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Punktem  centralnym  zajęć  jest  transfer  niemieckiego  języka  specjalistycznego  z  naciskiem  na  język  prawa  i  gospodarki.
Interesują nas przede wszystkim kompetencje tłumaczeniowe.  Koncentrujemy się na doskonaleniu sprawności  tłumaczenia
tekstów o tematyce gospodarczej  i  prawniczej  w kombinacjach językowych niemiecki-  polski-  niemiecki  oraz na rozwijaniu
umiejętności w zakresie redakcji tekstu. 

Będziemy  doskonalić  zdolność  wypowiadania  się  w  języku  niemieckiego  prawa  i  biznesu,  ćwiczyć  prezentowanie
specjalistycznego tekstu mówionego w formie streszczonej oraz tłumaczenie z/na język ekonomiczno- handlowy i prawniczy
tekstów pisemnych (tłumaczenie a vista).  

W trybie nauczania zdalnego oczekuję od Studentek/ów zrozumienia dla ograniczeń dydaktycznych narzuconych brakiem formy
frontalnej. Konieczna będzie intensyfikacja pracy własnej (autodydaktyka) i przygotowanie na każde zajęcia tak, aby 90 minut
spędzone przed monitorem polegało na intensywnej interakcji werbalnej (w zakresie narzędzi oferowanych przez MS Teams).

Tematy:

1. Linguistische Eigenschaften von Fachtexten

 allgemeines und branchenspezifisches Vokabular
 Wirtschaftsgebiete /Rechtsgebiete
 Stil, Aufbau, Grammatik

2. Kurzmeldungen in deutsch- polnischer Übersetzung

 Zivilrecht und öffentliches Recht / Strafrecht
 Nachfrage vs. Angebot: Konsumklimaindex
 Kaufkraft des Geldes
 Globalisierung im Handel
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Będziemy bazować na zeskanowanych tekstach z w/w podręczników oraz na tekstach autentycznych z części gospodarczej
niemieckich gazet codziennych. 

Ponadto ćwiczyć będziemy rozumienie ze słuchu czytanego niemieckiego tekstu i streszczenie go przy użyciu nowo poznanych
słów i wyrażeń oraz sprawność pamięciową na bazie tekstów ustaw z polskiego kodeksu postępowania cywilnego (skany przez
MS Teams).

Podstawa zaliczenia semestru:
TEST pisemny (MS Forms) sprawdzający wiedzę nabytą podczas zajęć w ciągu całego semestru.  Zaliczenie testu,  a tym
samym zaliczenie przedmiotu, to uzyskanie 60% ilości przewidzianych maksymalnie punktów (wytyczne wg. USOS). Termin
testu- przedostatnie zajęcia w semestrze. Poprawa niezdanego testu- ostatnie zajęcia w semestrze (MS Teams). Udzielenie
zaliczenia wraz z oceną i wpisem do USOS- ostatnie zajęcia w semestrze. Nieobecność Student/ki/a w terminie zaliczenia i
poprawy- konieczne zwolnienie lekarskie.

Obecność na zajęciach:



Zgodnie z regulaminem studiów. 


