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A.USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia 
Poziom ksztaùcenia I stopieñ 
Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów  
Niestacjonarne  

Specjalno�ã Wszystkie 
Jednostka prowadz¹ca moduù Wydziaùowe Laboratorium Jêzyków Obcych 
Koordynator moduùu Mgr Lidia Jarosùawska 

Zatwierdziù: 
 

 

 
 
 
B.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów Inny 

Status moduùu   
Obowi¹zkowy 

Jêzyk prowadzenia zajêã J. angielski 
Usytuowanie moduùu w planie studiów - 
semestr I 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku 
akademickim Semestr zimowy 

Wymagania wstêpne Matura z j. angielskiego/obcego  

Egzamin   
Nie 

Liczba punktów ECTS 1 
 
 

Forma prowadzenia 

zajêã 
wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze     24 
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Celem przedmiotu jest rozwiniêcie i poszerzenie wiedzy leksykalno-gramatycznej oraz umiejêtno�ci 

komunikacyjnych w j. angielskim umo¿liwiaj¹cych przedstawianie w formie pisemnej i ustnej 

zagadnieñ spoùeczno-ekonomicznych. 

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

U_01 

Student potrafi napisaã list formalny w wersji 

elektronicznej; posiada umiejêtno�ã wyra¿ania opinii na 

tematy spoùeczno-ekonomiczne; umie przygotowaã i 
przedstawiã prezentacjê w j. ang. dotycz¹c¹ zagadnieñ 

ekonomicznych. 

 
 
 
 

L 

 
 
 
 
K_U06 S1A_U09 

U_02 

Student potrafi zdobywaã, interpretowaã i dokonywaã 

porównañ informacji ze êródeù anglojêzycznych; umie 

opisaã ró¿ne rodzaje wykresów; potrafi prowadziã 

korespondencjê biznesow¹ w j. angielskim. 

 
 
 
 

L 

 
 
 
 
K_U07  S1A_U010 

K_01 

Student podnosi swoje kompetencje jêzykowe celem 

rozwoju  
L K_K01 

 S2A_K01 

 

Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 
2 .   Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 
3.    Tre�ci ksztaùcenia w zakresie zadañ laboratoryjnych 

Nr zajêã 

lab. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie do 

efektów 

ksztaùcenia dla 

moduùu 

1.  Narodowo�ã jako znak firmowy; jak cudzoziemcy odbieraj¹ nasz kraj; wskazówki 

dla odwiedzaj¹cych Polskê. 
U_01/U_02 
K_01 

2. Czasowniki frazowe, kolokacje; sùowotwórstwo dotycz¹ce sùownictwa zwi¹zanego z 

zatrudnieniem. 
U_01/U_02 
K_01 

3. Sposoby przedstawiania siê; przyjmowanie osób odwiedzaj¹cych firmê � wyra¿enia 

formalne/nieformalne oraz neutralne. 
U_01/U_02 
K_01 

4. Przeszùo�ã i teraêniejszo�ã � porównanie czasu Past Simple i Present Perfect; 

wyra¿enie �used to�. 
U_01/U_02 
K_01 

5. Internet, strony internetowe; firmy dziaùaj¹ce online � porównanie z firmami 

dziaùaj¹cymi tradycyjnie. Liczebniki gùówne i porz¹dkowe, procenty, uùamki, 

podstawowe dziaùania matematyczne. 

U_01/U_02 
K_01 

6. Opis zawodu � przykùadowy dzieñ pracy, podstawowe zadania. Opis firmy na 

przykùadzie Maserati (historia, produkcja, badania i rozwój, przychód, dziaùalno�ã 

charytatywna, kierownictwo firmy). 

U_01/U_02 
K_01 

7. Tworzenie pytañ ogólnych i szczegóùowych oraz pytañ o podmiot na przykùadzie 

brytyjskiej agencji reklamowej i polskiego wydawnictwa prasowego. 
U_01/U_02 
K_01 

8. Rozmowy telefoniczne; zostawianie wiadomo�ci; ustalanie terminu spotkania 

sùu¿bowego; zmiana terminu spotkania. 
U_01/U_02 
K_01 

9. Jêzyk ciaùa � ró¿nice kulturowe. Przymiotniki odnosz¹ce siê do osobowo�ci    i cech 

charakteru. Cechy dobrego pracownika/pracodawcy. 
U_01/U_02 
K_01 

10. Stopniowanie przymiotników � porównywanie osób i rzeczy. U_01/U_02 
K_01 



11. Wyra¿anie opinii na temat edukacji, transportu publicznego, bezrobocia, itp. 

Wyra¿anie zgody i braku akceptacji. Wyra¿enia przydatne w czasie dyskusji   i 
spotkañ biznesowych. 

U_01/U_02 
K_01 

12. Zaimki wzglêdne; zdania przydawkowe. Prezentacja wybranej firmy. U_01/U_02 
K_01 

 
4.    Charakterystyka zadañ projektowych 
5     Charakterystyka zadañ w ramach innych typów zajêã dydaktycznych 
 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

U_01 Kolokwium w poùowie semestru, kolokwium koñcowe, odpowiedê ustna.      

U_02 Kolokwium w poùowie semestru, kolokwium koñcowe, odpowiedê ustna.      

K_01 Monitorowane konwersacje w parach oraz dyskusje. 

 

 

 

 

D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywno�ci 
obci¹¿enie 

studenta 

1 Udziaù w wykùadach  
2 Udziaù w ãwiczeniach  
3 Udziaù w laboratoriach 24h 
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2h 
5 Udziaù w zajêciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udziaù w egzaminie  
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
26 h 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

0,9 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów  
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ  
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 3h 
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów 9h 
15 Wykonanie sprawozdañ  
16 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium 3h 
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu  
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 15h 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

0,5 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  41h 
23 Punkty ECTS za moduù 1 



1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 41h 

25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

1 
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