpis 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 



 I stopień 
8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
II rok 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
zimowy 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Trinidad Marín Villora, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony rok pierwszy 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH - język pisany ma na celu rozwinięcie u studenta 
kompetencji językowych na poziomie B1/B2, w szczególności w zakresie 
znajomości wszystkich podsystemów języka oraz umiejętności ich 
zastosowania w wypowiedziach pisemnych różnego typu, typowych dla 
tego poziomu kompetencji. Zwraca także uwagę na funkcje językowe 
realizowane przy pomocy narzędzi językowych, przez co rozwija u 
studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 
PCIC dla poziomu B1/B2. 
PNJH – język pisany zapoznaje także studenta zarówno z dostępnymi 
pomocami językowymi i sposobami korzystania z nich, jak i metod i 
strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących pisemnej odmiany 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 



języka, stanowiącej jedno z zawodowych 
narzędzi pracy filologa, komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziom B1/B2 
wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające produkcję tekstów (pisanych), których funkcja określona 
jest wymogami dla poziomu B1/B2 biegłości językowej, których gatunek i 
długość typowe są dla poziomu B1/B2, w rolach komunikacyjnych 
charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
B1/B2: 
-typy tekstów: zrozumiałe, szczegółowe i prawidłowo zbudowane teksty 
argumentacyjne, opracowania, notatki, narracje i opowiadania, 
reklamacje, listy prywatne i oficjalne, zaproszenia, raporty; 
-zakres tematyczny tekstów związany z problematyką ogólną życia 
codziennego: 
-rodzina: dziadkowie w domu, domy spokojnej starości, rodziny 
wielopokoleniowe, stosunki między rodzeństwem, mali tyrani i dorosłe 
dzieci, które żyją na garnuszku rodziców; 
-relacje między kobietami a mężczyznami: kiedy ona zarabia więcej, 
odwrócenie ról, single z wyboru; 
-turystyka: nieudane wakacje, turystyka piesza i agroturystyka, autostop, 
album fotograficzny kiedyś i dziś; 
-ekonomia i praca: praca dobrze płatna czy ciekawa, praca fizyczna a 
praca umysłowa, praktyki studenckie i woluntariat, jak szukać pracy?, 
praca za granicą, równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, 
stres związany z pracą, pracoholizm, praca na emeryturze; 
-gastronomia: kuchnia regionalna, kuchnia elementem promocji kraju, 
zjawisko fast foodów, obsesja produktów light, społeczna rola jedzenia, 
jeść w domu czy w restauracjach?, czas na gotowanie: konieczność czy 
luksus? 
-sztuka: miejsce sztuki we współczesnym społeczeństwie, sztuka uliczna, 
życie bohemy artystycznej, sztuka masowa, sztuka, której nikt nie 
rozumie, reinterpretacja kultury wysokiej przez kulturę masową; 
-zdrowie: rozwiązania prawne dotyczące palenia, programy 
profilaktyczne, dostęp do świadczeń medycznych: darmowy czy 
odpłatny?, choroby naszych czasów, wirus stresu, lekarz i pielęgniarka – 



zawody zaufania społecznego?, suplementy diety, co nas trzyma w dobrej 
formie?; 
-uroda: ewolucja modelu piękna, kult piękna: chirurgia plastyczna, 
wydatki na kosmetyki i zabiegi pielęgnacyjne, mężczyźni metroseksualni, 
w poszukiwaniu oryginalności: piercing, tatuaże, itp., moda nie do 
noszenia. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
AAVV, Ortografía básica de la lengua española. Barcelona, Espasa, 2012. 
HERNÁNDEZ Guillermo y RELLÁN Clara, Saber redactar 1. Describir y 
narrar. Madrid, SGEL, 2008. 
HERNÁNDEZ Guillermo y RELLÁN Clara, Saber redactar 2. Narrar y 
describir. Madrid, SGEL, 2008. 
SILES ARTÉS José y SÁNCHEZ MAZA Jesús: Curso de lectura, conversación 
y redacción. (Nivel intermedio), Madrid, SGEL, 1996. 
  

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, prace pisemne cząstkowe i semestralne: K_W08, K_U11, K_K01, 
K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
10 
10 
10 

Suma godzin 
 

60 

Liczba punktów ECTS 
 

2 

	  



I. INFORMACJE	  OGÓLNE	  

Nazwa	  modułu:	   Praktyczna	  nauka	  języka	  hiszpańskiego	  
Liczba	  godzin	  (łączna)	   300	   Liczba	   punktów	  

ECTS	  (łączna)	  
10	  

Moduł	   obowiązkowy	  
dla	  

Rok:	  II	   Semestr	  
-‐zimowy	  
-‐letni	  

Tryb	  
-‐stacj.	  
-‐niestacj.	  

Moduł	  
fakultatywny/opcyjny	  

Rok:	  -‐	   Semestr	  
-‐zimowy	  
-‐letni	  

Tryb	  
-‐stacj.	  
-‐niestacj.	  

Wymagania	  wstępne	   brak	  wymagań	  wstępnych	  
	  

II. KOORDYNATOR	  MODUŁU	  (nazwisko,	  imię,	  kontakt	  e-‐mail):	  

Marín	  Villora,	  Trinidad,	  	  trinidad.marin@uni.wroc.pl	  

III. ELEMENTY	  SKŁADOWE	  MODUŁU:	  

L.p.	   Przedmiot	   Forma	   zajęć	   (wykład,	  
konwersatorium,	  
ćwiczenia,	  etc.)	  

Liczba	  
godzin	  
ogółem	  

L.	  
godzin	  
w	  sali	  

L.	   godzin	  
pracy	  
własnej	  

Liczba	  
ECTS	  

1.	   PNJH	   –	   gramatyka	  
praktyczna	  

ćwiczenia	   90	   30	   60	   3	  

2.	   PNJH	   –	  
konwersacje	   i	  
rozumienie	   ze	  
słuchu	  

ćwiczenia	   60	   30	   30	   2	  

3.	   PNJH	  –	   słownictwo	  
i	   intensywne	  
czytanie	  

ćwiczenia	   60	   30	   30	   2	  

4.	   PNJH	  –	  język	  pisany	   ćwiczenia	   60	   30	   30	   2	  
5.	   PNJH	   -‐	  

przygotowanie	   do	  
egzaminu	  

	   30	   -‐	   30	   1	  

	  

IV. OSOBY	  PROWADZĄCE	  ELEMENTY	  SKŁADOWE	  MODUŁU	  

(nazwisko,	  imię,	  kontakt	  e-‐mail):	  

L.p.	   Przedmiot	   Prowadzący	   Kontakt	  (e-‐mail)	  
1.	   PNJH	   –	   gramatyka	  

praktyczna	  
Krupa,	  Marlena	  dr	   marlena.krupa@wp.pl	  

2.	   PNJH	   –	   konwersacje	   i	  
rozumienie	  ze	  słuchu	  

Marín	  Villora,	  Trinidad	  dr	   trinidad.marin@uni.wroc.pl	  

3.	   PNJH	   –	   słownictwo	   i	  
intensywne	  czytanie	  

Marín	  Villora,	  Trinidad	  dr	   trinidad.marin@uni.wroc.pl	  

4.	   PNJH	  -‐	  język	  pisany	   Marín	  Villora,	  Trinidad	  dr	   trinidad.marin@uni.wroc.pl	  
	  

V. WARUNKI	  ZALICZENIA	  MODUŁU	  –	  sposób	  wyliczenia	  oceny:	  



Egzamin: warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich 
komponentów modułu. Ocena końcowa jest średnią z oceny zaliczeniowej ze wszystkich 
komponentów modułu (50%) i oceny z egzaminu końcowego, obejmującego wszystkie 
dotychczasowe semestry nauki (50%). 

Sposób sprawdzenia poszczególnych komponentów modułu i ich udział w ocenie 
zaliczeniowej: 

• gramatyka praktyczna (25%): obserwacja zachowań, testy cząstkowe i końcowy;  
• konwersacje i rozumienie ze słuchu (25%): obserwacje zachowań, prezentacje 

ustne; 
• słownictwo i intensywne czytanie (25%): obserwacja zachowań, testy cząstkowe i 

końcowy; 
język pisany (25%): obserwacja zachowań, prace pisemne cząstkowe i 
semestralne. 
 

VI. EFEKTY	  KSZTAŁCENIA	  (modułowe):	  

Zakres	  efektu	   Efekty	  kształcenia	  dla	  
modułu	  („autorskie”)	  

Odniesienie	  do	  
kierunkowych	  

efektów	  kształcenia	  

Sposób	  weryfikacji	  
efektów	  kształcenia	  

Wiedza	   - ma wiedzę o 
źródłach informacji 
(słowniki dwu- i 
jednojęzykowe, 
słowniki synonimów 
i antonimów, 
słowniki 
elektroniczne, itp.) 
dotyczących języka 
hiszpańskiego; 
-‐ ma 
uporządkowaną 
wiedzę o systemie 
fonetycznym, 
gramatycznym, 
leksykalnym oraz 
ortograficzno-
interpunkcyjnym  
języka 
hiszpańskiego, a 
także o jego 
historycznej 
zmienności oraz o 
różnych jego 
odmianach 
stylistycznych. Ma 
wiedzę o 
możliwościach 
funkcjonalnych 
języka polskiego. 
Potrafi przechodzić 
od struktur jednego 
języka do struktur 
drugiego 

K_W03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_W08 

obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
testy	   cząstkowe	   i	  
końcowy,	   prace	  
pisemne	   cząstkowe	   i	  
semestralne,	  
prezentacje	  ustne	  

Umiejętności	   - ma adekwatne do K_U11	   obserwacje	  



poziomu 
kształcenia  
umiejętności 
językowe w 
zakresie 
kompetencji 
językowej 
(znajomość 
zarówno 
podsystemów 
fonologicznego, 
leksykalnego, 
gramatycznego czy 
ortograficzno-
interpunkcyjnego, 
jak i sprawności 
receptywnych: 
słuchania i czytania 
oraz 
produktywnych: 
mówienia i 
pisania), 
komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, 
zgodne z 
obiektywnie 
określonymi 
wymaganiami 
(poziom B2 wg 
ESOKJ) 

zachowań,	   testy	  
cząstkowe	   i	   końcowy,	  
prace	   pisemne	  
cząstkowe	   i	  
semestralne,	  
prezentacje	  ustne	  

Kompetencje	  
społeczne	  

- rozumie potrzebę 
uczenia się przez 
całe życie, 
zwłaszcza w 
zakresie rozwijania 
umiejętności 
językowych; 
- potrafi pracować 
w zespole, 
przyjmując w nim 
różne role, dzieli się 
posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
- umie odpowiednio 
określić priorytety 
służące realizacji 
zadań, potrafi 
gospodarować 
czasem i realizować 
określone zadania 
w wyznaczonych 
terminach.	  

K_K01 
 
 
 
 
 
 
K_K02 
 
 
 
 
 
K_K03	  

obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  
obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  
obserwacja	  zachowań	  

	  

VII. ZAŁĄCZNIKI:	  Informacje	  o	  poszczególnych	  przedmiotach	  –	  elementach	  składowych	  
modułu:	  



(przygotowują	  osoby	  prowadzące	  poszczególne	  przedmioty,	  w	  porozumieniu	  z	  koordynatorem	  
modułu)	  

1. Sylabus	  przedmiotu:	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-GRAMATYKA PRAKTYCZNA 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Practical Grammar 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E4-Gra 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
II rok 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
letni 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Marlena Krupa, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony semestr zimowy 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – gramatyka praktyczna ma na celu doskonalenie i 
poszerzanie u studenta kompetencji językowych na poziomie B2, w 
szczególności w zakresie znajomości podsystemu gramatycznego i 
umiejętności jego zastosowania w wypowiedziach różnego typu, 
typowych dla tego poziomu kompetencji. Zwraca także uwagę na funkcje 



językowe realizowane przy pomocy narzędzi gramatycznych, przez co 
rozwija u studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
– między innymi przy pomocy synonimii syntaktycznej – socjojęzykową 
oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz PCIC dla poziomu 
B2. 
PNJH – gramatyka praktyczna zapoznaje także studenta zarówno z 
dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z nich, jak i 
metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o systemie 
gramatycznym języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych 
(wyrażanych między innymi przy pomocy 
synonimicznych struktur składniowych). Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej (szczególnie w 
zakresie podsystemu gramatycznego), jak i 
sprawności receptywnych: słuchania i 
czytania oraz produktywnych: mówienia i 
pisania), komunikacyjnej i socjo-kulturowej, 
zgodne z obiektywnie określonymi 
wymaganiami (poziom B2 wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do podsystemu gramatycznego i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów, których funkcja 
określona jest wymogami dla poziomu B2 biegłości językowej, których 
gatunek i długość typowe są dla poziomu B2, w rolach komunikacyjnych 



charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
B2. 
- zdania warunkowe i sposoby wyrażania warunku: zdania z si, inne 
zwroty wyrażające warunek: en caso de que, a condición de que, con tal 
de que, con que, siempre y cuando, solo si, siempre que/ mientras, como 
a no ser que, a menos que, salvo que, excepto que, salvo si, excepto si, 
por si acaso, a poco que, porque; 
- zdania przyzwalające i wyrażenia, które je wprowadzają: aunque, pese 
a que, a pesar de que, aun cuando, por más/mucho que, incluso si; por 
muy/por poco que, aun a riesgo de que, porque, siquiera, así, mal que; 
aun a sabiendas de que, y eso que, si bien, y mira que, con + artículo + 
sustantivo + que, con lo + adjetivo/adverbio + que, cuando; 
- zdania przyczynowe i wyrażenia, które je wprowadzają: como/como 
quiera que, ya que, puesto que, dado que, gracias a, por culpa de, que, 
pues, a causa de, debido a que, considerado que, teniendo en cuenta que; 
por, por lo, por si, por lo que pueda/pudiera, es que, lo que pasa es que, a 
fuerza de, de tan/de tanto como, con lo que, con la de; 
- zdania celowe i wyrażenia, które je wprowadzają: así que, de este 
modo/manera/forma, de tal modo/manera/forma que; luego, conque; 
así, entonces, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, así pues; o 
sea que, por lo que/ con lo cual, por todo esto/eso/ello; de ahí que + 
subjuntivo; tanto + sustantivo + que, tan + adjetivo/adverbio + que, tal 
+ sustantivo + que, cada + sustantivo + que, de un modo/manera/forma 
+ tan + adjetivo + que; fíjate + si/cómo/qué + futuro/condicional + que 
+ indicativo; para, para que, que, a fin de que, con viatas a que, con el 
objeto de que, con miras a que, con la intención de que, a que; 
- zdania czasowe i wyrażenia, które je wprowadzają: cuando, hasta que, 
tan pronto como, apenas, en cuanto, así que, no bien, después de que, 
antes de que, cada vez que, siempre que, mientras, a medida que, 
conforme, segun, al mismo tiempo que, en lo que, una vez que, desde 
que, ahora que; al + infinitivo, gerundio, una vez +participio, nada más + 
infinitivo, al mismo tiempo, entre tanto, mientras tanto; 
- zdania podrzędne wprowadzane przez zaimek względny; 
- zdania podrzędne okolicznikowe sposobu i wyrażenia, które je 
wprowadzają: como, conforme, igual que, tal y como, del modo en que, 
de la manera/forma que, de acuerdo con lo que, como si/igual que si, sin 
que; 
- przyimki i wyrażenia przyimkowe oraz rekcja przyimkowa czasowników; 
- wyrażenia czasownikowe; 
- wyrażenia przysłówkowe. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
CÁSTRO VIÚDEZ Francisca, Aprende gramática y vocabulario 4, Madrid, 
SGEL, 2007. 
CYBULSKA-JANCZEW Małgorzata, PERLIN Jacek, Gramatyka języka 
hiszpańskiego z ćwiczeniami, Warszawa, PWN, 2012. 
MATTE BON Francisco, Gramática comunicativa del español, Madrid, 
Edelsa, 2002. 
MORENO Concha, Temas de gramática. Nivel superior, Madrid, SGEL, 
2008. 
MORENO Concha, TUTS Martina, Curso de perfeccionamiento, Madrid, 
SGEL, 1991. 
SARMIENTO Ramón, Manual de corrección gramatical y de estilo, Madrid, 
SGEL, 1997. 



