
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 

2/3 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                 

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-2FTJL 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

2 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Fachowa terminologia w języku litewskim 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Ogólna 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązkowy 

 
Język kursu/przedmiotu 

litewski 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Eglė Ratkevičienė, magister 

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

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Eglė Ratkevičienė, magister 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Eglė Ratkevičienė, magister 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin  30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

 2  

 
Założenia i cel przedmiotu 

      Supažindinti studentus su svarbiausiomis mikroekonomikos ir 

makroekonomikos sąvokomis lietuvių kalba, terminais, paremtais 

profesinės kalbos poreikiu ir profesinės kalbos funkcijomis, bei užtikrinti, 

kad studentai gebėtų suvokti lietuviškąją ekonomikos leksiką ir ją 

tikslingai vartoti atsižvelgdami lietuvių kalbos gramatikos ir etikos 

normas. Suteikti galimybę geriau susipažinti su Lietuvos ekonomikos 

laisvosios verslininkystės, paklausos ir pasiūlos, valstybės, 

bankininkystės, darbo rinkos terminais, puoseleti studentų iniciatyvą, 

verslumą, gebėjimą lavinti, plėtoti ekonomikos leksikos vartojimo 

gebėjimus ir jgūdžius, rengiant pranešimus ekonominėmis temomis, 

pritaikant viešosios kalbos reikalavimus, suvokti ekonominę Lietuvos 

situaciją bei valstybine kalba interpretuoti ją, išmanyti bendradarbiavimo 

principus, mokėti naudotis informacijos šaltiniais, gebėti jvertinti kalbinę 

aplinką ir pritaikyti ją savo poreikiams  

 

 
Wymagania wstępne 

brak 

 
 
Treści merytoryczne przedmiotu  

 

 
 
Ćwiczenia 

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

1. Įvadas. Valstybinės kalbos samprata, jos įteisinimas. Valstybinės 
kalbos politika. Teisės aktai ir institucijos, ugdančios ir 

įgyvendinančios valstybinės kalbos vartoseną. 
 
2. Kalbos norma, jos požymiai. Kalbos normų kriterijai. Svarbiausi 

bendrieji ekonomikos srities – leksikos, gramatikos (įvairių formų, 
linksnių ir prielinksnių, sakinio dalių ir sakinių jungimo), tarties ir 

kirčiavimo ir kt.- reikalavimai. 
 
3. Dalyko kalba, specialybės kalba,  kalba kaip savitos bendrinės 
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kalbos sritys. Rašytinės ir sakytinės kalbos skirtumai. Viešoji ir 

neviešoji kalba, jų santykis su specialybės ir profesijos kalbos 
vartosena. 

 

4. Terminija ir kita specialybės leksika. Termino samprata. 
Terminų motyvacija, tikslingumas ir tikslumas. Terminų 

vienareikšmiškumas, reikšmės apibrėžtumas. Terminų trumpumas 
ir stilistinis neutralumas. Terminų rūšys. Vienažodžiai ir 
daugiažodžiai terminai. 

 
5. Terminų šaltiniai: bendrinės kalbos leksika, įvairių mokslo sričių 

žodžiai, skoliniai. Terminų ir terminizuotos leksikos sinonimika, 
lietuviškų ir skolintų žodžių konkuravimas (adaptacija ir 

pritaikymas, alga ir atlyginimas, užmokestis, atlygis, forma ir 
pavyzdys, terminas ir laikas, formuoti ir sudaryti, progresas ir 
pažanga, stygius ir stoka, optimalu ir geriausia). 

 
6. Lietuviški (rinka, verslumas, pelnas, mainai...) ir skolinti ( 

sistema, biudžetas, kreditas...)terminai. Svetimybės kalboje ir jų 
atsiradimas. Naujųjų skolintų terminų problemos. Teiktini ir 
neteiktini vertalai. Semantiniai vertalai. Terminų ir terminizuotų 

žodžių darybos būdai: priesaginis, priešdėlinis, galūninis ir dūryba. 
 

7. Priesagų –inis, -inė vartosenos klaidos ( kompiuteristas ar 
kompiuterininkas, masažuotojas ar masažistas...) 

Priesagų -ojas,  -ovas, - ėjas vartosenos klaidos ( kroviklis ar  

krovėjas, atsakiklis ar atsakovas...) 
Priesagų –alin, -arin, -atin, -etin, -yvin, -orin vartosenos klaidos( 

probleminis ar problematinis, energijos sąnaudos ar energetinės...) 
 
