
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Informatyka  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

2 rok 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-2ANG 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

1 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Język angielski,  poziom B1 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Ogólnego 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 

Język kursu/przedmiotu 

Język angielski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Nadežda Rusecka, mgr 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Nadežda Rusecka, mgr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin  60  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

 2  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

poszerzenie znajomości języków obcych; 

kształtowanie wielojęzyczności; 
osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej  na poziomie B1 

 
 
 

Wymagania wstępne 

Ukończony poziom A2 

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Tematyka:  Komunikacja. Kariera. Zatrudnienie w nowej pracy. Zawody. 
Rekrutacja pracowników. Użycie komputera. Internet. Inowacje. Zakupy. 

Finanse. Negocjacje i osiąganie porozumienia. Różnice kulturowe. Rozmowy 
telefoniczne. Rozwijanie umiejętności słuchania, mówienia i czytania przydatnych 
w pracy zawodowej. 

Język:    present simple, present continuous, past simple, rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, present perfect, stopniowanie przymiotników, czasowniki modalne, 

idiomy i czasowniki frazalne, strona bierna, przyimki, tryby warunkowe. 
Pisanie: e-mail, fax, CV, list motywacyjny, notatka służbowa, agenda spotkania, 
opisywanie wykresów. 
 

 

 
 

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
  

Razem godzin  

 

Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

1. Zajęcia organizacyjno-informacyjne (zaliczenia, egzamin, język 
angielski a inne języki swiata, test diagnostyczny). 

 
2. Komunikacja a języki obce. Użycie języka angielskiego w pracy. 

2 
 

 
6 
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Nauka języków obcych: trudności i zalety. Rozmowa telefoniczna: 

zostawianie i notowanie wiadomości. Powtórzenie czasów. Pisanie e-
maila. 

 

3. Kariera. Typowy dzień pracy. Czasowniki frazalne związane z pracą. 
Present simple/ Present Continuous. Rady. Pisanie CV. 

 
4. Zatrudnienie w nowej pracy. Zawody. Rekrutacja pracowników. Past 

simple a present perfect. Zadawanie pytań. Preferencje. Pisanie listu 

motywacyjnego. 
 

5. Użycie komputera. Internet. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, 
some , any, much, many. Rozmowa telefoniczna: rozmowa z 

klientem.  
 
6. Test 1. 

 
7. Zakupy. Dialogi sytuacyjne. Supermarkety i ich strategie. Czasowniki 

modalne. Prezentacja produktu. Pisanie: opisywanie wykresów. 
 
8. Konkurencja. Inowacje. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.  

Porównania. Strona bierna. Pisanie: odpowiadanie na skargi. 
 

9. Finanse osobiste. Negocjacje i osiąganie porozumienia. Zdania 
warunkowe. Różnice między kulturami. Prezentacja różnych kultur. 
Sugestie i uzgodnienia. 

 
10. Powtórzenie. 

 
11. Test 2. Zaliczenie. 

 

 
 
 

6 
 

 
6 
 

 
 

8 
 

 
 
2 

 
10 

 
 

8 

 
 

8 
 
 

 
2 

 
2 

 

Razem godzin 60 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

ProFile 2, Intermediate; Jon Naunton, (Oxford) 

Oxford English for Information Technology, Eric H. Glendinning, John McEwan 

(Oxford) 

Information Technology. Workshop, Dinos Demetriades 

English Grammar in Use, Raymond Murphy 

English Vocabulary in Use, pre-intermediate & intermediate, Stuart Redman 

Business Across Cultures, Effective Communication Strategies, Laura M. 

English, Sarah Lynn 
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Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

60 

 
 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Uczęszczanie na zajęcia i zaliczenie testów końcowych 

 
 
 