17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, testy cząstkowe i końcowy: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
15 
20 
25 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

	  

2. Sylabus	  przedmiotu:	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-KONWERSACJE I ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Conversation and Listening 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E4-Kon 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 



 I stopień 
8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
II rok 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
letni 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Marín Villora, Trinidad dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony semestr zimowy 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – konwersacje i rozumienie ze słuchu ma na celu 
rozwinięcie u studenta kompetencji językowych na poziomie B2, w 
szczególności w zakresie umiejętności wykorzystania znajomości 
wszystkich podsystemów języka do rozumienia i tworzenia wypowiedzi 
różnego typu, typowych dla tego poziomu kompetencji. Rozwija także u 
studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 
PCIC dla poziomu B2. 
PNJH –konwersacje i rozumienie ze słuchu zapoznaje także studenta 
zarówno z dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z 
nich, jak i metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia 
się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących ustnej odmiany 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 



języka (receptywne: słuchanie oraz 
produktywne: mówienie), komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziom B2 wg 
ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów (oralnych), których 
funkcja określona jest wymogami dla poziomu B2 biegłości językowej, 
których gatunek i długość typowe są dla poziomu B2, w rolach 
komunikacyjnych charakterystycznych dla użytkownika o biegłości 
językowej na poziomie B2. Zakres tematyczny tekstów rozumianych i 
produkowanych przez studenta na tym poziomie: 
-transport: publiczny czy własny?, Dzień Bez Samochodu, czy świat stał 
się mniejszy dzięki samolotom?, roboty drogowe, problemy z 
parkowaniem, ruch kołowy w centrach miast, rozwiązania alternatywne: 
rower; 
-komunikacja: e-rewolucj@, e-booki i e-czasopisma: zagrożenie dla słowa 
drukowanego?, e-reklama, konkursy telewizyjne, telewizja: łączy czy 
rozdziela rodziny?, fora, listy dyskusyjne, sieci społeczne typu Facebook; 
-zachowania społeczne: zwyczaje związane z jedzeniem, święta rodzinne, 
religijne i państwowe, społeczna pozycja kobiety i mężczyzny, stosunek 
do dzieci i osób starszych, kult młodości, zakupoholizm, centra handlowe 
jako nowe świątynie konsumpcji; 
-ekologia: recykling, świadomość ekologiczna i akcje społeczne o 
charakterze ekologicznym, oszczędność energii, hałas, kto odpowiada za 
ochronę środowiska?, klęski ekologiczne, futra i produkty skórzane, 
wegetarianizm, egzotyczne zwierzęta domowe; 
-sport i świat spektaklu: na czym polega zjawisko kibicowania?, sport z 
fotela, gwiazdy świata sportu – idole nastolatków, „Fiesta nacional”, 
Sanfermines; 
-problemy społeczne: migracje wewnętrzne: dlaczego wieś się wyludnia?, 
magia metropolii: czy wielkie miasta oferują więcej szans czy zagrożeń?, 
równouprawnienie: fakt czy mit?, kultura botellonu, pijos – w pogoni za 
modą; 
-edukacja: zabawy kiedyś i dziś, zabawki edukacyjne, szkoły: prywatne 
czy publiczne?, darmowa edukacja, uczymy się coraz więcej, ale czy 
więcej wiemy?, zawody z widokami na przyszłość, nauczyciele: autorytet 



czy kumpel?, obowiązkowa edukacja przedszkolna. 
16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
ALZUGARAY Pilar, BARRIOS María José, HERNÁNDEZ Carmen, 
Preparación al diploma de español (nivel intermedio). Nivel B2, Madrid, 
Edelsa, 2006. 
ARRIBAS Jesús, CASTRO Rosa María de, Diploma Básico. Preparación para 
el Diploma Básico de Español Lengua Extranjera, Madrid, Edelsa, 2003. 
CORTES MORENO Maximiano, Guía de usos y costumbres, Madrid, Edelsa, 
2003. 
URIZ Francisc J., HARLING Birgit, En el mundo hispánico, London, 
Chancerel, 2000. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, prezentacje ustne: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
10 
10 
10 

Suma godzin 
 

60 

Liczba punktów ECTS 
 

2 

	  

3. Sylabus	  przedmiotu:	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-SŁOWNICTWO I INTENSYWNE CZYTANIE 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Vocabulary Learning and Intensive Reading 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 



Instytut Filologii Romańskiej 
4.  Kod przedmiotu 

 
21-FL-H-S1-Y-E4-Slo 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
II rok 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
letni 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Trinidad Marín Villora, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony semestr zimowy 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – słownictwo i intensywne czytanie ma na celu 
rozwinięcie u studenta kompetencji językowych na poziomie B2, w 
szczególności w zakresie znajomości podsystemu leksykalnego i 
umiejętności jego zastosowania w wypowiedziach różnego typu, 
typowych dla tego poziomu kompetencji, a także w zakresie sprawności 
czytania oraz strategii koniecznych dla jej opanowania. Zwraca także 
uwagę na funkcje językowe realizowane przy pomocy narzędzi 
leksykalnych, przez co rozwija u studenta kompetencję komunikacyjną i 
pragmatyczną, a także socjojęzykową oraz socjokulturową (między 
innymi poprzez budowanie synonimii leksykalnej i wprowadzanie 
słownictwa spoza ogólnego rejestru języka) zgodnie z zaleceniami ESOKJ 
oraz PCIC dla poziomu B2. 
PNJH – słownictwo i intensywne czytanie zapoznaje także studenta 
zarówno z dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z 
nich, jak i metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia 
się. 

14. 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 



  
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o systemie 
leksykalnym języka hiszpańskiego, a także o 
jego historycznej zmienności oraz o różnych 
jego odmianach stylistycznych. Ma wiedzę o 
możliwościach funkcjonalnych języka 
polskiego. Potrafi przechodzić od struktur 
jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej (szczególnie w 
zakresie podsystemu leksykalnego), jak i 
sprawności receptywnych, szczególnie 
czytania), komunikacyjnej i socjo-kulturowej, 
zgodne z obiektywnie określonymi 
wymaganiami (poziom B2 wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do podsystemu leksykalnego i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów, których funkcja 
określona jest wymogami dla poziomu B2 biegłości językowej, których 
gatunek i długość typowe są dla poziomu B2, w rolach komunikacyjnych 
charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
B2. 
-typy tekstów: oryginalne bądź adaptowane teksty prasowe i 
publicystyczne, np. artykuły i reportaże dotyczące problemów 
współczesnego świata, listy prywatne i oficjalne, współczesna proza 
literacka; 
-słownictwo związane z następującymi obszarami życia społecznego: 
-transport: publiczny czy własny?, Dzień Bez Samochodu, czy świat stał 
się mniejszy dzięki samolotom?, roboty drogowe, problemy z 
parkowaniem, ruch kołowy w centrach miast, rozwiązania alternatywne: 
rower; 
-komunikacja: e-rewolucj@, e-booki i e-czasopisma: zagrożenie dla słowa 
drukowanego?, e-reklama, konkursy telewizyjne, telewizja: łączy czy 



rozdziela rodziny?, fora, listy dyskusyjne, sieci społeczne typu Facebook; 
-zachowania społeczne: zwyczaje związane z jedzeniem, święta rodzinne, 
religijne i państwowe, społeczna pozycja kobiety i mężczyzny, stosunek 
do dzieci i osób starszych, kult młodości, zakupoholizm, centra handlowe 
jako nowe świątynie konsumpcji; 
-ekologia: recykling, świadomość ekologiczna i akcje społeczne o 
charakterze ekologicznym, oszczędność energii, hałas, kto odpowiada za 
ochronę środowiska?, klęski ekologiczne, futra i produkty skórzane, 
wegetarianizm, egzotyczne zwierzęta domowe; 
-sport i świat spektaklu: na czym polega zjawisko kibicowania?, sport z 
fotela, gwiazdy świata sportu – idole nastolatków, „Fiesta nacional”, 
Sanfermines; 
-problemy społeczne: migracje wewnętrzne: dlaczego wieś się wyludnia?, 
magia metropolii: czy wielkie miasta oferują więcej szans czy zagrożeń?, 
równouprawnienie: fakt czy mit?, kultura botellonu, pijos – w pogoni za 
modą; 
-edukacja: zabawy kiedyś i dziś, zabawki edukacyjne, szkoły: prywatne 
czy publiczne?, darmowa edukacja, uczymy się coraz więcej, ale czy 
więcej wiemy?, zawody z widokami na przyszłość, nauczyciele: autorytet 
czy kumpel?, obowiązkowa edukacja przedszkolna. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
ALZUGARAY Pilar, BARRIOS María José, HERNÁNDEZ Carmen, 
Preparación al diploma de español (nivel intermedio). Nivel B2, Madrid, 
Edelsa, 2006. 
ARRIBAS Jesús, CASTRO Rosa María de, Diploma Básico. Preparación para 
el Diploma Básico de Español Lengua Extranjera, Madrid, Edelsa, 2003. 
BARALO Marta, GENÍS Marta, SANTANA María Eugenia, Vocabulario. 
Medio B1, Madrid, Anaya, 2011 
BARTKOWIAK Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne, 
Poznań, Wagros, 2004. 
CORTES MORENO Maximiano, Guía de usos y costumbres, Madrid, Edelsa, 
2003. 
CYBULSKA-JANCZEW Małgorzata, FABJAŃSKA-POTAPCZUK Izabela, 
Słownictwo hiszpańskie w ćwiczeniach, Warszawa, PWN, 2011. 
URIZ Francisc J., HARLING Birgit, En el mundo hispánico, London, 
Chancerel, 2000. 
 
 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, testy cząstkowe i końcowy: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 

Obciążenie pracą studenta 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
10 
10 
10 

Suma godzin 
 

60 

Liczba punktów ECTS 
 

2 

	  

4. Sylabus	  przedmiotu:	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-JĘZYK PISANY 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Written Language 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-Y-E4-Jpis 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
II rok 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
letni 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 



11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Trinidad Marín Villora, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony semestr zimowy 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH - język pisany ma na celu rozwinięcie u studenta 
kompetencji językowych na poziomie B2, w szczególności w zakresie 
znajomości wszystkich podsystemów języka oraz umiejętności ich 
zastosowania w wypowiedziach pisemnych różnego typu, typowych dla 
tego poziomu kompetencji. Zwraca także uwagę na funkcje językowe 
realizowane przy pomocy narzędzi językowych, przez co rozwija u 
studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 
PCIC dla poziomu B2. 
PNJH – język pisany zapoznaje także studenta zarówno z dostępnymi 
pomocami językowymi i sposobami korzystania z nich, jak i metod i 
strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących pisemnej odmiany 
języka, stanowiącej jedno z zawodowych 
narzędzi pracy filologa, komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziom B2 wg 
ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 



umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające produkcję tekstów (pisanych), których funkcja określona 
jest wymogami dla poziomu B2 biegłości językowej, których gatunek i 
długość typowe są dla poziomu B2, w rolach komunikacyjnych 
charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
B2: 
-typy tekstów: zrozumiałe, szczegółowe i prawidłowo zbudowane teksty 
argumentacyjne, opracowania, notatki, narracje i opowiadania, 
reklamacje, listy prywatne i oficjalne, zaproszenia, raporty; 
-zakres tematyczny tekstów związany z problematyką ogólną życia 
codziennego: 
- transport: publiczny czy własny?, Dzień Bez Samochodu, czy świat stał 
się mniejszy dzięki samolotom?, roboty drogowe, problemy z 
parkowaniem, ruch kołowy w centrach miast, rozwiązania alternatywne: 
rower; 
-komunikacja: e-rewolucj@, e-booki i e-czasopisma: zagrożenie dla słowa 
drukowanego?, e-reklama, konkursy telewizyjne, telewizja: łączy czy 
rozdziela rodziny?, fora, listy dyskusyjne, sieci społeczne typu Facebook; 
-zachowania społeczne: zwyczaje związane z jedzeniem, święta rodzinne, 
religijne i państwowe, społeczna pozycja kobiety i mężczyzny, stosunek 
do dzieci i osób starszych, kult młodości, zakupoholizm, centra handlowe 
jako nowe świątynie konsumpcji; 
-ekologia: recykling, świadomość ekologiczna i akcje społeczne o 
charakterze ekologicznym, oszczędność energii, hałas, kto odpowiada za 
ochronę środowiska?, klęski ekologiczne, futra i produkty skórzane, 
wegetarianizm, egzotyczne zwierzęta domowe; 
-sport i świat spektaklu: na czym polega zjawisko kibicowania?, sport z 
fotela, gwiazdy świata sportu – idole nastolatków, „Fiesta nacional”, 
Sanfermines; 
-problemy społeczne: migracje wewnętrzne: dlaczego wieś się wyludnia?, 
magia metropolii: czy wielkie miasta oferują więcej szans czy zagrożeń?, 
równouprawnienie: fakt czy mit?, kultura botellonu, pijos – w pogoni za 
modą; 
-edukacja: zabawy kiedyś i dziś, zabawki edukacyjne, szkoły: prywatne 
czy publiczne?, darmowa edukacja, uczymy się coraz więcej, ale czy 
więcej wiemy?, zawody z widokami na przyszłość, nauczyciele: autorytet 
czy kumpel?, obowiązkowa edukacja przedszkolna. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
AAVV, Ortografía básica de la lengua española. Barcelona, Espasa, 2012. 
HERNÁNDEZ Guillermo y RELLÁN Clara, Saber redactar 1. Describir y 
narrar. Madrid, SGEL, 2008. 



HERNÁNDEZ Guillermo y RELLÁN Clara, Saber redactar 2. Narrar y 
describir. Madrid, SGEL, 2008. 
SILES ARTÉS José y SÁNCHEZ MAZA Jesús: Curso de lectura, conversación 
y redacción. (Nivel intermedio), Madrid, SGEL, 1996. 
  

