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2. Język obcy (do wyboru angielski albo niemiecki) 

Kod 

przedmiotu 
 

Nazwa 

przedmiotu 
Język obcy (do wyboru angielski albo niemiecki) 

Kierunek Ekonomia - studia pierwszego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu A. Przedmioty ogólnouczelniane 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Semestr 1-6 

Osoba koordynująca 

przedmiot 
 

Osoby prowadzące zajęcia  

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
  

2. Lektorat (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
225 135 

Razem 1+2 225 135 

3. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

4. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
250 340 

Razem 3+4 250 340 

SUMA 1+2+3+4 475 475 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 19 19 

Wymagania wstępne i dodatkowe 

 Umiejętności językowe na poziomie około B1 w zakresie danego języka obcego nowożytnego. 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia 

się) 

 ma wiedzę – zna i rozumie: Kod efektu 
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kierunkowego 

 w zaawansowanym stopniu wybrane procesy komunikowania w języku obcym EK.I_W09 

 ma następujące umiejętności – potrafi, umie:   

 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego z uwzględnieniem terminologii ekonomicznej 
EK.I_U14 

 
posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest 

gotów do: 
  

 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych w realizacji projektów społeczno-ekonomicznych   
EK.I_K01 

Cele kształcenia 

SŁUCHANIE 

Student powinien rozumieć: 

• wypowiedzi i wykłady związane ze swoim środowiskiem i kierunkiem studiów, 

• filmy i nagrania dotyczące środowiska akademickiego i danej dziedziny nauki w zakresie wiedzy 

ogólnej, 

• informacje ogólne związane z danym kierunkiem studiów i specjalnością. 

CZYTANIE 

Student powinien umieć przeczytać ze zrozumieniem: 

• teksty o tematyce ogólnej i popularnonaukowej związane z własnymi zainteresowaniami i 

kierunkiem studiów, 

• publikacje dotyczące studiowanej dziedziny (pracy dyplomowej), 

• instrukcje dotyczące obsługi różnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w domu, 

laboratorium i potencjalnym środowisku pracy. 

MÓWIENIE 

Student powinien umieć: 

• porozumiewać się, brać udział w dyskusji, przedstawić swoje poglądy i zaprezentować tematy 

związane ze swoimi zainteresowaniami i kierunkiem studiów, 

• przygotować i przedstawić ustną prezentację na temat związany ze swoim kierunkiem studiów, 

• parafrazować i omawiać przeczytane teksty i usłyszane wypowiedzi, 

• rozpoznawać najczęściej popełniane przez siebie błędy i kontrolować swoją wypowiedź. 

PISANIE 

Student powinien umieć: 

• napisać list motywacyjny, CV, odpowiedź na ofertę pracy, reklamację, zaproszenie, 

podziękowanie, podanie, etc., 
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• opisać wydarzenia i czynności, które miały lub będą miały miejsce w jego środowisku lub poza 

nim, 

• napisać sprawozdanie, streszczenie, esej, 

• przygotować pisemną prezentację na temat związany ze swoim kierunkiem studiów. 

Treści kształcenia 

Wykłady: 

–  

Lektorat: 

– Język angielski: W czasie kursu studenci poznają treści naukowe w języku angielskim oraz 

uczą się, jak rozmawiać i pisać w tym języku na tematy związane z dziedziną swoich 

studiów. Po zakończeniu kursu studenci powinni umieć czytać literaturę fachową z większą 

łatwością. Powinni umieć komunikować się z fachowcami z innych krajów, a także 

przygotować prezentację w języku angielskim. W czasie kursu studenci mają także 

możliwość rozbudowania słownictwa fachowego i nabycia większej płynności językowej, 

co z kolei ułatwia podjęcie pracy naukowej w ośrodkach zagranicznych. 

– Język niemiecki: Student rozumie główny sens wypowiedzi sformułowanej wyraźnie, w 

języku standardowym, na temat mu znany, związany z pracą, szkołą, czasem wolnym itp. 

