
 1 

 

 

 

 

 

WSHiG 

Karta przedmiotu/sylabus 

KIERUNEK Turystyka i Rekreacja 

SPECJALNOŚĆ Języki Obce w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii  

TRYB STUDIÓW Stacjonarny  

SEMESTR IV/ I stopnia 

 

 

Nazwa przedmiotu 
Elementy wiedzy o krajach 

 niemieckojęzycznych  

II ROK  

JOT_MKS_S_10 

Wymiar godzinowy po-

szczególnych form zajęć Studia stacjonarne – 15 godz./ semestr 

 Ćwiczenia  Studia stacjonarne – 15 godz./ semestr 

 

Cele kształcenia: 
Praktyczne przygotowanie do współczesnego realioznawstwa obszaru krajów nie-

mieckojęzycznych.   

 

 

Efekty kształcenia dla 

przedmiotu 
Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 

Numer 
Efekty kształcenia, 

student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia dla 

programu 

Odniesienie 

do efektów 

kształcenia dla 

dziedziny 

W zakresie wiedzy 

W01 
Posiada wiedzę z zakresu walorów poszczególnych regio-

nów Polski i Świata 
K_W17 P6S_WK 

W02 

Zna w podstawowym zakresie dziedzictwo kultury, archi-

tektury i sztuki oraz rozumie jego wartość w kontekście 

tożsamości społeczeństwa i atrakcyjności wyjazdów tema-

tycznych 

K_W20 P6S_WK 

W zakresie umiejętności 

U01 

Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin i dys-

cyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

zgodnie z wymaganiami określonymi na różnych pozio-

mach (A1/A2/B1/B2) 

K_U12 
P6S_UW 

P6S_UK 

U02 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę do analizowania 

procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycz-

nych, prawnych i gospodarczych) z zakresu studiowanego 

kierunku 

K_U14 P6S_UW 

U03 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do szczegółowej 

analizy i oceny procesów oraz zjawisk występujących we 

współczesnej turystyce i rekreacji  
K_U15 P6S_UW 

W zakresie kompetencji 

K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 P6S_KK 
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K02 
Potrafi współpracować i pracować w grupie przyjmując w 

niej różne role 
K_ K04 P6S_KR 

K03 Jest otwarty na różnice kulturowe K_K15 

 

P6S_KR 

 

 

Sposoby weryfikacji i oceny uzyskanych efektów kształcenia 

Efekt kształcenia 
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W01   X       X   

W02   X       X   

U01   X       X   

U02   X       X   

U03   X       X   

K01   X       X   

K02   X       X   

K03   X       X   

 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Efekty 

kształcenia 

dla przed-

miotu 

Wykład/ćwiczenia 

 

NIEMCY  

1. Bundesländer in Einzeldarstellungen (prezentacja poszczególnych krajów) 

2. Geografie (geografia) 

3. Grundlagen der Staatsordnung (ordynacja państwowa) 

4. Politische Parteien (partie polityczne) 

5. Feste und Veranstaltungen (święta i wydarzenia kulturalne) 

6. Persönlichkeiten des politischen, öffentlichen und kulturellen Lebens (oso-

bistości życia politycznego, publicznego i kulturalnego) 

  

Austria  

1. Bundesländer in Einzeldarstellungen (prezentacja poszczególnych krajów) 

2. Geografie (geografia) 

3. Das kulturelle Leben in Österreich (życie kulturalne w Austrii) 

Städte (miasta), Regionen (regiony), Wertvolle Kunstsammlungen (zbiory dzieł 

sztuki), Interessante Museen (muzea), Weltbekannte Veranstaltungen (im-
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prezy), Festen und Festivals (uroczystości i festiwale), Herausragende Kompo-

nisten (kompozytorzy), Dirigenten (dyrygenci), Regisseure (reżyserzy), Thea-

terbühnen (sceny teatralne), Opernhäuser (opery), Musikorchester (orkiestry) 

4. Persönlichkeiten des politischen, öffentlichen und kulturellen Lebens (oso-

bistości życia politycznego, publicznego i kulturalnego) 

Nobelpreisträger (laureaci nagrody nobla), Künstler (artyści), Regisseure (reży-

serzy), Sportler (sportowcy), Schriftsteller (pisarze), Politiker (politycy), Philo-

sophen (filizofowie), Wissenschaftler (naukowcy), Schauspieler (aktorzy), Mu-

siker (muzycy), Architekten (architekci), Designer (projektanci) 

 

Szwajcaria 

1. Kantonen in Einzeldarstellungen (prezentacja poszczególnych kantonów) 

2. Geografie (geografia) 

Lage (położenie), Territorium (obszar), Bevölkerungszahl (liczba mieszkań-

ców), Flächengrößte und bevölkerungstärkste Kantonen (największe i najbar-

dziej zaludnione kantony), Die Bevölkerungsdichte (zagęszczenie ludności), 

Ballungszentren (aglomeracje), Geografische Großregionen (regiony geogra-

ficzne), Wichtigste Gebirgszüge, Flüsse und Kanäle (góry, rzeki i kanały), Be-

liebte Feriengebiete und Kurorte (miasta wypoczynkowe i kurorty) 