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, prace pisemne cząstkowe i semestralne: K_W08, K_U11, K_K01, 
K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
10 
10 
10 

Suma godzin 
 

60 

Liczba punktów ECTS 
 

2 

	  



I. INFORMACJE	  OGÓLNE	  

Nazwa	  modułu:	   Praktyczna	  nauka	  języka	  hiszpańskiego	  
Liczba	  godzin	  (łączna)	   300	   Liczba	   punktów	  

ECTS	  (łączna)	  
10	  

Moduł	   obowiązkowy	  
dla	  

Rok:	  III	   Semestr	  
-‐zimowy	  
-‐letni	  

Tryb	  
-‐stacj.	  
-‐niestacj.	  

Moduł	  
fakultatywny/opcyjny	  

Rok:	  -‐	   Semestr	  
-‐zimowy	  
-‐letni	  

Tryb	  
-‐stacj.	  
-‐niestacj.	  

Wymagania	  wstępne	   brak	  wymagań	  wstępnych	  
	  

II. KOORDYNATOR	  MODUŁU	  (nazwisko,	  imię,	  kontakt	  e-‐mail):	  

José	  Luis	  Losada	  Palenzuela,	  joselu@uni.wroc.pl	  

III. ELEMENTY	  SKŁADOWE	  MODUŁU:	  

L.p.	   Przedmiot	   Forma	   zajęć	   (wykład,	  
konwersatorium,	  
ćwiczenia,	  etc.)	  

Liczba	  
godzin	  
ogółem	  

L.	  
godzin	  
w	  sali	  

L.	   godzin	  
pracy	  
własnej	  

Liczba	  
ECTS	  

1.	   PNJH	   –	   sprawności	  
zintegrowane	  

ćwiczenia	   90	   60	   30	   3	  

2.	   PNJH	   –	  
konwersacje	   i	  
rozumienie	   ze	  
słuchu	  

ćwiczenia	   90	   30	   60	   3	  

3.	   PNJH	  –	  język	  pisany	   ćwiczenia	   90	   30	   60	   3	  
4.	   PNJH	   -‐	  

przygotowanie	   do	  
egzaminu	  

	   30	   -‐	   30	   1	  

	  

IV. OSOBY	  PROWADZĄCE	  ELEMENTY	  SKŁADOWE	  MODUŁU	  

(nazwisko,	  imię,	  kontakt	  e-‐mail):	  

L.p.	   Przedmiot	   Prowadzący	   Kontakt	  (e-‐mail)	  
1.	   PNJH	   –	   sprawności	  

zintegrowane	  
Smuga,	  Łukasz	  dr	   smuga@uni.wroc.pl	  

2.	   PNJH	   –	   konwersacje	   i	  
rozumienie	  ze	  słuchu	  

Marín	  Villora,	  Trinidad	  dr	   trinidad.marin@uni.wroc.pl	  

3.	   PNJH	  -‐	  język	  pisany	   Losada	  Palenzuela,	  José	  
Luis	  dr	  

joselu@uni.wroc.pl	  

	  
V. WARUNKI	  ZALICZENIA	  MODUŁU	  –	  sposób	  wyliczenia	  oceny:	  

Egzamin: warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich 
komponentów modułu. Ocena końcowa jest średnią z oceny zaliczeniowej ze wszystkich 



komponentów modułu (50%) i oceny z egzaminu końcowego, obejmującego wszystkie 
dotychczasowe semestry nauki (50%). 

 
Sposób sprawdzenia poszczególnych komponentów modułu i ich udział w ocenie 
końcowej: 

• sprawności zintegrowane (37,5%): obserwacja zachowań, prace pisemne, 
prezentacje ustne, testy cząstkowe i końcowy;  

• język pisany (37,5%): obserwacja zachowań, prace pisemne cząstkowe i 
semestralne; 
konwersacje i rozumienie ze słuchu (25%): obserwacje zachowań, prezentacje 
ustne. 
 

VI. EFEKTY	  KSZTAŁCENIA	  (modułowe):	  

Zakres	  efektu	   Efekty	  kształcenia	  dla	  
modułu	  („autorskie”)	  

Odniesienie	  do	  
kierunkowych	  

efektów	  kształcenia	  

Sposób	  weryfikacji	  
efektów	  kształcenia	  

Wiedza	   - ma wiedzę o 
źródłach informacji 
(słowniki dwu- i 
jednojęzykowe, 
słowniki synonimów 
i antonimów, 
słowniki 
elektroniczne, itp.) 
dotyczących języka 
hiszpańskiego; 
-‐ ma 
uporządkowaną 
wiedzę o systemie 
fonetycznym, 
gramatycznym, 
leksykalnym oraz 
ortograficzno-
interpunkcyjnym  
języka 
hiszpańskiego, a 
także o jego 
historycznej 
zmienności oraz o 
różnych jego 
odmianach 
stylistycznych. Ma 
wiedzę o 
możliwościach 
funkcjonalnych 
języka polskiego. 
Potrafi przechodzić 
od struktur jednego 
języka do struktur 
drugiego 

K_W03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_W08 

obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
testy	   cząstkowe	   i	  
końcowy,	   prace	  
pisemne	   cząstkowe	   i	  
semestralne,	  
prezentacje	  ustne	  

Umiejętności	   - ma adekwatne do 
poziomu 
kształcenia  

K_U11	   obserwacje	  
zachowań,	   testy	  
cząstkowe	   i	   końcowy,	  



umiejętności 
językowe w 
zakresie 
kompetencji 
językowej 
(znajomość 
zarówno 
podsystemów 
fonologicznego, 
leksykalnego, 
gramatycznego czy 
ortograficzno-
interpunkcyjnego, 
jak i sprawności 
receptywnych: 
słuchania i czytania 
oraz 
produktywnych: 
mówienia i 
pisania), 
komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, 
zgodne z 
obiektywnie 
określonymi 
wymaganiami 
(poziom B2/C1 wg 
ESOKJ) 

prace	   pisemne	  
cząstkowe	   i	  
semestralne,	  
prezentacje	  ustne	  

Kompetencje	  
społeczne	  

- rozumie potrzebę 
uczenia się przez 
całe życie, 
zwłaszcza w 
zakresie rozwijania 
umiejętności 
językowych; 
- potrafi pracować 
w zespole, 
przyjmując w nim 
różne role, dzieli się 
posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
- umie odpowiednio 
określić priorytety 
służące realizacji 
zadań, potrafi 
gospodarować 
czasem i realizować 
określone zadania 
w wyznaczonych 
terminach.	  

K_K01 
 
 
 
 
 
 
K_K02 
 
 
 
 
 
K_K03	  

obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  
obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  
obserwacja	  zachowań	  

	  

VII. ZAŁĄCZNIKI:	  Informacje	  o	  poszczególnych	  przedmiotach	  –	  elementach	  składowych	  
modułu:	  



(przygotowują	  osoby	  prowadzące	  poszczególne	  przedmioty,	  w	  porozumieniu	  z	  koordynatorem	  
modułu)	  

	  

1. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Sprawności	  zintegrowane	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Integrated Skills 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-E5-JHspra 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
III rok 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
zimowy 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 60 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Smuga, Łukasz dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony rok drugi 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – sprawności zintegrowane ma na celu doskonalenie 
kompetencji językowych na poziomie pozwalającym na posługiwanie się 
językiem do celów zawodowych. Osiągnięcie wyznaczonego celu jest 
możliwe dzięki szerokiemu wachlarzowi środków językowych 



pozwalających studentowi na wybór narzędzia, które – w danym 
kontekście sytuacyjnym – najlepiej odda intencję mówiącego. Dzięki 
refleksji na temat zastosowania poszczególnych elementów gramatyki 
oraz działania reguł gramatycznych w różnych kontekstach i w obrębie 
wszystkich możliwych sprawności student będzie potrafił precyzyjnie 
rozpoznać i wyrazić treści o wysokim stopniu złożoności, różnicując 
odcienie znaczeń. 
PNJH – sprawności zintegrowane rozwija także u studenta kompetencję 
komunikacyjną i pragmatyczną, a także socjojęzykową oraz 
socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz PCIC dla poziomu 
B2/C1. 
PNJH – sprawności zintegrowane zapoznaje także studenta zarówno z 
dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z nich, jak i 
metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących ustnej odmiany 
języka (receptywne: słuchanie oraz 
produktywne: mówienie), komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziom B2/C1 
wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 

Treści programowe: 
 



 Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów, których funkcja 
określona jest wymogami dla poziomu B2/C1 biegłości językowej, 
których gatunek i długość typowe są dla poziomu B2/C1, w rolach 
komunikacyjnych charakterystycznych dla użytkownika o biegłości 
językowej na poziomie B2/C1. 
Zagadnienia gramatyczne (analizowane głównie z punktu widzenia 
gramatyki funkcjonalnej): 
-zastosowanie przyimków por/para; 
-przysłówki z przedrostkiem typu: donde/adonde, fuera/afuera; 
-czasowniki o nietypowej rekcji przyimkowej; 
-czasowniki o znaczeniu zmieniającym się w zależności od użycia zaimka 
zwrotnego –se; 
-nietypowe użycia hiszpańskiego celownika; 
-kontrastowe zestawienie użycia czasów przeszłych; 
-czas teraźniejszy i czas Imperfecto w narracji; 
-Pretérito perfecto o znaczeniu czasu przyszłego; 
-Imperfecto w funkcji czasu teraźniejszego lub trybu warunkowego; 
-czas przyszły i tryb warunkowy; 
-tryb warunkowy w zwrotach grzecznościowych; 
-wyrażanie wątpliwości, niepewności i hipotez; 
-zdania dopełnieniowe; 
-zdania podrzędne wprowadzane przez zaimek względny. 
 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
TORRENS ÁLVAREZ Ma Jesús, Sueña 4. Libro del alumno. Nivel Superior, 
Madrid, Anaya, 2008. 
TORRENS ÁLVAREZ Ma Jesús, Sueña 4. Libro de ejercicios. Nivel Superior, 
Madrid, Anaya, 2008. 
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, Nueva Gramática de la lengua española, 
2 vols., Madrid, Espasa Libros, 2009. 
GÓMEZ TORREGO Leonardo, Gramática didáctica del español, Madrid, SM, 
2000. 
MARTÍNEZ DE SOUSA José, Diccionario de usos y dudas del español 
actual, Barcelona, Vox, 1998. 
MORENO Concha, Temas de gramática. Nivel superior, Madrid, SGEL, 
2001. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, prezentacje ustne: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03, testy 
cząstkowe i końcowy: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 

Obciążenie pracą studenta 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

60 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
10 
10 
10 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

	  

2. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Konwersacje	  i	  rozumienie	  ze	  słuchu	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-KONWERSACJE I ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Conversation and Listening 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-E5-JHkonw 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
III rok 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
zimowy 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 



11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Trinidad Marín Villora, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony drugi rok 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – konwersacje i rozumienie ze słuchu ma na celu 
rozwinięcie u studenta kompetencji językowych na poziomie 
pozwalającym na wykorzystanie języka do celów zawodowych (B2/C1), 
w szczególności w zakresie umiejętności wykorzystania znajomości 
wszystkich podsystemów języka do rozumienia i tworzenia wypowiedzi 
różnego typu, typowych dla tego poziomu kompetencji. Rozwija także u 
studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 
PCIC dla poziomu B2/C1. 
PNJH –konwersacje i rozumienie ze słuchu zapoznaje także studenta 
zarówno z dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z 
nich, jak i metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia 
się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących ustnej odmiany 
języka (receptywne: słuchanie oraz 
produktywne: mówienie), komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziom B2/C1 
wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 



nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające szczegółowe oraz precyzyjne rozumienie oraz produkcję 
tekstów (oralnych) – nawet tych o wyższym stopniu abstrakcyjności oraz 
specjalizacji czy dotykających tematów drażliwych - których funkcja 
określona jest wymogami dla poziomu B2/C1 biegłości językowej, 
których gatunek i długość typowe są dla poziomu B2/C1, w rolach 
komunikacyjnych charakterystycznych dla użytkownika o biegłości 
językowej na poziomie B2/C1. Zakres tematyczny tekstów rozumianych i 
produkowanych przez studenta na tym poziomie: 
-rodzina: mieć czy nie mieć dzieci, urlopy macierzyńskie / ojcowskie, 
dzieci adoptowane: powiedzieć czy przemilczeć?, pary jednopłciowe, 
kultura rozwodów, czy można być razem po zdradzie?, e-związki; 
-relacje damsko-męskie: przemoc o podłożu płciowym, „koguty” 
domowe; 
-turystyka: społeczna rola turystyki, rewolucja słońca i bikini, turystyka 
jako czynnik rozwoju ekonomicznego i promocji kraju; 
-ekonomia i praca: freelancerzy, warunki pracy, konflikty w pracy, strajki 
i działalność związków zawodowych, zawody przyszłości i zagrożone 
wyginięciem, zawody szanowane i pogardzane, praca nieletnich, 
samozatrudnienie, praca zdalna; 
-gastronomia: żywność transgeniczna, potrawy gotowe do odgrzania, 
produkty ekologiczne, zaburzenia odżywiania: otyłość, bulimia, 
anoreksja; 
-zdrowie: terapeutyczne zastosowanie narkotyków, legalizacja 
narkotyków, transplantacje, ustawa (anty)aborcyjna, eutanazja, komórki 
macierzyste, zapłodnienie pozaustrojowe, medycyna alternatywna; 
-ekologia: odnawialne źródła energii, zagrożenia powodowane przez 
elektrownie jądrowe, aktywiści: Greenpeace, zieloni, związki między 
ekologią a polityką, porzucone zwierzęta, obrońcy praw zwierząt, 
wykorzystanie zwierząt do eksperymentów medycznych. 
 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
BUSQUETS L., BONZI L., Curso de conversación y redacción, Madrid, SGEL, 
1983. 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ María, El español por destrezas. Escucha y 
aprende, Madrid, SGEL, 2004. 
TORRENS Mª Jesús (coord.), Sueña 4, Madrid, Anaya, 2001. 
 

