
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
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 

Ekonomia                                                                 

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

I / 1,2 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                  

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-1ROS 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

2 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Język rosyjski, poziom B1 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Ogólna 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                 

 
Język kursu/przedmiotu 

Rosyjski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Dr. Oleg Perov 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Dr. Oleg Perov 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin              60h  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

              2h  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Głównym celem jest kompleksowy rozwój umiejętności aktywności językowej 

(rozumienie, mówienie, czytanie, pisanie), języka biznesu. Gramatyka. Rozwiń 
słownika. Aktywizacja nowej leksyki. Uczyć udziału w debatach. Aspekt 
komunikacji międzykulturowej. 

 
 

 
Wymagania wstępne 

Znajomość materiału leksykalno-gramatycznego na poziome B1. 

 
 

 
Treści merytoryczne przedmiotu  

Każda jednostka lekcyjna zawiera: 1. fiksacja pewnej ilości skomplikowanej 
terminologii ekonomicznej i aspekt obiektywnego korzystania z niej; 2. tekst oraz 
objaśnienie trudniejszych wyrazów lub zwrotów; 3. ćwiczenia leksykalne (pytania 

do tekstu, dyskusja); 4. pewną liczbę zagadnień strukturalno-gramatycznych; 5. 
ćwiczenia wdrażające i utrwalające oraz kontrolne. 

 
 

Ćwiczenia 

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

1. Doskonalenie umiejętności mówienia, czytania, słuchania ze 
zrozumieniem oraz pisania o codziennych sprawach, o 

wydarzeniach, które interesują. Umiejętność wypełnienia 
kwestionariusza osobowego. Treść: jak prawidłowo napisać CV. 

Adresy internetowe – jak znaleźć odpowiednią gazetę, czasopismo 
w języku rosyjskim. Doskonalenie umiejętności przedstawienia, 

zawierania znajomości. Czasowniki nieregularne. 
2. Doskonalenie umiejętności mówienia o sobie, swojej rodzinie, 

swoich studiach, zainteresowaniach. Poszerzenie wiedzy na temat 

wyższych uczelni w Rosji, na temat systemu kształcenia i 
wychowania w nowych warunkach. 

3. Kształcenie umiejętności wyrażania opinii, na temat przeczytanych 
książek, gazet, artykułów prasowych, na temat oglądanych w 
telewizji programów, na temat wysłuchanych audycji radiowych 

Dyskusja na temat przeczytanych książek (Л. Толстой Отец 
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Сергий. А. Чехов Дуэль). 

4. Prezentacja firmy, opowiadanie o firmine. Kierunki dzialalnosci 
poszczegolnych oddzialow firmy. Robotnicy i pracownicy. 

5. Organizacja kontaktow službowych. Plany i rozklady. Zaproszenia. 

Telex, telegram. Spotkania službowe. Oferta. Žyczenie. Polecenie. 
Prosba. Podjęncie decyzji i jej ocena. 

6. Planowanie. Plany. Biznesplan. Przyszosc i cele w žyciu. 
7. Dzialalnosc firmy. Kierunki rozwoju firmy. Nowosci ekonomiczne. 

Wlasciwosci i dane techniczne produktu (opis, parametry, glowne 

dane). 
8. Osiągnięcia firmy. Osiągnięcia osobiste. Cechy czlowieka biznesu. 

Doswiadczenie zawodowe 
9. Powtorzenie materialu, testy sprawdzające. 
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Razem godzin 60h. 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. L. Fast, M. Zwolinska. Biznesmeni mówią po rosyjsku (dla średnio 

zaawansowanych. Poltext. Warszawa 2007. 
2. J. Siskind Русский язык в бизнесе. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 

Warszawa 2010. 
3. R. Skiba, M. Szczepaniak Деловая речь 1a. REA Warszawa 1998. 

 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

 

 
 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

2 referaty, 1 test gramatyczny. Średnia z ocen cząstkowych, test sprawdzający. 

 