Rozumie najważniejsze informacje w programach radiowych i TV dotyczące wydarzeń 

współczesnych, lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub 

zawodowymi, gdy mówi się dość wolno i wyraźne. Potrafi zrozumieć teksty zawierające 

najczęściej używane wyrażenia związane z życiem codziennym i zawodowym. Rozumie 

opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych. Radzi sobie w większości 

sytuacji, które mogą się zdarzyć w podróży po krajach danego obszaru językowego. Potrafi 

bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy mu znane i go interesujące, lub 

odnoszące się do życia codziennego (np. rodzina, zainteresowania, praca, podróże i 

wydarzenia bieżące). Potrafi łączyć wyrazy i wyrażenia w prosty sposób, aby opisać 

doświadczenia i wydarzenia, swoje marzenia, nadzieje, ambicje. Umie podać przyczyny i 

wyjaśnienia, sformułować opinie i plany. Umie opowiedzieć jakąś historię, oraz 

zrelacjonować treść filmu lub książki, albo opisać swoje reakcje. Potrafi napisać prosty 

zwarty tekst na temat mu znany lub go interesujący. Umie napisać list osobisty opisujący 

doświadczenia i wrażenia. 

Zalecana literatura  

Podstawowa – j. angielski: 
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– Dellar H., Walkley A. Outcomes. Upper Intermediate. Student’s book. National Geographic 

Learning, a part of Cengage Learning, Andover 2016. 

– Foley M., Hall D. My Grammar Lab. Intermediate B1/B2. Pearson, Harlow 2012. 

– Evans V. FCE Use of English. 1. Express Publishing, Newbury 2000.  

– Słownik dla ekonomistów. Polsko – angielski, angielsko – polski, Wydawnictwo level 

Trading 2016. 

– Le Nart B., The right steps to business English, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. 

Uzupełniająca – j. angielski: 

– Materiały własne lektora. 

– Zasoby internetowe wg uznania lektora i potrzeb grupy. 

Podstawowa – j. niemiecki: 

– D.Le’vy- Hillerich, Kommunikation in der Landwirtschaft, Cornelsen Verlag, Berlin 2005. 

– J.Ohlhoff, Berichte über Landwirtschaft, Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft, 

Kohlhammer GmbH Stuttgart 2012. 

– Bęza S., Blickpunkt Wirtschaft. Niemiecki w ekonomii i biznesie, Wydawnictwo Poltext, 

2018. 

– Beberadova H., Język niemiecki w ekonomii. Zbiór tekstów i ćwiczeń, Wydawnictwo 

LektorKlett, 2008. 

Uzupełniająca – j. niemiecki: 

– Materiały własne lektora. 

– Zasoby internetowe wg uznania lektora i potrzeb grupy. 

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny  

Dyskusja X 

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków X 

Uczenie problemowe (Problem-based learning) X 

Gra dydaktyczna/symulacyjna X 

Metoda ćwiczeniowa  

Metoda warsztatowa  
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Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna X 

Demonstracje dźwiękowe i/lub video X 

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 

drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 
X 

Praca w grupach X 

Praca indywidualna ze studentem (w tym tutoring)  

Hospitacje zajęć realizowanych przez nauczycieli lub innych studentów  

Samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi (uczniami, wychowankami)  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się Tak (X) / nie 

Egzamin pisemny X 

Egzamin ustny X 

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć  

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć X 

Kolokwium pisemne śródsemestralne  

Kolokwium ustne śródsemestralne  

Test X 

Esej X 

Raport  

Prezentacja multimedialna  

Udział w debacie  

Projekt lub wytworzenie produktu  

Sprawozdania z zajęć laboratoryjnych  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Uwagi prowadzącego 

 

Skala ocen i sposób ustalania ocen 

Skala ocen: 

niedostateczny (2) 

dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali: 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 

55.00 % i więcej - ocena 3 

60.00 % i więcej - ocena 3,5 

70.00 % i więcej - ocena 4 
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dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

80.00 % i więcej - ocena 4,5 

90.00 % i więcej - ocena 5 

 

  