17. 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 



  
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, prezentacje ustne: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
30 
15 
15 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

	  

3. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Język	  pisany	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-JĘZYK PISANY 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Written Language 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-E5-JHpisa 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. Rok studiów (jeśli obowiązuje) 



 
 

 
III rok 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
zimowy 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
José Luis Losada Palenzuela, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony drugi rok 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH - język pisany ma na celu doskonalenie u studenta 
kompetencji językowych na poziomie pozwalającym na posługiwanie się 
językiem do celów zawodowych (B2/C1), w szczególności w zakresie 
znajomości wszystkich podsystemów języka oraz umiejętności ich 
zastosowania w wypowiedziach pisemnych różnego typu, typowych dla 
tego poziomu kompetencji. Zwraca także uwagę na funkcje językowe 
realizowane przy pomocy narzędzi językowych, przez co rozwija u 
studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 
PCIC dla poziomu B2/C1. 
PNJH – język pisany zapoznaje także studenta zarówno z dostępnymi 
pomocami językowymi i sposobami korzystania z nich, jak i metod i 
strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących pisemnej odmiany 
języka, stanowiącej jedno z zawodowych 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 



narzędzi pracy filologa, komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziom B2/C1 
wg ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające produkcję tekstów (pisanych), których funkcja określona 
jest wymogami dla poziomu B2/C1 biegłości językowej, których gatunek i 
długość typowe są dla poziomu B2/C1, w rolach komunikacyjnych 
charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
B2/C1: 
-typy tekstów: zrozumiałe, szczegółowe, prawidłowo zbudowane i 
operujący szerokim wachlarzem wskaźników zespolenia teksty 
argumentacyjne, eseje, opracowania, notatki, narracje i opowiadania, 
reklamacje, listy prywatne i oficjalne, zaproszenia, raporty; 
-zakres tematyczny tekstów: 
-rodzina: mieć czy nie mieć dzieci, urlopy macierzyńskie / ojcowskie, 
dzieci adoptowane: powiedzieć czy przemilczeć?, pary jednopłciowe, 
kultura rozwodów, czy można być razem po zdradzie?, e-związki; 
-relacje damsko-męskie: przemoc o podłożu płciowym, „koguty” 
domowe; 
-turystyka: społeczna rola turystyki, rewolucja słońca i bikini, turystyka 
jako czynnik rozwoju ekonomicznego i promocji kraju; 
-ekonomia i praca: freelancerzy, warunki pracy, konflikty w pracy, strajki 
i działalność związków zawodowych, zawody przyszłości i zagrożone 
wyginięciem, zawody szanowane i pogardzane, praca nieletnich, 
samozatrudnienie, praca zdalna; 
-gastronomia: żywność transgeniczna, potrawy gotowe do odgrzania, 
produkty ekologiczne, zaburzenia odżywiania: otyłość, bulimia, 
anoreksja; 
-zdrowie: terapeutyczne zastosowanie narkotyków, legalizacja 
narkotyków, transplantacje, ustawa (anty)aborcyjna, eutanazja, komórki 
macierzyste, zapłodnienie pozaustrojowe, medycyna alternatywna; 
-ekologia: odnawialne źródła energii, zagrożenia powodowane przez 
elektrownie jądrowe, aktywiści: Greenpeace, zieloni, związki między 
ekologią a polityką, porzucone zwierzęta, obrońcy praw zwierząt, 
wykorzystanie zwierząt do eksperymentów medycznych. 
 



16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
FUENTES RODRÍGUEZ C., Diccionario de conectores y operadores del 
español, Madrid, Arco/libros, 2009. 
INSTITUTO CERVANTES, Saber escribir, Madrid, Aguilar, 2006. 
MARZOCH Małgorzata, Pisanie po hiszpańsku - To proste. Przykłady, 
słownictwo, ćwiczenia, Warszawa, Eremis, 2009. 
MONTOLÍO, Estrella (coord.), Manual práctico de escritura académica, III 
vol., Barcelona, Ariel, 2007. 
PASTOR E., Escribir cartas, Barcelona, Difusión, 1994. 
TORRENS ÁLVAREZ M. J., BLANCO CANALES A., FERNÁNDEZ LÓPEZ M. C., 
Sueña 4, Madrid, Anaya, 2001. 
 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, prace pisemne cząstkowe i semestralne: K_W08, K_U11, K_K01, 
K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
20 
20 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

	  



I. INFORMACJE	  OGÓLNE	  

Nazwa	  modułu:	   Praktyczna	  nauka	  języka	  hiszpańskiego	  
Liczba	  godzin	  (łączna)	   270	   Liczba	   punktów	  

ECTS	  (łączna)	  
9	  

Moduł	   obowiązkowy	  
dla	  

Rok:	  III	   Semestr	  
-‐zimowy	  
-‐letni	  

Tryb	  
-‐stacj.	  
-‐niestacj.	  

Moduł	  
fakultatywny/opcyjny	  

Rok:	  -‐	   Semestr	  
-‐zimowy	  
-‐letni	  

Tryb	  
-‐stacj.	  
-‐niestacj.	  

Wymagania	  wstępne	   brak	  wymagań	  wstępnych	  
	  

II. KOORDYNATOR	  MODUŁU	  (nazwisko,	  imię,	  kontakt	  e-‐mail):	  

José	  Luis	  Losada	  Palenzuela,	  joselu@uni.wroc.pl	  

III. ELEMENTY	  SKŁADOWE	  MODUŁU:	  

L.p.	   Przedmiot	   Forma	   zajęć	   (wykład,	  
konwersatorium,	  
ćwiczenia,	  etc.)	  

Liczba	  
godzin	  
ogółem	  

L.	  
godzin	  
w	  sali	  

L.	   godzin	  
pracy	  
własnej	  

Liczba	  
ECTS	  

1.	   PNJH	  –	  sprawności	  
zintegrowane	  

ćwiczenia	   90	   60	   30	   3	  

2.	   PNJH	   –	  
konwersacje	   i	  
rozumienie	   ze	  
słuchu	  

ćwiczenia	   90	   30	   60	   3	  

3.	   PNJH	   –	   język	  
pisany	  

ćwiczenia	   90	   30	   60	   3	  

	  

IV. OSOBY	  PROWADZĄCE	  ELEMENTY	  SKŁADOWE	  MODUŁU	  

(nazwisko,	  imię,	  kontakt	  e-‐mail):	  

L.p.	   Przedmiot	   Prowadzący	   Kontakt	  (e-‐mail)	  
1.	   PNJH	   –	   sprawności	  

zintegrowane	  
Smuga,	  Łukasz	  dr	   smuga@uni.wroc.pl	  

2.	   PNJH	   –	   konwersacje	   i	  
rozumienie	  ze	  słuchu	  

Marín	  Villora,	  Trinidad	  dr	   trinidad.marin@uni.wroc.pl	  

3.	   PNJH	  -‐	  język	  pisany	   Losada	  Palenzuela,	  José	  
Luis	  dr	  

joselu@uni.wroc.pl	  

	  
V. WARUNKI	  ZALICZENIA	  MODUŁU	  –	  sposób	  wyliczenia	  oceny:	  

Sposób sprawdzenia poszczególnych komponentów modułu i ich udział w ocenie 
końcowej: 

• sprawności zintegrowane (37,5%): obserwacja zachowań, prace pisemne, 
prezentacje ustne, testy cząstkowe i końcowy;  



• język pisany (37,5%): obserwacja zachowań, prace pisemne cząstkowe i 
semestralne; 

• konwersacje i rozumienie ze słuchu (25%): obserwacje zachowań, prezentacje 
ustne. 
 

VI. EFEKTY	  KSZTAŁCENIA	  (modułowe):	  

Zakres	  efektu	   Efekty	  kształcenia	  dla	  
modułu	  („autorskie”)	  

Odniesienie	  do	  
kierunkowych	  

efektów	  kształcenia	  

Sposób	  weryfikacji	  
efektów	  kształcenia	  

Wiedza	   - ma wiedzę o 
źródłach informacji 
(słowniki dwu- i 
jednojęzykowe, 
słowniki synonimów 
i antonimów, 
słowniki 
elektroniczne, itp.) 
dotyczących języka 
hiszpańskiego; 
-‐ ma 
uporządkowaną 
wiedzę o systemie 
fonetycznym, 
gramatycznym, 
leksykalnym oraz 
ortograficzno-
interpunkcyjnym  
języka 
hiszpańskiego, a 
także o jego 
historycznej 
zmienności oraz o 
różnych jego 
odmianach 
stylistycznych. Ma 
wiedzę o 
możliwościach 
funkcjonalnych 
języka polskiego. 
Potrafi przechodzić 
od struktur jednego 
języka do struktur 
drugiego 

K_W03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_W08 

obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
testy	   cząstkowe	   i	  
końcowy,	   prace	  
pisemne	   cząstkowe	   i	  
semestralne,	  
prezentacje	  ustne	  

Umiejętności	   - ma adekwatne do 
poziomu 
kształcenia  
umiejętności 
językowe w 
zakresie 
kompetencji 
językowej 
(znajomość 
zarówno 
podsystemów 
fonologicznego, 

K_U11	   obserwacje	  
zachowań,	   testy	  
cząstkowe	   i	   końcowy,	  
prace	   pisemne	  
cząstkowe	   i	  
semestralne,	  
prezentacje	  ustne	  



leksykalnego, 
gramatycznego czy 
ortograficzno-
interpunkcyjnego, 
jak i sprawności 
receptywnych: 
słuchania i czytania 
oraz 
produktywnych: 
mówienia i 
pisania), 
komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, 
zgodne z 
obiektywnie 
określonymi 
wymaganiami 
(poziom C1 wg 
ESOKJ) 

Kompetencje	  
społeczne	  

- rozumie potrzebę 
uczenia się przez 
całe życie, 
zwłaszcza w 
zakresie rozwijania 
umiejętności 
językowych; 
- potrafi pracować 
w zespole, 
przyjmując w nim 
różne role, dzieli się 
posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
- umie odpowiednio 
określić priorytety 
służące realizacji 
zadań, potrafi 
gospodarować 
czasem i realizować 
określone zadania 
w wyznaczonych 
terminach.	  

K_K01 
 
 
 
 
 
 
K_K02 
 
 
 
 
 
K_K03	  

obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  
obserwacja	  zachowań	  
	  
	  
	  
	  
	  
obserwacja	  zachowań	  

	  

VII. ZAŁĄCZNIKI:	  Informacje	  o	  poszczególnych	  przedmiotach	  –	  elementach	  składowych	  
modułu:	  

(przygotowują	  osoby	  prowadzące	  poszczególne	  przedmioty,	  w	  porozumieniu	  z	  koordynatorem	  
modułu)	  

	  

	  

	  

	  



1. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Sprawności	  zintegrowane	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Integrated Skills 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-E6-JHspra 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
III rok 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
letni 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 60 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Łukasz Smuga, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
bez wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – sprawności zintegrowane ma na celu doskonalenie 
kompetencji językowych na poziomie pozwalającym na posługiwanie się 
językiem do celów zawodowych. Osiągnięcie wyznaczonego celu jest 
możliwe dzięki szerokiemu wachlarzowi środków językowych 
pozwalających studentowi na wybór narzędzia, które – w danym 
kontekście sytuacyjnym – najlepiej odda intencję mówiącego. Dzięki 
refleksji na temat zastosowania poszczególnych elementów gramatyki 
oraz działania reguł gramatycznych w różnych kontekstach i w obrębie 



wszystkich możliwych sprawności student będzie potrafił precyzyjnie 
rozpoznać i wyrazić treści o wysokim stopniu złożoności, różnicując 
odcienie znaczeń. 
PNJH – sprawności zintegrowane rozwija także u studenta kompetencję 
komunikacyjną i pragmatyczną, a także socjojęzykową oraz 
socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz PCIC dla poziomu C1. 
PNJH – sprawności zintegrowane zapoznaje także studenta zarówno z 
dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z nich, jak i 
metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących ustnej odmiany 
języka (receptywne: słuchanie oraz 
produktywne: mówienie), komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziom C1 wg 
ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające rozumienie oraz produkcję tekstów, których funkcja 
określona jest wymogami dla poziomu C1 biegłości językowej, których 
gatunek i długość typowe są dla poziomu C1, w rolach komunikacyjnych 
charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 



C1. 
Zagadnienia gramatyczne (analizowane głównie z punktu widzenia 
gramatyki funkcjonalnej): 
-zdania podrzędne przysłówkowe; 
-mowa zależna; 
-użycie rodzajnika określonego, nieokreślonego i zerowego; 
-sposoby wyrażania nieosobowości w języku hiszpańskim; 
-powtórzenie dopełnienia bliższego; 
-różnice znaczeniowe związane z szykiem wyrazów w zdaniu; 
-użycie imiesłowów: przymiotnikowego biernego oraz przysłówkowego; 
-werbalne konstrukcje peryfrastyczne. 
 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
TORRENS ÁLVAREZ Ma Jesús, Sueña 4. Libro del alumno. Nivel Superior, 
Madrid, Anaya, 2008. 
TORRENS ÁLVAREZ Ma Jesús, Sueña 4. Libro de ejercicios. Nivel Superior, 
Madrid, Anaya, 2008. 
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, Nueva Gramática de la lengua española, 
2 vols., Madrid, Espasa Libros, 2009. 
GÓMEZ TORREGO Leonardo, Gramática didáctica del español, Madrid, SM, 
2000. 
MARTÍNEZ DE SOUSA José, Diccionario de usos y dudas del español 
actual, Barcelona, Vox, 1998. 
MORENO Concha, Temas de gramática. Nivel superior, Madrid, SGEL, 
2001. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, prezentacje ustne: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03, testy 
cząstkowe i końcowy: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

60 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
10 
10 
10 

Suma godzin 90 



  
Liczba punktów ECTS 
 

3 

	  

2. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Konwersacje	  i	  rozumienie	  ze	  słuchu	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-KONWERSACJE I ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Conversation and Listening 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-E6-JHkonw 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
III rok 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
letni 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Trinidad Marín Villora, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
-zaliczony semestr zimowy 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH – konwersacje i rozumienie ze słuchu ma na celu 
rozwinięcie u studenta kompetencji językowych na poziomie 
pozwalającym na wykorzystanie języka do celów zawodowych (C1), w 



szczególności w zakresie umiejętności wykorzystania znajomości 
wszystkich podsystemów języka do rozumienia i tworzenia wypowiedzi 
różnego typu, typowych dla tego poziomu kompetencji. Rozwija także u 
studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 
PCIC dla poziomu C1. 
PNJH –konwersacje i rozumienie ze słuchu zapoznaje także studenta 
zarówno z dostępnymi pomocami językowymi i sposobami korzystania z 
nich, jak i metod i strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia 
się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących ustnej odmiany 
języka (receptywne: słuchanie oraz 
produktywne: mówienie), komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziom C1 wg 
ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach; 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające szczegółowe oraz precyzyjne rozumienie oraz produkcję 
tekstów (oralnych) – nawet tych o wyższym stopniu abstrakcyjności oraz 
specjalizacji czy dotykających tematów drażliwych - których funkcja 



określona jest wymogami dla poziomu C1 biegłości językowej, których 
gatunek i długość typowe są dla poziomu C1, w rolach komunikacyjnych 
charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
C1. Zakres tematyczny tekstów rozumianych i produkowanych przez 
studenta na tym poziomie: 
-komunikacja: e-uzależnienia, cyberpolicja, między wolnością słowa a 
cenzurą, państwowe radio i telewizja: ich rola i źródła finansowania, 
prawo antypirackie; 
-zachowania społeczne: sieroty XXI wieku: dzieci wychowywane przez 
opiekunki, tradycja i nowoczesność: pojęcia uzupełniające się czy nie do 
pogodzenia?, indywidualizm i samotność a globalizacja i 
interkomunikacja, laicyzacja społeczeństwa; 
-sport: sport a duma narodowa, przemoc w sporcie, doping, polityczny 
wymiar sportu; 
-problemy społeczne: obowiązkowa służba wojskowa czy armia 
zawodowa?, uciekinierzy przed wojskiem, nielegalni imigranci, praca na 
czarno, imigranci i konflikty społeczne, ksenofobia, rasizm y odrodzenie 
ruchów o charakterze nacjonalistycznym, niepełnosprawni w dzisiejszym 
społeczeństwie, hipoteka; 
-edukacja: analfabeci XXI wieku, uniwersytety – kolejne 
przedsiębiorstwa?, edukacja na odległość, nowe metody nauczania, 
plagiat, ściąga i własność intelektualna, tytuł bez wartości, fabryki 
magistrów; 
-duchowość: horoskopy, przepowiednie, życie poza Ziemią, życie po 
śmierci, empatia, reinkarnacja, prorocze sny. 
 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
BUSQUETS L., BONZI L., Curso de conversación y redacción, Madrid, SGEL, 
1983. 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ María, El español por destrezas. Escucha y 
aprende, Madrid, SGEL, 2004. 
TORRENS Mª Jesús (coord.), Sueña 4, Madrid, Anaya, 2001. 
 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, prezentacje ustne: K_W08, K_U11, K_K01, K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