3.  Grundlagen der Staatsordnung (ordynacja państwowa) 

Die Staatsform (ustrój), Die Verfassung (konstytucja), Die Mitgliedschaft an 

internationalen militärischen, politischen und wirtschaftlichen Bündnissen und 

Organisationen (członkostwo w organizacjach narodowych, militarnych, poli-

tycznych) 

4.  Die Gesellschaftsstruktur (struktura społeczna) 

Die Industriegesellschaft (zatrudnienie w przemyśle), Die Leistungsgesellschaft 

(zatrudnienie w usługach), Die Informationsgesellschaft (zatrudnienie w 

łączności), Nationale Minderheiten (mniejszości narodowe), Konfessionen und 

Religionsgemeinschaften (wyznania i społeczności wyznaniowe) 

5. Das kulturelle Leben in der Schweiz (życie kulturalne w Szwajcarii) 

Städte (miasta), Regionen (regiony), Wertvolle Kunstsammlungen (zbiory dzieł 

sztuki), Interessante Museen (muzea), Weltbekannte Veranstaltungen (im-

prezy), Festen und Festivals (uroczystości i festiwale), Herausragende Kompo-

nisten (kompozytorzy), Dirigenten (dyrygenci), Regisseure (reżyserzy), Thea-

terbühnen (sceny teatralne), Opernhäuser (opery), Musikorchester (orkiestry 

 

 

W01 

W02 

U01 

U02 

U03 

K01 

K02 

K03 

 

 

Formy prowadzenia zajęć 

Efekt  

kształcenia 

Formy zajęć 

W
y

k
ła

d
 

Ć
w

ic
z
en

ia
 

L
ek

to
ra

t 

S
em

in
a

ri
u

m
 

P
ra

k
ty

k
a

 z
a

w
o

d
o

w
a

 

D
y

sk
u

sj
a

 

P
re

ze
n

ta
cj

a
 m

u
lt

im
e-

d
ia

ln
a

 

P
ra

ca
 z

 t
ek

st
em

 

M
et

o
d

y
 a

k
ty

w
iz

u
ją

ce
 

(n
p

. 
„

b
u

rz
a

 m
ó

zg
ó

w
”

) 

P
ra

ca
 p

is
em

n
a

 

P
ra

ca
 w

 g
ru

p
a

ch
 

In
n

a
 

W01  X          X 

W02  X          X 
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U02  X          X 

U03  X          X 

K01  X          X 

K02  X          X 

K03  X          X 

 

Kryteria oceny w odniesieniu do poszczególnych efektów kształcenia 

Efekt 

kształcenia 
Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

W01 

Nie posiada wiedzy 

z zakresu walorów 

poszczególnych re-

gionów Polski i 

Świata 

W stopniu dostatecz-

nym posiada wiedzę z 

zakresu walorów po-

szczególnych regionów 

Polski i Świata 

W stopniu dobrym po-

siada wiedzę z zakresu 

walorów poszczegól-

nych regionów Polski i 

Świata 

W stopniu bardzo do-

brym posiada wiedzę z 

zakresu walorów po-

szczególnych regionów 

Polski i Świata 

W02 

Nie zna w podsta-

wowym zakresie 

dziedzictwa kultury, 

architektury i sztuki 

oraz nie rozumie 

jego wartości w 

kontekście tożsamo-

ści społeczeństwa i 

atrakcyjności wy-

jazdów tematycz-

nych 

W stopniu dostatecz-

nym zna w podstawo-

wym zakresie dziedzic-

two kultury, architek-

tury i sztuki oraz rozu-

mie jego wartości w 

kontekście tożsamości 

społeczeństwa i atrak-

cyjności wyjazdów te-

matycznych 

W stopniu dobrym zna 

w podstawowym zakre-

sie dziedzictwo kultury, 

architektury i sztuki 

oraz rozumie jego war-

tości w kontekście toż-

samości społeczeństwa 

i atrakcyjności wyjaz-

dów tematycznych 

W stopniu bardzo do-

brym zna w podstawo-

wym zakresie dziedzic-

two kultury, architek-

tury i sztuki oraz rozu-

mie jego wartości w 

kontekście tożsamości 

społeczeństwa i atrak-

cyjności wyjazdów te-

matycznych 

U01 

Nie posiada umie-

jętności językowych 

w zakresie dziedzin 

i dyscyplin nauko-

wych, właściwych 

dla studiowanego 

kierunku zgodnie z 

wymaganiami okre-

ślonymi na różnych 

poziomach 

(A1/A2/B1/B2) 

W stopniu dostatecz-

nym posiada umiejętno-

ści językowe w zakresie 

dziedzin i dyscyplin na-

ukowych, właściwych 

dla studiowanego kie-

runku zgodnie z wyma-

ganiami określonymi na 

różnych poziomach  

(A1/A2/B1/B2) 

