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Tryb studiów 
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Semestr 

 
Rodzaj zajęć: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu Język 
wykładowy 

stacjonarne I, II, III II,II,IV,V ćwiczenia 120 5 A 
obowiązkowy 

niemiecki 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne: znajomość języka niemieckiego na poziomie B1      

Cele przedmiotu:   
Przygotowanie do egzaminu na Zertifikat Deutsch B2 oraz wprowadzenie do języka prawniczego 
 

 Metody dydaktyczne:  metoda kognitywna , bezpośrednia z podejściem komunikacyjnym i gramatyczno-tłumaczeniowa w oparciu o teksty 
specjalistyczne 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
 

1. Zycie codzienne: praca ,mieszkanie , czas wolny , zainteresowania ,rozrywka , sport . 
2. Życie rodzinne i życie społeczne : związki, dzieci, adopcja , przemoc, rozwód . 
3. Wielokulturowość i różnorodność religijna w krajach Unii Europejskiej . 
4. Nauka i technika 21 wieku : inżynieria genetyczna, Internet ,telepraca, szybki przekaz informacji: mail , sms . 
5. Niebezpieczeństwa 21 wieku : terror, przemoc ,mobbing, uprowadzenie, kara śmierci. 
6. Człowiek jako klient : zdrowie, reklama , uzależnienie . 
7. Państwo i jego obywatele : ustrój państwa , system polityczny krajów Unii Europejskiej. 
8. Problemy społeczne : prawa i obowiązki obywateli, podział władzy , instytucje państwowe i społeczne, europejskie , migracje 

ludności . 
9. Trening przygotowujący do egzaminu B2 . 
10. Terminologia prawnicza  i ekonomiczna w oparciu o kodeks cywilny i handlowy . 
11. Słownictwo prawnicze w oparciu o kodeks postępowania cywilnego i karnego . 
12. Sądownictwo sądów powszechnych : droga sądowa , pisma sądowe , orzeczenie sądowe .      

 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 
 
 

Literatura podstawowa:  
1. Mittelpunkt B2 – Klett Verlag  
2. Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch Plus – Klett Verlag  
3. Deutsche juristische Sprache in Übungen Wydawnictwo C.H.Beck 

 

Literatura uzupełniająca:  
1. Zur Orientierung  Deutschland in 30 Stunden – Hueber Verlag  
2. Bürgerliches Gesetzbuch 
3. Strafgesetzbuch, Handelsgesetzbuch . 
4. Moderne Deutsche Amtssprache – Wydawnictwo C.H.Beck 
5. Rechts-und Wirtschaftswörterbuch – Wydawnictwo C.H.Beck  

 