- ćwiczenia: 30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
20 
20 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

	  

3. Sylabus	  przedmiotu:	  PNJH	  –	  Język	  pisany	  

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
PNJH-JĘZYK PISANY 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Language: Written Language 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu 
 
21-FL-H-S1-E6-JHpisa 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
 
III rok 

9. 
 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
 
letni 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
ćwiczenia, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Losada Palenzuela, José Luis dr 

12. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 



  
-zaliczony semestr zimowy 

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
Przedmiot PNJH - język pisany ma na celu doskonalenie u studenta 
kompetencji językowych na poziomie pozwalającym na posługiwanie się 
językiem do celów zawodowych (C1), w szczególności w zakresie 
znajomości wszystkich podsystemów języka oraz umiejętności ich 
zastosowania w wypowiedziach pisemnych różnego typu, typowych dla 
tego poziomu kompetencji. Zwraca także uwagę na funkcje językowe 
realizowane przy pomocy narzędzi językowych, przez co rozwija u 
studenta kompetencję komunikacyjną i pragmatyczną, a także 
socjojęzykową oraz socjokulturową zgodnie z zaleceniami ESOKJ oraz 
PCIC dla poziomu C1. 
PNJH – język pisany zapoznaje także studenta zarówno z dostępnymi 
pomocami językowymi i sposobami korzystania z nich, jak i metod i 
strategii wykonywania zadań językowych oraz uczenia się. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
 
ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki 
dwu- i jednojęzykowe, słowniki synonimów i 
antonimów, słowniki elektroniczne, itp.) 
dotyczących studiowanego języka; 
ma uporządkowaną wiedzę o wszystkich 
podsystemach języka hiszpańskiego, a także 
o jego historycznej zmienności oraz o 
różnych jego odmianach stylistycznych. Ma 
wiedzę o możliwościach funkcjonalnych 
języka polskiego. Potrafi przechodzić od 
struktur jednego języka do struktur drugiego; 
ma adekwatne do poziomu kształcenia  
umiejętności językowe w zakresie 
kompetencji językowej, jak i sprawności, 
szczególnie dotyczących pisemnej odmiany 
języka, stanowiącej jedno z zawodowych 
narzędzi pracy filologa, komunikacyjnej i 
socjo-kulturowej, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (poziom C1 wg 
ESOKJ); 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; 
potrafi pracować w zespole, przyjmując w 
nim różne role, dzieli się posiadaną wiedzą i 
umiejętnościami; 
umie odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji zadań, potrafi gospodarować 
czasem i realizować określone zadania w 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
K_W03 
 
 
 
K_W08 
 
 
 
 
 
 
K_U11 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K01 
 
 
K_K02 
 
 
K_K03 



wyznaczonych terminach; 
15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i 
umożliwiające produkcję tekstów (pisanych), których funkcja określona 
jest wymogami dla poziomu C1 biegłości językowej, których gatunek i 
długość typowe są dla poziomu C1, w rolach komunikacyjnych 
charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie 
C1: 
-typy tekstów: zrozumiałe, szczegółowe, prawidłowo zbudowane i 
operujący szerokim wachlarzem wskaźników zespolenia teksty 
argumentacyjne, eseje, opracowania, notatki, narracje i opowiadania, 
reklamacje, listy prywatne i oficjalne, zaproszenia, raporty; 
-zakres tematyczny tekstów: 
-komunikacja: e-uzależnienia, cyberpolicja, między wolnością słowa a 
cenzurą, państwowe radio i telewizja: ich rola i źródła finansowania, 
prawo antypirackie; 
-zachowania społeczne: sieroty XXI wieku: dzieci wychowywane przez 
opiekunki, tradycja i nowoczesność: pojęcia uzupełniające się czy nie do 
pogodzenia?, indywidualizm i samotność a globalizacja i 
interkomunikacja, laicyzacja społeczeństwa; 
-sport: sport a duma narodowa, przemoc w sporcie, doping, polityczny 
wymiar sportu; 
-problemy społeczne: obowiązkowa służba wojskowa czy armia 
zawodowa?, uciekinierzy przed wojskiem, nielegalni imigranci, praca na 
czarno, imigranci i konflikty społeczne, ksenofobia, rasizm y odrodzenie 
ruchów o charakterze nacjonalistycznym, niepełnosprawni w dzisiejszym 
społeczeństwie, hipoteka; 
-edukacja: analfabeci XXI wieku, uniwersytety – kolejne 
przedsiębiorstwa?, edukacja na odległość, nowe metody nauczania, 
plagiat, ściąga i własność intelektualna, tytuł bez wartości, fabryki 
magistrów; 
-duchowość: horoskopy, przepowiednie, życie poza Ziemią, życie po 
śmierci, empatia, reinkarnacja, prorocze sny. 
 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
FUENTES RODRÍGUEZ C., Diccionario de conectores y operadores del 
español, Madrid, Arco/libros, 2009. 
INSTITUTO CERVANTES, Saber escribir, Madrid, Aguilar, 2006. 
MARZOCH Małgorzata, Pisanie po hiszpańsku - To proste. Przykłady, 
słownictwo, ćwiczenia, Warszawa, Eremis, 2009. 
MONTOLÍO, Estrella (coord.), Manual práctico de escritura académica, III 
vol., Barcelona, Ariel, 2007. 
PASTOR E., Escribir cartas, Barcelona, Difusión, 1994. 
TORRENS ÁLVAREZ M. J., BLANCO CANALES A., FERNÁNDEZ LÓPEZ M. C., 
Sueña 4, Madrid, Anaya, 2001. 
 

17. Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 



 
 

sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
ćwiczenia: obserwacja zachowań: K_W03, K_W08, K_U11, K_K01, K_K02, 
K_K03, prace pisemne cząstkowe i semestralne: K_W08, K_U11, K_K01, 
K_K03. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
 
- ćwiczenia: 

 
 

30 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- odrabianie zadań domowych: 
- przygotowanie do testów cząstkowych i 
końcowego: 

 
20 
20 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

	  

	  



OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
SZTUKA HISZPAŃSKA XX I XXI W. 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Art in 20th and 21st century 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
21-FL-H-S1-E4-SztHis 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu  
 
ograniczonego wyboru (blok przedmiotów cywilizacyjnych) 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów  
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
II i/lub III 

9. 
 
 

Semestr  
 
3, 4 lub 5 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Agnieszka August-Zarębska, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- bez wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- zapoznanie studentów z najważniejszymi stylami artystycznymi, 
twórcami i dziełami sztuki hiszpańskiej XX wieku;  
- rozwijanie umiejętności interpretacji dzieł oraz rozpoznawanie podłoża 
kulturowego i historycznego zjawisk artystycznych. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
Student: 
 
- wymienia najważniejszych malarzy, 
rzeźbiarzy i architektów hiszpańskich XX i 
XXI w., rozpoznaje ich dzieła i przedstawia 
najważniejsze cechy ich stylu; 
 
- ma wiedzę o współczesnym życiu 
artystycznym w Hiszpani; potrafi wymienić 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W09  
 
 
 
 
K_W10 
 



najważniejsze muzea i galerie sztuki w 
Hiszpanii i orientuje się w ich profilu;  
 
- ma podstawową wiedzę o polskich i 
hiszpańskich instytucjach kulturalnych 
zajmujących się sztuką 
 
- potrafi samodzielnie zdobywać informacje 
na temat danego artysty i jego dzieła; 
 
- analizuje i interpretuje wybrane dzieła 
sztuki, używając podstawowej terminologii w 
języku hiszpańskim z zakresu analizy tekstów 
kultury; potrafi wskazać ich związki z 
trendami panującymi w sztuce europejskiej; 
 
- potrafi tworzyć w języku hiszpańskim 
wypowiedzi ustne, opisujące wytwory sztuki 
oraz zawierające sądy krytyczne na ich 
temat; 
 
- potrafi napisać w języku hiszpańskim 
sprawozdanie z wystawy sztuki; 
 
- jest świadomy różnic kulturowych i 
związanych z tym wyzwań; 
 
- jest świadomy współodpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa kulturowego danego 
regionu, kraju (zwłaszcza ojczystego, Polski 
oraz kraju studiowanego języka), Europy 
oraz znaczenia refleksji na jego temat dla 
przyszłości. 

 
 
 
K_W11 
 
 
 
K_U03  
 
 
K_U06  
 
 
 
 
 
K_U10  
 
 
 
 
K_U09  
 
 
K_K06 
 
 
K_K08 
 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
M.in.: 
- twórczość modernistów hiszpańskich, Pabla Picassa, Salvadora Dalí, 
Joana Miró, Juana Grisa, Antoniego Tàpiesa, Josepa Guinovarta, Antonia 
Saury, Manola Valdesa, Lucia Muñoza, Eduarda Chillidy, etc.  
- modernizm w architekturze i wielcy hiszpańscy architekci XX w. (m. in. 
Antonio Gaudiemu i Santiago Calatrava).  

16. 
 
 

Zalecana literatura  
 
Catálogo de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación “la Caixa”, 

Nimfa Bisbe [coord.], Fundación “la Caixa”, Barcelona 2000. 
Descharnes R., Néret G., Salvador Dalí, Tachen-Solis, Kolonia-Warszawa 

2005. 
El modernismo en España, Susaeta, Madryt [brak daty]. 
García Ponce de León P., Juan Gris. La pasión por el Cubismo, Libsa, 

Madryt 2008.  
Erben W., Miró. El hombre y su obra, Taschen, Koln-Madrid 2008. 
Walther I.F., Pablo Picasso, Tachen-Solis, Kolonia-Warszawa, Kolonia-

Warszawa 2001.  
Zerbst R., Gaudí. Obra arquitectónica completa, Tachen, Kolonia 2005. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium:  



- referat; 
- pisemne sprawozdanie;  
- kolokwium pisemne. 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konserwatorium: 

 
30 

Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- przygotowanie prezentacji: 
- napisanie sprawozdania z wystawy: 
- przygotowanie do sprawdzianu końcowego: 

 
10 
15 
15 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

 
 



OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
  
TEATR HISZPAŃSKI ZŁOTEGO WIEKU. OD CERVANTESA PO CALDERÓNA 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Golden Age Spanish Theatre. From Cervantes to Calderón 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 

21-FL-H-S1-E3-TeaHis 
5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
ograniczonego wyboru (blok przedmiotów literackich) 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów  
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
II i/lub III 

9. 
 
 

Semestr  
 
3, 4 lub 5  

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Beata Baczyńska dr hab. 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka hiszpańskiego 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
-zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat teatru o dramatu 
hiszpańskiego na przełomie XVI i XVII; 
-kształtowanie umiejętności analizy tekstów dramatycznych; 
-ugruntowanie świadomości specyfiki dziedzictwa kulturowego Hiszpanii, 
z uwzględnieniem wpływu hiszpańskich dramaturgów oraz hiszpańskich 
form teatralnych na rozwój dramaturgii europejskiej.   

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia 
 
Student: 
 
- zna podstawową terminologię z zakresu 
historii teatru i dramatu;    
 
-ma wiedzę na temat podstawowych źródeł 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W02 
 
 
K_W03 



książkowych i internetowych dotyczących 
hiszpańskiego teatru Złotego Wieku oraz jego 
polskiej recepcji;  
 
-zna i rozumie podstawowe metody analizy i 
interpretacji sztuk teatralnych i widowisk; 
 
-ma wiedzę dotyczącą rzeczywistości 
teatralnej w Hiszpanii na przełomie XVI i 
XVII wieku, najważniejszych dramaturgów i 
ich dzieł; 
 
- potrafi zastosować elementarne zasady i 
procedury badawcze, formułować i 
analizować problemu, formułować wnioski, 
opracować i zaprezentować rezultaty pracy w 
zakresie hiszpańskiego teatru Złotego Wieku; 
 
-potrafi identyfikować różne formy widowisk 
oraz tekstów dramatycznych związanych z 
teatrem Złotego Wieku; 
 
- potrafi zastosować w wypowiedzi ustnej i 
pisemnej odpowiednią argumentację 
merytoryczną, z wykorzystaniem poglądów 
hiszpańskojęzycznych badaczy; 
 
- potrafi gospodarować czasem i realizować 
określone zadania w wyznaczonych 
terminach; 
 
- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do 
ochrony prawa autorskiego; 
 
-ma świadomość różnić kulturowych między 
hiszpańskim teatrem Złotego Wieku a 
tradycją teatralną innych krajów 
europejskich na przełomie XVI i XVII wieku. 

 
 
 
 
K_W06 
 
 
K_W09 
 
 
 
 
K_U02 
 
 
 
 
 
K_U05 
 
 
 
K_U07 
 
 
 
 
K_K03 
 
 
 
K_K05 
 
 
K_K06 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- wybrane zagadnienia z historii teatru hiszpańskiego Złotego Wieku 
(teatr publiczny, dworski i religijny, układ architektoniczny sceny 
corralowej, sztuka aktorska, gatunki dramatyczne itd.) w powiązaniu z 
twórczością największych dramaturgów tego czasu: Cervantesa, Lopego 
de Vega, Tirsa de Molina, Calderóna de la Barca 

16. 
 
 

Zalecana literatura  
 
Aszyk U., Corrale de comedias. Publiczne i stałe teatry w Hiszpanii 

(koniec XVI – początek XVIII wieku), Adam Marszałek, Toruń 2005. 
Aszyk U., Lope de Vega i teatr hiszpański Złotego Wieku, w: Lope de 

Vega, Nowa sztuka pisania komedii w dzisiejszych czasach, 
słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 5-84. 

Baczyńska B., Dramaturg w wielkim teatrze historii. Pedro Calderón de la 
Barca, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005. 

Baczyńska B., Książę Niezłomny. Hiszpański pierwowzór i polski przekład, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. 