W stopniu dobrym po-

siada umiejętności języ-

kowe w zakresie dzie-

dzin i dyscyplin nauko-

wych, właściwych dla 

studiowanego kierunku 

zgodnie z wymaga-

niami określonymi na 

różnych poziomach 

(A1/A2/B1/B2) 

W stopniu bardzo do-

brym posiada umiejęt-

ności językowe w za-

kresie dziedzin i dyscy-

plin naukowych, wła-

ściwych dla studiowa-

nego kierunku zgodnie 

z wymaganiami okre-

ślonymi na różnych po-

ziomach  

(A1/A2/B1/B2) 

U02 

Nie potrafi wyko-

rzystać podstawo-

wej wiedzy do ana-

lizowania procesów 

i zjawisk społecz-

nych (kulturowych, 

politycznych, praw-

nych i gospodar-

czych) z zakresu 

studiowanego kie-

runku 

W stopniu dostatecz-

nym potrafi wykorzy-

stywać podstawową 

wiedzę do analizowania 

procesów i zjawisk spo-

łecznych (kulturowych, 

politycznych, prawnych 

i gospodarczych) z za-

kresu studiowanego 

kierunku 

W stopniu dobrym po-

trafi wykorzystywać 

podstawową wiedzę do 

analizowania procesów  

i zjawisk społecznych 

(kulturowych, politycz-

nych, prawnych i go-

spodarczych) z zakresu 

studiowanego kierunku 

W stopniu bardzo do-

brym potrafi wykorzy-

stywać podstawową 

wiedzę do analizowania 

procesów i zjawisk spo-

łecznych (kulturowych, 

politycznych, prawnych 

i gospodarczych) z za-

kresu studiowanego 

kierunku 

U03 

Nie potrafi wyko-

rzystać wiedzy teo-

retycznej do szcze-

gółowej analizy i 

oceny procesów 

oraz zjawisk wystę-

pujących we współ-

czesnej turystyce i 

rekreacji 

W stopniu dostatecz-

nym potrafi wykorzy-

stać wiedzę teoretyczną 

do szczegółowej ana-

lizy i oceny procesów 

oraz zjawisk występują-

cych we współczesnej 

turystyce i rekreacji 

W stopniu dobrym po-

trafi wykorzystać wie-

dzę teoretyczną do 

szczegółowej analizy i 

oceny procesów oraz 

zjawisk występujących 

we współczesnej tury-

styce i rekreacji 

W stopniu bardzo do-

brym potrafi wykorzy-

stać wiedzę teoretyczną 

do szczegółowej ana-

lizy i oceny procesów 

oraz zjawisk występują-

cych we współczesnej 

turystyce i rekreacji 
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K01 

Nie rozumie po-

trzeby uczenia się 

przez całe życie 

Niezbyt rozumie po-

trzebę uczenia się przez 

całe życie 

Rozumie potrzebę 

uczenia się przez całe 

życie 

Bardzo dobrze  rozumie 

potrzebę uczenia się 

przez całe życie 

K02 

Nie potrafi współ-

pracować i praco-

wać w grupie 

Potrafi współpracować 

i pracować w grupie 

przyjmując w niej różne 

role 

Dobrze potrafi współ-

pracować i pracować  

w grupie przyjmując  

w niej różne role 

Świetnie potrafi współ-

pracować i pracować w 

grupie przyjmując w 

niej różne role 

K03 
Nie jest otwarty na 

różnice kulturowe 

Nie jest zbyt otwarty na 

różnice kulturowe 

Jest otwarty na różnice 

kulturowe 

Jest bardzo otwarty na 

różnice kulturowe 

 

 

 

Liczba punktów 

ECTS dla studiów 

stacjonarnych oraz 

bilans nakładu pracy 

1 punkt ECTS  

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta: 

− udział w ćwiczeniach ……………………………………………………... 15 godz. 

Łączny nakład pracy studenta 15 godz. 

 Bilans nakładu indywidualnej pracy przeciętnego studenta: 

− przygotowanie do zajęć, zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu… 15 godz. 

Łączny nakład pracy indywidualnej studenta 15 godz. 

 

 

Literatura podstawowa 

1. Tatsachen über Deutschland (2010). Frankfurt a.M.: Societäts-Verlag. 

2. Österreich. Tatsachen und Zahlen (1996), Wien: Bundespresseamt. 

3. Die Schweiz in ihrer Vielfalt. Natur, Bevölkerung, Staat, Wirtschaft, Kul-

tur (2004), Schönbühl-Bern: Kümmerly + Frey AG. 

4. Niemieckojęzyczne materiały prasowe 

Literatura uzupełniająca 

1. Bęza, Stanisław (2004): Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen 

Länder. Warszawa: PWN.  

2. Najnowsze publikacje o charakterze naukowym oraz materiały z prasy 

bieżącej i zasobów internetowych, zgodne z treściami merytorycznymi 

przedmiotu. 

 

 

Kierownik przedmiotu:  

mgr Luiza Janisch 

Adres mailowy: luiza.janisz@wshig.poznan.pl  

 

mailto:luiza.janisz@wshig.poznan.pl