8. Galūninė terminų darybos specifika (bendraautoris ar 

bendraautorius, narkotikų verslas ar narkobiznis...) 
Dūriniai su prepoziciniais nelietuviškos kilmės dėmenimis ( -audio, 

- eko, -bio, -eletro, -stereo, -makro, - mikro, -moto,- pop, -euro...) 
Sudėtiniai terminai, jų taisyklingas vartojimas. Vienaskaitos ir 

daugiskaitos formos (apimtis ar apimtys, įtaka ar įtakos...) 

 
9. Skaitvardžių formos. Įvardžiuotinių skaitvardžių vartosena ( 

Trečioji tarptautinė informatikų konferencija, Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės aktas). 

Įvardžiuotiniai ir neįvardžiuotiniai būdvardžiai ( Aukščiausiasis 

Teismas, viešoji įmonė, įgaliojamieji raštai, bet vidutinės pajamos, 
viduriniai amžiai) 

Sangrąža specialybės kalboje. Netaisyklingas sangrąžinių 
veiksmažodžių formų vartojimas (gaunamas ne gaunasi rezultatas, 
problemos sprendžiamos, ne sprendžiasi). 

 
10. Netaisyklingas neveikiamųjų dalyvių vartojimas (Padidėjusi ne 

padidinta rizika, sulėtėjusi, ne sulėtinta prekyba) 
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Dalyviai daiktavardžių vietoje (darbuotojas ne dirbantysis, 

tarpininkas, ne tarpininkaujantis). 
 
11. Reikalavimai specialybės rašytinei kalbai. Didžiųjų raidžių Ir 

kabulu rašymas įvairių Lietuvos institucijų, įstaigų, pavadinimuose . 
Stilistinės didžiųjų raidžių rašymo ypatybės. 

Grafiniai žodžių sutrumpinimai (adr.- adresas, apy,. a. – apylinkė, 
aps. apskr. -apskritis, depart. – departamentas, el, p.- elektroninis 
paštas). 

 
12. Bendrieji mokslinio teksto dalių rašymo ypatumai. Įžangos 

elementai (turinys, pratarmė, padėkos, iliustracijų sąrašas).Įvado 
struktūra (problemos formulavimas, literatūros nagrinėjamu 

klausimų aptarimas, darbo prielaidų, tikslų, objekto bei tiriamosios 
medžiagos ,taikomų metodų aprašymas, hipotezių kėlimas, darbo 
aktualumo aiškinimas). Dėstymas (tyrimo proceso aprašymas, 

analizės, rezultatų pateikimo būdai ir kt.).Apibendrinimas ir 
išvados. Priedų tvarkymas ir pateikimas. Išnašos ir nuorodos. 

Dokumentai (įgaliojimas, pranešimas, kursiniai ir baigiamieji 
darbai, tezės, santrauka, anotacija, recenzija), jų tekstų ypatybės. 

 

13. Viešojo ir neviešojo kalbėjimo reikalavimai. Viešasis ir 
neviešasis kalbėjimas. Viešasis monologinis ir dialoginis kalbėjimas 

kaip bendravimo formos. Monologinio ir dialoginio kalbėjimo 
svarba, vieta ir savitumas kalbant specialybės tema,  etikos normų 
paisymas. 

 
14. Ekonomistams svarbios viešųjų kalbų rūšys - pranešimas, 

komentavimo ir konsultavimo kalbos, savitos ir skiriamosios tų 
kalbų ypatybės. Viešųjų kalbų struktūra (kreipimasis , įžanga, 
propozicija, padalijimas, argumentavimas, dalykinis išplėtojimas, 

apibendrinimas).Pasirengimas viešajam dialogui. Jo strategija ir 
taktika (taikymasis prie kalbėjimo aplinkos, tezių ir argumentų 

pateikimas, replikos, jų kalbiniai ir nekalbiniai reikalavimai, 
tinkamas reagavimas į aplinką, patylėjimas ir nutylėjimas) 

 

15. Dialoginio kalbėjimo rūšys (pokalbis, polemika, diskusija). 
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Razem godzin 30 

 
 
 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. Kavaliauskas V., Švarlienė D., Ekonomikos ir verso specialybių kalbos 

pratybos, 2009 

2. Specialybės kalba: sistema ir vartosena, 2004 

3. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / 4 leidimas 
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4. Čičinskas J., ,Klebanskaja N., Ekonomika ir verslas,  2006 

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

10  

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Baigiamasis kontrolinis testas arba du teigiamai įvertinti kolokviumai, 2 viešosios 

kalbos bei atlikti ir teigiamam pažymiui įvertinti visi namų darbai  

 
 