Barroso Gil A. et al., Introducción a la literatura española a través de los 



textos (I), Istmo, Madrid 1996. 
Casa F. P., García Lorenzo L., Vega García-Luengos G. (dir.), Diccionario 

de la comedia del Siglo de Oro, Castalia, Madrid 2002. 
Historia y crítica de la literatura española, al cuidado de F. Rico, Crítica, 

Barcelona 1980-1999, vol.I-III. 
Huerta Calvo Javier (coord.), Historia del teatro español, Gredos, Madrid 

2003. 
Marchese A., Forradellas J., Diccionario de retórica, crítica y terminología 

literaria, Ariel, Barcelona 2007. 
Oliva C., Torres Monreal F., Historia básica del arte escénico, Cátedra, 

Madrid 1997. 
Pavis P., Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Paidós, 

Barcelona 2002. 
Pedraza Jiménez F. B., Rodríguez Cáceres M., Las épocas de la literatura 

española, Ariel, Barcelona 1997. 
Ruiz Ramón F., Historia del teatro español (Desde sus orígenes hasta 

1900), Cátedra, Madrid 1983. 
Udalska E. (ed.), O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego. Poetyki. 

Manifesty. Komentarze, PWN, Warszawa 1989. 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervatnes: www.cervantesvirtual.com 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium:   
-obserwacja zachowań 
- pisemna praca semestralna w języku hiszpańskim lub projekt zespołowy 
o charakterze edytorskim;  
- pisemny sprawdzian w formie testu (w języku hiszpańskim)  

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 
 
- konsultacje: 

 
30 

 
3 

Praca własna studenta: 
- przygotowanie do zajęć: 
- czytanie wskazanej literatury: 
- przygotowanie do sprawdzianu końcowego: 
- napisanie końcowej pracy pisemnej: 

 
17 
10 
10 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

 
 

 
 



OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
TEMATY I MOTYWY DAWNEJ POEZJI HISZPAŃSKIEJ W LIRYCE 
WSPÓŁCZESNEJ 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Spanish Classical Poetic Themes and Motifs in the Contemporary Poetry 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
21-FL-H-S1-E3-PoezDawna 

5. 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
ograniczonego wyboru (blok przedmiotów literackich) 

6. 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 

Poziom studiów  
 
I stopień 

8. 
 

Rok studiów  
 
II i/lub III 

9. 
 

Semestr  
 
3, 4 lub 5 

10. 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Marlena Krupa, dr 

12. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: 
 
- bez wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu:  
 
- zapoznanie studentów z wybranymi tekstami poetyckimi należącymi do 
ścisłego kanonu klasyki hiszpańskiej oraz ich wpływem na 
dwudziestowieczną lirykę hiszpańską;  
- ukazanie ciągłości tradycji literackiej oraz mechanizmów rządzących 
procesem historyczno-literackim; 
- zapoznanie studentów z teorią oraz praktyką intertekstualną; 
- praktyka analizy i interpretacji tekstów. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia:   
 
Student:  
 
- zna podstawową terminologię z zakresu 
teorii poezji;  
 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia: 
 
 
K_W02  
 
 



- ma wiedzę na temat podstawowych źródeł 
książkowych i internetowych dotyczących 
poezji hiszpańskiej oraz jej recepcji;  
 

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i 
interpretacji tekstów poetyckich;  
 
- ma wiedzę dotyczącą rzeczywistości w 
której dana twórczość poetycka ma miejsce;  
 
- potrafi zastosować elementarne zasady i 
procedury badawcze, formułować i 
analizować problemu, formułować wnioski, 
opracować i zaprezentować rezultaty pracy; 
  
- potrafi identyfikować różne formy 
intertekstualności w tekstach literackich 
 
- potrafi zastosować w wypowiedzi ustnej i 
pisemnej odpowiednią argumentację 
merytoryczną, z wykorzystaniem poglądów 
hiszpańskojęzycznych badaczy;  
 
- potrafi gospodarować czasem i realizować 
określone zadania w wyznaczonych 
terminach;  
 
- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do 
ochrony prawa autorskiego. 

K_W03  

 
 
 
K_W06  
 
 
K_W09  
 
 
K_U02 
 
 
 
 
K_U05  
 
 
K_U07  
 
 
 
 
K_K03  
 
 
 
K_K05  
 

15. 
 

Treści programowe 
 
- Lęk przed wpływem Harolda Blooma oraz Intertekstualność i jej zakresy 
Ryszarda Nycza; 
- Romancero viejo; 
- Romancero nuevo Federica Garcíi Lorki; 
- Garcilaso de la Vega; 
- garcilasismo po hiszpańskiej wojnie domowej; 
- poezja św. Jana od Krzyża; 
- José Ángel Valente jako spadkobierca hiszpańskiej mistyki; 
- Sonetos de amor oscuro, czyli Federico García Lorca między mistyką a 
surrealizmem; 
- poezja Clary Janés; 
- Luis de Góngora; 
- Pablo García Baena i jego dwudziestowieczna estetyka baroku. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
Bloom H., Lęk przed wpływem, Universitas, Warszawa 2002. 
Eliot T.S., Kto to jest klasyk i inne eseje, Znak, Kraków 1998. 
Głowiński M., „O intertekstualności”, [w:] tegoż, Prace wybrane, t. 5: 
Intertekstualność, groteska, parabola, red. R. Nycz, Towarzystwo 
Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2000. 
Kristeva J., „Słowo, dialog i powieść”, tłum. W. Grajewski, [w:] M. 
Bachtin Dialog – język – literatura, red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, 
Warszawa 1983. 
Markiewicz H., „Odmiany intertekstualności”, [w:] Literaturoznawstwo i 
jego sąsiedztwa, PWN, Warszawa 1989. 
Nycz R., „Intertekstualność i jej zakresy”, [w:] Tekstowy świat, 



 
 

 

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 
Warszawa 1995. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium: 
-obserwacja zachowań  
- pisemna praca semestralna w języku hiszpańskim lub projekt zespołowy 
o charakterze edytorskim;  
- pisemny sprawdzian w formie testu (w języku hiszpańskim)  

18. 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 
 
- konsultacje:  

 
30 

 
3 

Praca własna studenta: 
- przygotowanie do zajęć: 
- czytanie wskazanej literatury 
- przygotowanie pracy zaliczeniowej: 
- przygotowanie do egzaminu: 

 
13 
14 
20 
10 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 



Załącznik nr 2 
do zarządzenia Nr 33/2012 
z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

 
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 

 
1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 

WARSZTAT PISANIA PRAC AKADEMICKICH 
2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 

 
3.  Jednostka prowadząca przedmiot 

Instytut Filologii Romańskiej 
4.  Kod przedmiotu/modułu 

 
5. 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny) 
przedmiot fakultatywny (wolnego wyboru) 

6. 
 

Kierunek studiów 
filologia hiszpańska 

7. 
 

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie) 
I 

8. 
 

Rok studiów (jeśli obowiązuje) 
I 

9. 
 

Semestr (zimowy lub letni) 
zimowy lub letni 

10. 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
ćwiczenia, 15 godz. 

11. 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
Agata Draus Kłobucka, mgr 

12. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: 
Brak wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów: 
- ze specyfiką prac akademickich (cele, struktura, stylistyka, 
formatowanie); 
- z bazami danych (biblioteki, internetowe bazy danych bibliograficznych, 
internetowe czasopisma, internetowe bazy artykułów naukowych, 
słowniki); 
- z zasadami tworzenia bibliografii, cytowania i redagowania przypisów; 
- z elementami prawa autorskiego. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia:   
 
- ma wiedzę o źródłach informacji 
(opracowania encyklopedyczne, syntezy 
podręcznikowe, studia monograficzne) 
dotyczących literatury polsko i 
hiszpańskojęzycznej; 
 
- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony prawa autorskiego 
 
- potrafi wyszukiwać, selekcjonować, 
analizować, oceniać i użytkować wiedzę  
 
- stosuje w praktyce zasady odnoszące się do 
ochrony prawa autorskiego. 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia: 
K_W03 
 
 
 
 
 
K_W12 
 
K_U01 
 
 
K_K05 
 
 
 



15. 
 

Treści programowe: 
 
1. Specyfika prac akademickich (cele, struktura, stylistyka, 
formatowanie). 
2. Bazy danych bibliograficznych (biblioteki, internetowe bazy danych 
bibliograficznych, internetowe czasopisma, internetowe bazy artykułów 
naukowych, słowniki). 
3. Technika redakcji prac akademickich (zasady tworzenia bibliografii, 
cytowania i redagowania przypisów). 
4. Elementy prawa autorskiego. 
5. Przygotowanie projektu pracy akademickiej z zakresu historii 
literatury hiszpańskiej (wybór tematu, kwerenda, wstępna selekcja 
materiałów, przygotowanie planu pracy wraz z bibliografią, redakcja 
krótkiego streszczenia pracy). 
 

16. 
 
 

Zalecana literatura (wybór): 
 
ECO Umberto, Cómo se hace una tesis, Barcelona, Gedisa, 1977. 
 
MAJCHRZAK J., MENDEL T., Metodyka pisania prac magisterskich i 
dyplomowych, Poznań 1995.  
 
PAUN DE GARCÍA Susan, Manual práctico de investigación literaria, 
Madrid, Castalia, 2004. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
 
Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu pracy akademickiej z zakresu 
historii literatury hiszpańskiej. K_W03, K_W12, K_U01, K_K05 
 

18. 
 

Język wykładowy 
 
język polski 
 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  15 
Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- przygotowanie pracy zaliczeniowej: 
- przygotowanie do egzaminu: 

 
10 
10 
 

Suma godzin 
 

35 

Liczba punktów ECTS 
 

1 

 
 

*objaśnienie symboli: 
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia  
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 



OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
WIEDZA O AMERYCE ŁACIŃSKIEJ 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

History of Latin America 
3.  Jednostka prowadząca przedmiot 

 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
21-FL-H-S1-E2-WoAL 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
obowiązkowy  

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów  
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
I 

9. 
 
 

Semestr 
 
2 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin: 
 
wykład, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia:  
 
Jerzy Achmatowicz, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- bez wymagań wstępnych   

13. 
 
 

Cele przedmiotu: 
 
- stworzenie ogólnych ram historycznego bytu obszaru kulturowego 
znanego dziś jako Ameryka Łacińska; 
- stworzenie referencji i siatki pojęciowej dla ukazania 
uwarunkowań wielokulturowych w rozwoju wspomnianego wyżej 
obszaru; 
- dokonanie syntetycznego przeglądu najważniejszych problemów 
współczesnej Ameryki Łacińskiej. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia: 
 
Student: 
 
- ma wiedzę o historii kraju (-ów) 
hiszpańskiego obszaru językowego, 
obejmującą najważniejsze wydarzenia i 
postaci. Ma wiedzę o współczesnych 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W10 
 
 
 



społecznych, politycznych i artystycznych 
realiach w tych krajach; 
 
- potrafi zastosować elementarne zasady 
i procedury badawcze, formułować i 
analizować problemy, dobrać odpowiednie 
narzędzia, formułować wnioski, opracować i 
zaprezentować rezultaty pracy w zakresie 
historii krajów hiszpańskiego obszaru 
językowego; 
 
- ma świadomość różnic kulturowych i 
związanych z tym wyzwań, potrafi w praktyce 
stosować wiedzę o mechanizmach 
komunikacji interkulturowej. 

 
 
 
 
K_U02 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_K06 
 
 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- pochodzenie człowieka w Ameryce;  
- kultura Olmeków y Chavin de Huantar jako tzw. culturas madres; 
Imperium Azteków; 
- Imperium Inków; 
- podbój Mezoameryki i Regionu Andyjskiego; 
- organizacja systemu kolonialnego; 
- przegląd najważniejszych wydarzeń okresu kolonialnego; 
- Rewolucja Francuska i narodziny idei niepodległościowych; 
- historia i etapy wojen niepodległościowych; 
- dziedzictwo kolonialne; 
- Ameryka Łacińska i Stany Zjednoczone; 
- faszyzm i populizm w Ameryce Łacińskiej; 
- Ameryka Łacińska a I oraz II Wojna Światowa; 
- dyktatury wojskowe w Ameryce Łacińskiej; 
- Ameryka Łacińska u progu XXI wieku. 

16. 
 
 

Zalecana literatura: 
 
Marshall E.C., Historia Ameryki Łacińskiej, zderzenie kultur, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009. 
Halperin Donghi T., Historia Contemporánea de América Latina, Alianza, 

Madrid 1990. 
Hemming J., La Conquista de los Incas, FCE, FdCE, México D.F. 1982. 
Historia de América Latina, t. I-III, Edusp, Santiago de Chile 1997. 
Łepkowski T., Historia Meksyku, Ossolineum, Wrocław 1986. 
Stęplowski R., Łepkowski T., (red.) Dzieje Ameryki Łacińskiej, t. I-III, 

KiW, Warszawa 1983. 
17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
Wykład:  
- test końcowy 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 

- polski z elementami terminologii historyczno-kulturowej w języku 
hiszpańskim 

19. 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- wykład: 

 
30 

Praca własna studenta np.: 
- przygotowanie do zajęć: 
- czytanie wskazanej literatury: 
- przygotowanie do egzaminu:  

 
10 
30 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

 
 

 



OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
WIEDZA O HISZPANII 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

History of Spain 
3.  Jednostka prowadząca przedmiot 

 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu  
 
21-FL-H-S1-E1-WieHis 
21-FL-H-S1-E2-WoH 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
   
filologia hiszpańska                      

7. 
 
 

Poziom studiów  
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
I  

9. 
 
 

Semestr  
 
1 i 2 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
wykład, 60 godzin (2 x 30 godzin) 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Ewa Kulak, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
 - brak wymagań wstępnych  

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- zapoznanie studentów z najważniejszymi wydarzeniami i etapami 
rozwoju w dziejach Hiszpanii, od starożytności do czasów współczesnych 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
Student: 
 
- posiada uporządkowaną wiedzę o 
najważniejszych wydarzeniach z zakresu 
historii i kultury Hiszpanii od starożytności do 
czasów współczesnych; 
 
- posiada podstawową wiedzę z zakresu 
historii powszechnej; potrafi umiejscowić 
poszczególne etapy dziejów Hiszpanii w 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia 
 
 
K_W09, K_W10 
 
 
 
 
K_W01, K_U01 
 
 



kontekście historii europejskiej i 
powszechnej; 
 
- zna podstawowe źródła informacji 
(podręczniki) dotyczące historii Hiszpanii i jej 
kultury; potrafi samodzielnie zdobywać 
wiedzę na ten temat wykorzystując literaturę 
przedmiotu oraz inne źródła wiedzy; 
 
- zna podstawową terminologię z zakresu 
historii i historii kultury Hiszpanii, w języku 
polskim i hiszpańskim; 
 
- ma świadomość istniejących w Hiszpanii 
historycznie uwarunkowanych różnic 
kulturowych, ma świadomość wartości 
dziedzictwa kulturowego Hiszpanii.  

