Nazwa przedmiotu / modułu
Kod przedmiotu / modułu
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA WŁOSKIEGO:
09.1IX94AII11_06
pisanie akademickie
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł
Wydział Teologiczny – Katedra Italianistyki
Nazwa kierunku
ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM
Forma studiów
Profil kształcenia
Rok, semestr
drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
ogólnoakademicki
rok 2, semestr 4
Specjalność
Status przedmiotu / modułu
Język przedmiotu / modułu
Mediacja językowa, kultura i turystyka
obowiązkowy
włoski
Forma zajęć

wykłady

ćwiczenia

lektorat

Wymiar zajęć

ćwiczenia
laboratoryjne

konwersatorium

seminarium

14 / 10

stacjonarne / niestacjonarne

Koordynator przedmiotu / modułu

Dr Marino Alberto BALDUCCI

Prowadzący zajęcia

Dr Marino Alberto Balducci

Cel przedmiotu / modułu

Doskonalenie umiejętności w zakresie pisania, precyzji formułowania wypowiedzi
pisemnych, planowania treści, poprawnego stosowania zasad interpunkcji oraz
ortografii.

Wymagania wstępne

Posługuje się językiem włoskim na poziomie C1/C2.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

01 wyjaśnia zasady poprawnego posługiwania się językiem w piśmie oraz zasady
tworzenia rozbudowanych i spójnych wypowiedzi pisemnych
02 potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę przy pisaniu pracy dyplomowej zgodnie
Umiejętności
ze stylem naukowym
Kompetencje 03 dąży do świadomego stosowania wyuczonych struktur językowych we własnej
społeczne
pracy naukowej i badawczej
Wiedza

TREŚCI PROGRAMOWE
Ćwiczenia laboratoryjne:
1. Cechy stylu naukowego i tekstu opartego na argumentacji. Akapit, esej, spójność tekstu

Odniesienie
do efektów dla
programu

Odniesienie
do efektów dla
obszaru

K_W03
K_W10
K_U05
K_U09

H2A_W03
H2A_W09
H2A_U11
H2A_U09

K_K03

H2A_K03

Liczba godzin
stacjonarne

niestacjonarne

14
14

10
10

Metody kształcenia

ćwiczenia z przeważającą aktywnością studentów, metody warsztatowe
praca indywidualna i praca w parach oraz w grupach
analizowanie tekstów-wzorców
ćwiczenie umiejętności pisania
metody weryfikacji

nr efektu kształcenia z sylabusa

sprawdzian
01, 02, 03
Metody weryfikacji
praca pisemna / esej / recenzja
01, 02, 03
efektów kształcenia
zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację)
01, 02, 03
Forma i warunki
Formą zaliczenia jest zaliczenie z oceną – uzyskiwane na podstawie zaliczenia obowiązkowych
zaliczenia
prac pisemnych i sprawdzianów (testów pisemnych).
Cotugno A., Malagnini T., Manuale di scrittura e comunicazione, Zanichelli, Bologna 2009.
Literatura podstawowa Cerruti M., Cini M., Introduzione alla scrittura accademica, Laterza, Bari 2010.
Materiały dydaktyczne podane przez prowadzących podczas ćwiczeń.
Cini L., Strategie di scrittura, Bonacci, Roma, 2000.
Literatura uzupełniająca
Materiały dydaktyczne podane przez prowadzących podczas ćwiczeń.
Liczba godzin
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Zajęcia dydaktyczne
Udział w konsultacjach
Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia
Praktyki
Inne
Łączny nakład pracy studenta w godzinach
Liczba punktów ECTS
Liczba zajęć o charakterze praktycznym

stacjonarne

niestacjonarne

14
2
2
3
2
2

10
2
2
3
6
2

25

25
1

14+3+2

10+3+2

