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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 II 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku 
akademickim 

 
Letni 

Wymagania wstêpne  
Zaliczenie sem 1 

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 umiejêtno�ci komunikacyjnych w j. angielskim i poszerzenie 
wiedzy leksykalno-gramatycznej umo¿liwiaj¹cej przedstawienie 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 jêzyku angielskim dotycz¹c¹ 

zagadnieñ ekonomicznych. 

Lab K_U06 

 S1A_U06 
S1A_U07 

U_02 

Student potrafi zdobywaã, interpretowaã i dokonywaã 
porównañ informacji ze êródeù angielskojêzycznych; 
umie opisaã ró¿ne rodzaje wykresów; potrafi prowadziã 
korespondencjê biznesowa w jêzyku angielskim. 

Lab K_U07 

S1A_U09 
S1A_U10  

K_01 

 Student rozumie konieczno�ã podnoszenia kompetencji 

jêzykowych celem doskonalenia zawodowego. 
Lab K_K05 

S1A_K06  

 

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. Opis graficznego przedstawienia rynków konsumenckich z 
wyszczególnieniem ró¿nic i podobieñstw. U¿ycie zestawu czasowników i 

przymiotników/przysùówków niezbêdnych do interpretacji wykresów. 

U_01/U_02/K_K01 

2. Konsumencki rynek artykuùów ¿ywno�ciowych- rodzaje restauracji sposoby 
przetwarzania produktów ¿ywno�ciowych. Wyra¿anie sugestii i 
akceptacji/odrzucenie propozycji. 

U_01/U_02/K_K01 

3. Konsumpcja w krajach rozwiniêtych vs. rozwijaj¹cych siê.  Problemy etyczne 

w �wiadomo�ci konsumenta. Odczytywanie liczebników. 
 

U_01/U_02/K_K01 

4. Tendencje zwy¿kowe  zainteresowania etyczn¹ stron¹ wytwarzania produktów 

w krajach rozwijaj¹cych siê � prezentacja wybranego problemu rynku 
konsumenckiego. Odczytywanie procentów i uùamków. 

U_01/U_02/K_K01 

5. Udziaù w miêdzynarodowych spotkaniach i konferencjach; porównywanie 
odwiedzanych miejsc pod wzglêdem lokalizacji i infrastruktury .Strona bierna 
w jêzyku formalnym (sùu¿bowym). 

U_01/U_02/K_K01 

6. Aktywno�ã fizyczna a wydajno�ã intelektualna pracownika. Organizacja 
aktywnego spêdzania czasu wolnego we wspóùdziaùaniu z pracodawc¹. 

Wyra¿enia na bazie czasowników: play. go, take, join. 

U_01/U_02/K_K01 

7. Wykorzystanie telefonu w miejscu pracy � prowadzenie rozmów sùu¿bowych 

oraz pozostawiania wiadomo�ci gùosowych. Tworzenie rzeczowników 

zùo¿onych oraz zastosowanie fraz typowych dla rozmów telefonicznych. 

U_01/U_02/K_K01 

8. Ró¿nice miêdzy sùu¿bowym a turystyczno-prywatnym pobytem za granic¹. 
Stopniowanie przymiotników wielosylabowych i wyj¹tków. 

U_01/U_02/K_K01 

9. Logiczne uporz¹dkowanie i przedstawienie faktów zwi¹zanych ze zmian¹ 
miejsca zamieszkania i pracy. Zastosowanie czasu przeszùego i zaprzeszùego. 

U_01/U_02/K_K01 

10. Zarz¹dzanie czasem wolnym i wprowadzenie zmian w rutynie pod wpùywem 

porad fachowców. Wyra¿anie zdecydowanych rad i sugestii. 
U_01/U_02/K_K01 



11. Wykorzystanie tzw. wolnego roku � �gap year� na zdobycie nowych 

do�wiadczeñ ¿yciowych i rozwiniêcie umiejêtno�ci zawodowych. 
Charakterystyka typów osobowo�ci z zastosowaniem odpowiednich 

przymiotników.  

U_01/U_02/K_K01 

12. Wyobra¿enia na temat potencjalnego miejsca pracy. U¿ycie zdañ 
warunkowych 

U_01/U_02/K_K01 

 
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 
26h 
(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  
15 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 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
1 

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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