 
 
 
K_W03, K_U01, K_U03 
 
 
 
 
 
K_W02, K_U08 
 
 
 
K_K06, K_K08 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
Semestr 1: 
- starożytność: pierwsi mieszkańcy i kolonizacje; Hiszpania rzymska;  
- królestwo Wizygotów; Arabowie na Półwyspie Iberyjskim;  
- formowanie się państw chrześcijańskich w VIII-XII w.;  
- powstanie i rozwój koron Kastylii i Aragonii aż do ich zjednoczenia (XII-
XV w.);  
- kultura średniowiecznej Hiszpanii, rozwój miast;  
- panowanie Królów Katolickich i reforma państwa;   
- Habsburgowie „więksi” (XVI w.) i polityka imperialna;  
- kryzys państwa w epoce Habsburgów „mniejszych” (XVII w.);  
- kultura hiszpańska w „Wiekach Złotych”; wojna sukcesyjna. 
Semestr 2: 
- Hiszpania Burbonów;  
- okres reform oświeceniowych;  
- inwazja napoleońska;  
- powstanie Konstytucji z Kadyksu;  
- panowanie Ferdynanda VII – walka liberalizmu z tradycjonalizmem;  
- wojna karlistowska;  
- rządy liberałów i „umiarkowanych”;  
- rewolucja 1868 r.;  
- I Republika i Restauracja;  
- partie polityczne i mniejszości narodowe;  
- dyktatura Primo de Rivery; II Republika;  
- wojna domowa 1936-1939, okres frankizmu;  
- przejście do demokracji; Hiszpania współczesna. 

16. 
 
 

Zalecana literatura  
 
Miłkowski T., Machcewicz P., Historia Hiszpanii, Ossolineum, Wrocław 

(różne lata wydań). 
Tuñón de Lara M. et alt., Historia Hiszpanii, Universitas, Kraków (różne 

lata wydań). 
Górski E., O demokracji w Hiszpanii (1975-1995), Warszawa 1997. 
Pérez-Díaz V.M., Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, 

Fundacja im. St. Batorego – Znak, Kraków 1996. 
Vincent M., Stradling R.A., Hiszpania i Portugalia, seria Wielkie kultury 
świata, Świat Książki – Diogenes, 1997. 

17. 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 



 wykład: 
– egzamin pisemny 

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
 polski z elementami hiszpańskiego 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- wykład: 

 
60 

Praca własna studenta: 
- czytanie wskazanej literatury 
- przygotowanie do egzaminu  

 
60 
60 

Suma godzin 
 

 
180 

Liczba punktów ECTS 
 

 
6 

 
 



OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
WOJNA DOMOWA I UCHODŹCTWO REPUBLIKAŃSKIE W SZTUCE I 
LITERATURZE  

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

Spanish Civil War and Republican Exile in Art and Literature 
3.  Jednostka prowadząca przedmiot 

 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
21-FL-H-S1-E3-Guerra 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
ograniczonego wyboru (blok przedmiotów cywilizacyjnych) 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów  
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów 
 
II i/lub III rok 

9. 
 
 

Semestr 
 
3 lub 5 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Trinidad Marín Villora, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka hiszpańskiego 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- przybliżenie problematyki związanej z hiszpańską wojną i uchodźctwem 
republikańskim, przedstawiając je z różnych perspektyw: w pierwszej 
kolejności wprowadzony zostanie kontekst społeczno-historyczny tego 
okresu, zwracając szczególną uwagę na jego obecność w literaturze i 
sztuce (muzyce, malarstwie, kinie, fotografii) od początków kampanii aż 
do czasów obecnych. 

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
Student: 
 
- ma wiedzę o współczesnej historii Hiszpanii,  
  obejmującą najważniejsze wydarzenia i  

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia, np.: 
 
 
K_W10  

 
 



postaci. Ma wiedzę o współczesnych 
społecznych, politycznych, ekonomicznych i 
artystycznych realiach w Hiszpanii;  
 
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i 
rozwijać umiejętności badawcze w zakresie 
wybranego obszaru kulturoznawstwa, 
wykorzystując wskazówki opiekuna 
naukowego i literaturę przedmiotu;  
 
- potrafi, posługując się typowymi 
metodami, analizować wytwory kultury w 
Hiszpanii oraz interpretować je, dążąc do 
określenia ich znaczeń, zakresu 
oddziaływania społecznego oraz ich miejsca 
w procesie historycznym i w przemianach 
kultury;  
 
- ma świadomość różnic kulturowych i 
związanych z tym wyzwań;  
 
- jest świadomy współodpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 
danego regionu, kraju (zwłaszcza 
ojczystego, Polski oraz kraju studiowanego 
języka), Europy oraz znaczenia refleksji na 
jego temat dla przyszłości; 
  
- ma wiedzę dotyczącą najważniejszych 
zjawisk z historii i kultury Hiszpanii, 
szczególnie w perspektywie 
synchronicznej, ale dostrzega też ich 
związek z przeszłością Hiszpanii.   

 

 
 
 
 
K_U03  
 
 
 
 
 
K_U06  
 
 
 
 
 
 
 
K_K06  
 
 
K_K08  

 
 
 
 
 
 
K_W09  

 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- Hiszpania okresu przed wojną domową: Druga Republika, 
- konflikt: jego powody, strony konfliktu, najważniejsze bitwy; 
- międzynarodowa interwencja w hiszpańskiej wojnie domowej; 
- konsekwencje wojny: charakterystyka okresu powojennego w 
Hiszpanii; 
- uchodźctwo: podstawowe kraje przyjmujące uchodźców, życie na 
uchodźctwie, organizacje niosące pomoc. 

16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
Benet J., La sombra de la Guerra. Escritos sobre la Guerra Civil Española, 

Taurus, Madrid 1999. 
Crussells M., La Guerra Civil española: cine y propaganda, Ariel, Barcelona 

2003. 
Eslava Galán J., Una historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie, 

Planeta, Barcelona 2007. 
Jackson G., La República Española y la Guerra Civil, Crítica, Barcelona 

2009. 
Sawicki P., La narrativa española de la Guerra Civil (1936-1975). 

Propaganda, testimonio y memoria creativa, Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, Alicante 2010. 

17. 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 



 konwersatorium:  
- test pisemny 

18. 
 
 

Język wykładowy 
	  
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 
 

 
30 

Praca własna studenta  
- przygotowanie do zajęć:  
- przygotowanie do egzaminu:  

 

 
 30 
 30 

 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

 
 



OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: 
 
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Lingusitics.Introduction. 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot:  
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu: 
 
21-FL-H-S1-E1-Wstjez 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu:  
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów:  
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów:  
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów:  
 
I 

9. 
 
 

Semestr:  
 
1 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin:  
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia: 
 
Justyna Wesoła, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- bez wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- uświadomienie studentom miejsca i znaczenia językoznawstwa w 
systemie nauk i jego związków z innymi dyscyplinami; 
- zapoznanie studentów z przedmiotem, celami i działami 
językoznawstwa; 
- zapoznanie studentów z terminologią oraz głównymi zagadnieniami           
i pojęciami z zakresu językoznawstwa; 
- uświadomienie studentom miejsca polszczyzny wśród innych języków        
i konieczności doskonalenia sprawności językowej w języku polskim; 
- przedstawienie studentom najważniejszych teorii badawczych z zakresu 
językoznawstwa; 
- zaznajomienie studentów z ogólnymi mechanizmami rządzącymi 
używaniem języka; 
- uświadomienie studentom bogactwa językowego Europy i potrzeby 
zachowania tego dziedzictwa. 

14. Zakładane efekty kształcenia   Symbole kierunkowych 



 
 

 
Student: 
 
- dzięki udziałowi w zajęciach student ma 
podstawową wiedzę o miejscu    i znaczeniu 
językoznawstwa w systemie nauk i jego 
związkach z innymi dscyplinami; 
 
- zna podstawową terminologię z zakresu 
językoznawstwa; 
 
- ma podstawową wiedzę o głównych 
kierunkach rozwoju i najważniejszych 
osiągnięciach w zakresie językoznawstwa; 
 
- ma świadomość miejsca polszczyzny wśród 
innych języków i konieczności doskonalenia 
sprawności językowej w języku polskim; 
 
- ma wiedzę o ogólnych mechanizmach 
rządzących używaniem języka; 
 
- jest świadomy współodpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa językowego i 
kulturowego Polski, Hiszpanii i Europy. 

efektów kształcenia 
 
 
K_W01 
 
 
 
 
K_W02 
 
 
K_W04 
 
 
 
K_W05 
 
 
 
K_W07 
 
 
K_K08 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- przedmiot badań i działy językoznawstwa; 
- definicja znaku. Rodzaje znaków. Językoznawstwo a semiologia;  
- F. de Saussure i początki językoznawstwa współczesnego: 

• znak językowy i jego cechy wg de Saussure’a; 
• langue i parole (język a mówienie); 
• związki syntagmatyczne i paradygmatyczne; 
• badania synchroniczne i diachroniczne  w językoznawstwie; 
• język mówiony a język pisany. 

- schematy sytuacji komunikacyjnych (de Saussure, Bühler, Jakobson). 
Funkcje języka; 
- znaczenie w języku; 
- wewnętrzne zróżnicowanie języka: 

• zróżnicowanie regionalne języka (dialektologia i geografia 
lingwistyczna); 

• socjolingwistyka. 
- zróżnicowanie języka na świecie: 

• klasyfikacja historyczna języków; 
• klasyfikacja typologiczna języków. 

- komunikacja niejęzykowa. 
16. 
 
 

Zalecana literatura 
 
Coseriu E., Introducción a la lingüística, Gredos, Madrid 1986. 
García Mouton P., Lenguas y dialectos de España, Arco Libros, Madrid 

1996. 
Grzegorczykowa P., Wstęp do językoznawstwa, PWN Warszawa 2010. 
Heinz A., Dzieje językoznawstwa w zarysie, PWN, Warszawa 1978. 
Ivić M., Kierunki w lingwistyce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław 1975. 
Izert M., Pachocińska E., Wstęp do językoznawstwa ogólnego, 

Wydawnictwo Instytutu Romanistyki, Warszawa 1998. 



Lyons J., Wstęp do językoznawstwa, PWN, Warszawa 1976. 
Łuczyński E., Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne. Wybrane 

zagadnienia, UG, Gdańsk 1999. 
Milewski T., Językoznawstwo, PWN, Warszawa 1965 (i wydania 

późniejsze).   
Polański K. (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Ossolineum, 

Wrocław 1993. 
Robins R.H., Breve historia de la lingüística, Cátedra, Madrid 1984. 
de Saussure F., Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, PWN, 

Warszawa 2002. 
Weinsberg A., Językoznawstwo ogólne, PWN, Warszawa 1983. 
Wierzbicka A., O języku dla wszystkich, Wiedza Powszechna, Warszawa 

1965 (i wydania późniejsze). 
17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium: 
- obserwacja zachowań;  
- odpowiedzi ustne; 
- dyskusja w oparciu o literaturę przedmiotu; 
- pisemny sprawdzian końcowy. 

18. 
 
 

Język wykładowy:  
 
polski 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 

 
30 

Praca własna studenta: 
- czytanie wskazanej literatury: 
- przygotowanie do końcowego sprawdzianu: 

 
40 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

 
 

 



OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
Introduction to Literary Theory 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
21-FL-H-S1-E2-WstLit 

5. 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu  
 
obowiązkowy 

6. 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 

Poziom studiów  
 
I stopień 

8. 
 

Rok studiów  
 
I 

9. 
 

Semestr  
 
1 

10. 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Marlena Krupa, dr 

12. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- brak wymagań wstępnych 

13. 
 
 

Cele przedmiotu:  
 
- zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami 
literaturoznawstwa oraz z rozwojem tej dziedziny na przestrzeni dziejów;  
- przekazanie wiedzy o cechach swoistych literatury.  

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia:   
 
Student: 
 
- ma podstawową wiedzę o miejscu i 
znaczeniu literaturoznawstwa w systemie 
nauk humanistycznych oraz o ich specyfice 
przedmiotowej i metodologicznej;  
 
- zna podstawową terminologię z zakresu 
literaturoznawstwa; 
 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia: 
 
 
K_W01 
 
 
 
 
K_W02 
 
 



- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z 
zakresu literaturoznawstwa. Ma podstawową 
wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i 
najważniejszych osiągnięciach w zakresie;  
 
- potrafi wyszukiwać, selekcjonować, 
analizować, oceniać i użytkować wiedzę z 
zakresu literaturoznawstwa z 
wykorzystaniem różnych źródeł i metod. 

K_W04 
 
 
 
 
K_U01 

15. 
 
 

Treści programowe: 
 
- literaturoznawstwo jako dziedzina nauki (ujęcie synchroniczne i 
diachroniczne); 
- definicja dzieła sztuki literackiej. Czym jest „literackość”? 
- sposób istnienia dzieła literackiego (fenomenologia literatury); 
- literatura jako teatr mowy. Relacje osobowe w tekście literackim i w 
procesie przekładu; 
- hermeneutyka dzieła literackiego. Interpretacja i nadinterpretacja; 
- przeżycie estetyczne. Krystalizacja kategorii estetycznych w tekście 
literackim; 
- intertekstualność; 
- płeć w tekście literackim. Feminizm. Gender y queer; 
- elementy genologii. Elementy retoryki; 
- przed powstaniem poetyki. Poglądy Platona na poezję. Poetyka 
Arystotelesa; 
- okres hellenistyczny i okres rzymski w dziejach poetyki. Wiedza o poezji 
w wiekach średnich; 
- przełom renesansowy w dziejach wiedzy o poezji; 
- wiedza o poezji i sztuka tworzenia w XVII wieku. Problematyka 
oświeceniowych badań nad poezją. 

16. 
 
 

Zalecana literatura: 
 
Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie Literatury XX wieku, Znak, Kraków 

2006. 
Cieślikowska T., W kręgu genologii intertekstualności i teorii sugestii, 

PWN, Warszawa/Łódź 1995.  
Culler J., Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, tłum. M. Bassaj, 

Prószyński i Spółka, Warszawa 1998. 
Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1975. 
Głowiński M., Poetyka i okolice, PWN, Warszawa 1992. 
Ingarden R., Studia z estetyki, Drukarnia Narodowa w Krakowie, 

Warszawa 1957. 
Ingarden R., Szkice z filozofii literatury, Znak, Kraków 2000. 
Kulawik A., Poetyka, Antykwa, Kraków 1997. 
Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Wydawnictwo Literackie, 

1984. 
Mayenowa M.R., Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Ossolineum, 

Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1979. 
Mitosek Z., Teorie badań literackich, PWN, Warszawa 1995. 
Sarnowska-Temeriusz E., Zarys dziejów poetyki. Od starożytności do 

końca XVII wieku, Warszawa, PWN, 1985. 
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1975. 
Wellek R., Warren A., Teoria literatury, PWN, Warszawa 1975. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium: 



- obserwacja zachowań; 
- końcowy sprawdzian pisemny.  

18. 
 

Język wykładowy 
 
polski 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 
- konwersatorium: 

 
30 

Praca własna studenta: 
- przygotowanie do zajęć, czytanie literatury: 
- przygotowanie do kolokwium: 

 
30 
30 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 3 
 

 



OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
XIX-WIECZNA LITERATURA HISPANOAMERYKAŃSKA W POSZUKIWANIU 
WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI  

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 

19th century Latin American Literature Looking for an identity 
3.  Jednostka prowadząca przedmiot 

 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 

21-FL-H-S1-E5-LHis19 
5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
ograniczonego wyboru (blok przedmiotów literackich) 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów  
 
III 

9. 
 
 

Semestr  
 
5 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
konwersatorium, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Marcin Kurek, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- K_U11 ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka hiszpańskiego. 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- przedmiotem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi 
procesami, zjawiskami, autorami i dziełami literatury Ameryki Łacińskiej 
XIX wieku.   

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia 
 
Student: 
 
- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową 
dotyczącą historii literatury Ameryki 
Łacińskiej XIX wieku;  
 
 - potrafi wyszukiwać, selekcjonować, 
analizować, oceniać i użytkować wiedzę z 

Symbole kierunkowych 
 
 
 
K_W04 
 
 
 
K_U01 
 



zakresu literatury iberoamerykańskiej z 
wykorzystaniem różnych źródeł i metod;  
 
- potrafi zastosować w wypowiedzi pisemnej 
odpowiednią argumentację merytoryczną, z 
wykorzystaniem poglądów innych osób 
znanych z różnych źródeł. 

 
 
 
K_U07 
 
 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- literatury narodowe w kontekście ruchu romantycznego;  
- El matadero Estebana Echeverrii;  
- romantyzm argentyński, dyktatura, symbolika;  
- literatura gauczowska;  
Martin Fierro José Hernandeza jako kulminacja nurtu;  
- Facundo. Civilización y barbarie Domingo Faustino Sarmiento;  
- esej polityczny i jego konteksty literackie;  
- XIX-wieczna powieść w Ameryce Łacińskiej;  
- poezja XIX wieku i jej znaczenie dla kształtowania tożsamości 
narodowej;  
- Tradiciones Ricardo Palmy;  
- problemy hispanoamerykańskiego modernizmu;  
- poezja, proza, esej;  
- José Martí;  
- neoromantyzm modernistyczny;  
- literatura zaangażowana.  

16. 
 
 

Zalecana literatura  
 
Anderson Imbert E., Historia literatury hispano-amerykańskiej, PWN, 

Warszawa 1987. 
Goic C., Historia y crítica de la literatura hispanoamericana, Crítica, 

Barcelona 1998.  
Gómez-Gil O., Historia crítica de la literatura hispanoamericana, Holt, 

New York 1968.  
Grudzińska G., Literatura hispanoamerykańska. Antologia, WUW, 

Warszawa 1972. 
Iñigo Madrigal L., Historia de la literatura hispanoamericana, Cátedra, 

Madrid 1992.  
Łukaszyk E., Pluta N., Historia literatur iberoamerykańskich, Wrocław 

2010.  
Shimose P., Cómo dominar la literatura latinoamericana, Playor, Madrid 

1989.  
17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
konwersatorium:  
- prezentacja wskazanych przez prowadzącego tekstów literackich lub/i 
krytycznych oraz końcowy sprawdzian pisemny  

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- konwersatorium: 
 

 
30 
3 



 
 
 
 
 
 
 

- konsultacje: 
Praca własna studenta: 
- czytanie wskazanej literatury: 
- napisanie końcowej pracy pisemnej: 

 
30 
20 

Suma godzin 
 

90 

Liczba punktów ECTS 
 

3 

 
 



OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
ZARYS HISTORII LITERATURY HISPANOAMERYKAŃSKIEJ 

 2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
History of Latin American Literature 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 

21-FL-H-S1-E3-ZHLHs 
5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu 
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów 
 
I stopień 

8. 
 
 

Rok studiów 
 
II 

9. 
 
 

Semestr  
 
3 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
wykład, 30 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Marcin Kurek, dr 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- K_U11 ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka hiszpańskiego. 

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- zapoznanie studentów z najważniejszymi procesami, zjawiskami, 
autorami i dziełami literatury Ameryki Łacińskiej epoki kolonialnej, 
romantyzmu, modernizmu i współczesności ze szczególnym 
uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań społecznych, politycznych i 
kulturowych oraz specyfiki latynoamerykańskiej chronologii literackiej.  

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia 
 
Student: 
 
- ma wiedzę dotyczącą najważniejszych 
zjawisk z historii literatury Ameryki 
Łacińskiej od jej początków do czasów 
współczesnych;  
 

Symbole kierunkowych 
 
 
 
K_W09 
 
 
 
 



 2 

 - zna i rozumie podstawowe metody analizy i 
interpretacji różnych wytworów kultury 
charakterystycznych dla dorobku kultury 
krajów Ameryki Łacińskiej; 
 
- potrafi zastosować w wypowiedzi pisemnej 
odpowiednią argumentację merytoryczną, z 
wykorzystaniem poglądów innych osób 
znanych z różnych źródeł;  
 
- ma świadomość różnic kulturowych i 
związanych z tym wyzwań.  

K_W06 
 
 
 
 
K_U07 
 
 
 
 
K_K06 

15. 
 
 

Treści programowe 
 
- piśmiennictwo w Ameryce w j. hiszpańskim, periodyzacja, chronologia; 
- metysaż;  
- uwarunkowania ideologiczne;  
- wielkie historie;  
- teatr;  
- kronikarze odkrycia i podboju;  
- poezja epicka;  
- dziedzictwo Inków;  
- pod znakiem Baroku;  
- Oświecenie, próby naprawy systemu;  
- pierwsza powieść;  
- romantyzm;  
- modernizm;  
- realizm-naturalizm;  
- poezja symbolizmu i awangardy;  
- boom;  
- literatura najnowsza.  

16. 
 
 

Zalecana literatura  
 
Anderson Imbert E., Historia literatury hispano-amerykańskiej, PWN, 

Warszawa 1987. 
Goic C., Historia y crítica de la literatura hispanoamericana, Crítica, 

Barcelona 1998.  
Gómez-Gil O., Historia crítica de la literatura hispanoamericana, Holt, 

New York 1968.  
Grudzińska G., Literatura hispanoamerykańska. Antologia, WUW, 

Warszawa 1972. 
Iñigo Madrigal L., Historia de la literatura hispanoamericana, Cátedra, 

Madrid 1992.  
Shimose P., Cómo dominar la literatura latinoamericana, Playor, Madrid 

1989.   
17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
wykład:  
- prezentacja wskazanych przez prowadzącego tekstów literackich lub/i 
krytycznych oraz końcowy egzamin pisemny  

18. 
 
 

Język wykładowy 
 
hiszpański 

19. 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- wykład: 
 
- konsultacje: 

 
 30 

 
3 

Praca własna studenta: 
- czytanie wskazanej literatury: 
- przygotowanie do egzaminu: 

 
50 
37 

Suma godzin 
 

120 

Liczba punktów ECTS 
 

4 

 
 



OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 

1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 
 
ZARYS HISTORII LITERATURY HISZPAŃSKIEJ 

2.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 
 
History of Spanish Literature 

3.  Jednostka prowadząca przedmiot 
 
Instytut Filologii Romańskiej 

4.  Kod przedmiotu/modułu 
 
21-FL-H-S1-E1-ZHLH 
21-FL-H-S1-E2-ZHLH 

5. 
 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu  
 
obowiązkowy 

6. 
 
 

Kierunek studiów 
 
filologia hiszpańska 

7. 
 
 

Poziom studiów 
 
I  

8. 
 
 

Rok studiów 
 
I  

9. 
 
 

Semestr 
 
1 i 2 

10. 
 
 

Forma zajęć i liczba godzin 
 
wykład, 60 godzin 

11. 
 
 

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 
 
Beata Baczyńska dr hab., Justyna Ziarkowska dr hab. 

12. 
 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów 
 
- brak wymagań wstępnych   

13. 
 
 

Cele przedmiotu  
 
- przedstawienie panoramy dziejów literatury hiszpańskiej od 
średniowiecza po 1936 rok, ze szczególnym naciskiem na porządek 
chronologiczny i kontekst genologiczny omawianych zjawisk; 
- wprowadzenie podstawowych informacji na temat źródeł informacji 
dotyczących literatury hiszpańskiej i jej dziejów;  
- kształtowanie umiejętności samodzielnego pogłębiana wiedzy przy 
pomocy wskazanych materiałów i lektur;  
- uświadamianie specyfiki dziedzictwa kulturowego Półwyspu 
Iberyjskiego i Hiszpanii, ze szczególnym uwzględnieniem tych zjawisk 
literackich, które wpisują się w sposób istotny (przez swoją odrębność 
i/lub ponadczasowość) w historię literatury powszechnej  

14. 
 
 

Zakładane efekty kształcenia   
 
Student: 

Symbole kierunkowych 
efektów kształcenia: 
 



 
- zna podstawową terminologię w języku 
polskim i hiszpańskim z zakresu 
literaturoznawstwa hiszpańskiego w 
powiązaniu z omawianymi w toku wykładu 
epokami i prądami literackimi; 
 
- ma wiedzę o podstawowych źródłach 
informacji na temat literatury hiszpańskiej, 
za szczególnym uwzględnieniem literatury 
polskojęzycznej (podręczniki, antologie, 
portale internetowe – biblioteki wirtualne, 
wybrane studia monograficzne);  
 
- zna podstawowe fakty z historii literatury 
hiszpańskiej, potrafi je między sobą powiązać 
oraz określić ich chronologię i/lub 
periodyzację; 
 
- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony prawa autorskiego; 
 
- potrafi wyszukiwać, selekcjonować i 
użytkować podstawową wiedzę z zakresu 
dziejów literatury i kultury hiszpańskiej, w 
oparciu o wskazaną przez prowadzącego listę 
lektur w języku polskim oraz źródeł 
internetowych; 
 
- potrafi identyfikować ważne zjawiska 
literackie (dzieła literackie i ich twórcy, 
rodzaje i gatunki literackie, główne prądy 
literackie) w powiązaniu z (1) chronologią i 
periodyzacją historii literatury hiszpańskiej 
oraz podstawowymi faktami z dziejów 
hiszpańskojęzycznego piśmiennictwa 
Półwyspu Iberyjskiego od wczesnego 
średniowiecza po wybuch wojny domowej w 
Hiszpanii (1936); 
 
- potrafi tworzyć w języku polskim teksty 
krytyczno-eseistyczne korzystając z 
podstawowych prac teoretycznych i 
różnorodnych źródeł;  
 
-potrafi gospodarować czasem i organizować 
sobie samodzielnie pracę nad obowiązkową 
listą lektur w języku polskim; 
 
-ma świadomość znaczenia uczciwości 
intelektualnej i stosuje w praktyce zasady 
odnoszące się do ochrony prawa autorskiego. 
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K_W09 
 
 
 
 
K_W12 
 
 
K_U01 
 
 
 
 
 
 
K_U05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K_U09 
 
 
 
 
K_K03 
 
 
 
K_K04, K_K05 

15. 
 
 

Treści programowe 

- wykład obejmuje wiadomości dotyczące zmieniających się warunków 
funkcjonowania literatury (twórcy i ich status społeczny, kręgi 
odbiorców, obiegi i środki przekazu dzieł, ośrodki i instytucje), gatunków, 



prądów, programów literackich i doktryn estetycznych, genezy, budowy i 
recepcji wybranych utworów należących do kanonu literatury 
hiszpańskiej;  
- objęte wykładem zagadnienia są omawiane w porządku 
chronologicznym w semestrach, odpowiednio, w pierwszym – wieki IX – 
XVII (średniowiecze, renesans i barok, czyli hiszpańskie Złote Wieku); 
drugim – wiek XVIII (oświecenie i neoklasycyzm), XIX (romantyzm i 
realizm) oraz Wiek Srebrny (Edad de Plata), obejmujący okres od 1898 
do 1936 roku; 
- lektury obowiązkowe – wskazane przez wykładowcę hiszpańskie teksty 
literackie w przekładach na język polski – stanowią istotne dopełnienie 
wykładu.  

16. 
 
 

Zalecana literatura  
 
Aszyk U., Corrale de comedias. Publiczne i stałe teatry w Hiszpanii, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005. 
Aszyk U., Federico García Lorca w teatrze swoich czasów, Energeia, 

Warszawa 1997. 
Baczyńska B., Wstęp, w: Pedro Calderón de la Barca, Życie snem. Książę 

Niezłomny, przeł. E. Boyé, J. Słowacki, Ossolineum, Wrocław 2004, s. I-
CV. 

Baczyńska B., Zarys historii literatury hiszpańskiej. Skrypt, materiały do 
użytku wewnętrznego. 

Eminowicz T., U źródeł hiszpańskiej prozy literackiej (XIV–XV wiek), PAN, 
Kraków 1994. 

Gazda G., Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, 
PWN, Warszawa 2000. 

Gazda G., Tynecka-Makowska S. (pod red.) , Słownik rodzajów i 
gatunków literackich, Universitas, Kraków 2006. 

Geremek B., Świat “opery żebraczej”, PIW, Warszawa 1989, rozdział V, s. 
180-225. 

Menocal M. R., Ozdoba świata. Jak muzułmanie, Żydzi i chrześcijanie 
tworzyli kulturę tolerancji w średniowiecznej Hiszpanii, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006. 

Río Á. del, Historia literatury hiszpańskiej, PWN, Warszawa 1970 -1972 
(2 tomy). 

Strzałkowa M., Historia literatury hiszpańskiej, Ossolineum, Wrocław 
1966; także w: Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, 
PWN, Warszawa 1977, I, s. 870-1046. 

Ziarkowska Justyna, Ucieczka do głębi. O surrealizmie w literaturze 
hiszpańskiej przed 1936, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2012. 

Ziarkowska J., W gorączce. Krytyka literacka Maurycego Mochnackiego i 
Mariana Jose de Larra, DWE, Wrocław 2004. 

Antologia poezji hiszpańskiej, opr. J. Strasburger, Elma Books, Warszawa 
2000. 

oraz podawana każdorazowo na początku semestru lista lektur 
obowiązkowych. 

17. 
 
 

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób 
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 
wykład: 
- egzamin ustny na zakończenie każdego semestru; 
- warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie pracy semestralnej 
napisanej w języku polskim oraz przystąpienie do testu (sprawdzian 
zaliczeniowy w języku hiszpańskim), obejmującego całość materiału 
omówionego w semestrze.  

18. Język wykładowy 



 
 

 
język polski z elementami języka hiszpańskiego (terminologia 
literaturoznawcza) 

19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności studenta 
 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:  
- wykład:  

 
60 (2x30) 

Praca własna studenta: 
- czytanie wskazanej literatury: 
- opracowanie pracy semestralnej: 
- przygotowanie do zajęć i egzaminu:  
- konsultacje: 

 
100  
30  
45  
5  

Suma godzin 
 

240  

Liczba punktów ECTS 
 

8 
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