
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 rok / semestr 3, 4 

 

Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                            

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-2ANG 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

5 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Język angielski. Poziom B2 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Ogólnego 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                        

 

Język kursu/przedmiotu 

Język angielski / Język polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Irena Seniut, mgr 

 

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

Irena Seniut, 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 B2; 
rozwijanie umiejętności słuchania, czytania, mówienia i pisania przydatnych w 
pracy zawodowej 

 

 
 

Wymagania wstępne 

Ukończony poziom B1 

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Tematyka: Reklama, układanie reklam, rodzaje reklam. Sukces i porażka w 
biznesie: czynniki decydujące. Przedsiębiorczość. Priorytety. Planowanie. 

Zarządzanie czasem. Globalizacja: zalety i  wady. Strategie marketingowe. 
Różnice kulturowe.  Kultura wewnętrzna organizacji i firm. Odpowiedzialność 

społeczna. Motywacja pracowników. Podaż i popyt. Praca w zespole, role, podział 
obowiązków. Negocjacje. Skargi, rozwiązywanie problemów. Poszukiwanie pracy.  

Język: czasy teraźniejsze, czasy przeszłe  i przyszłe,  strona czynna i strona 
bierna, czasowniki modalne i frazalne, przyimki, spójniki, zdania w trybie 
warunkowym. 

Pisanie: korespondencja zawodowa: listy i e-maile, opis produktu, reklamy, 
procesu, zmian i tendencji. 

 

 
 

Ćwiczenia 

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

1. Zajęcia organizacyjno-informacyjne (zaliczenia, egzamin, metody i 

style uczenia się języka obcego, wyrazy i zwroty międzynarodowe, 
zwroty grzecznościowe, polecenia). 

 

2. Reklama. Agencja reklamowa. Układanie reklam, slogany.  
 

3. Opis i analiza reklam oraz ich skuteczności. Dyskusja o wpływie 

2 

 
 
 

2 
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reklam.  

 
4. Czasy teraźniejsze: present simple, present continuous, present 

perfect, present perfect continuous.  

 
5. Powtórzenie. Test 1. 
 

6. Cechy korespondencji zawodowej i osobistej. Pisanie listów. 
 

7. Sprawdzian pracy samodzielnej. Czytanie dodatkowe, pytania, 
słownictwo. 

 
8. Sukces i porażka w biznesie: czynniki decydujące. Porady, jak 

osiągnąś sukcess w biznesie.  
 
9. Przedsiębiorczość i odpowiedzialność. Zwroty wyrażające krytykę, 

przeprosiny, dedukcję.  
 

10. Czasy przeszłe: past simple, past continuous, past perfect. Skróty w 
korespondencji elektronicznej. Pisanie e-maila. 

 

11. Priorytety. Planowanie porządku wykonywania czynności. 
Zarządzanie czasem.  

 
12. Czasy przyszłe: future simple, future continuous, future perfect.  
 

13. Wyrażanie próśb i propozycji. Pisanie listu z żądaniem zapłaty. 
 

14. Sprawdzian pracy samodzielnej. Czytanie dodatkowe, pytania, 
słownictwo. 
 

15. Powtórzenie. Test 2. Zaliczenie. 
 

16. Globalizacja: zalety i wady.  
 

17. Debata: firmy międzynarodowe, za i przeciw. Dyskutowanie o 
różnicach kulturowych.  

 

18. Wyrażanie rutynowych czynności, czasowniki frazalne i przysłówki.  
 

19. Pisanie e-maila podsumowującego argumenty za i przeciw. 
 
20. Kultura wewnętrzna organizacji i firm. Prezentacja: polityka i kultura 

firmy.  
21. Dyskusja o problemie odpowiedzialności biznesu wobec 

społeczeństwa. Czasowniki modalne wyrażające obowiązek oraz 
konieczność.  

 

22. Sprawdzian pracy samodzielnej. Czytanie dodatkowe, pytania, 
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słownictwo. 

 
23. Podaż i popyt. Dyskusja o cenach. Podczas zebrania: zadawanie 

pytań, wzjaśnianie, przerywanie, prośba o wyjaśnienie, powtórzenie. 

  
24. Praca w zespole, role, podział obowiązków i planowanie strategii. 

Łączenie zdań, spójniki. Opisywanie wykresu przedstawiającego 
zmiany i tendencje. 

 

25. Negocjacje, osiąganie porozumienia. Strategie negocjacyjne. Zdania 
w trybie warunkowym. Strona czynna i strona bierna.  

 

26. Praca z klientem, dialogi: składanie skarg, rozwiązywanie 
problemów. Rozmowy telefoniczne. Pisanie listu-odpowiedzi na 
skargę klienta. 

 

27. Poszukiwanie pracy. Słownictwo: praca, zawody, kariera, 

przymiotniki opisujące pracę.  Rozmowa kwalifikacyjna: pytania i 
odpowiedzi. Pisanie CV i listu z prośbą o pracę. 

 

 
28. Powtórzenie. Struktura i słownictwo prezentacji. 
 

29. Prezentacje na wybrane tematy ekonomiczne. 
 
30. Test 3. Zaliczenie. 
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Razem godzin 60 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

ProFile 3, upper-intermediate , Jon Nauton 

Business Vocabulary in Use, intermediate and advanced, Bill Mascull 
Business Letters Barbara Pawłowska 

Business Across Cultures Laura M. English, Sarah Lynn 
Grammar for Business, Michael McCarthy, Jeanne McCarten, David Clark and 
Rachel Clark 

Business Builder, Teacher’s Resource Series, Paul Emmerson 
Cambridge Business English Activities, Jane Cordell 

www.bbc.co.uk 

The Economist 
 

 

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

60 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/
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Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, zaliczenie testów i prac pisemnych. 
Dodatkowe czytanie (minimum 100 str. tekstu własnego wyboru o tematyce 
ekonomicznej) oraz 200 słów lub zwrotów. Rozliczenie z czytania dodatkowego 

odbywa się dwa razy na semestr. Testy, prace pisemne, czytanie dodatkowe i 
prezentacje są oceniane w skali od 2 do 5, a stopień zaliczenia – to średnia 

arytmetyczna wszystkich ocen za semestr.  
Warunkiem do przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia 
przedmiotu w 1,2,3 i 4 semestrze. Końcowy egzamin składa się z pięciu części: 

czytanie i zrozumienie tekstu (20 pkt), zrozumienie wysłuchanego tekstu (20 pkt),  
pisanie listu, emaila lub notatki (20 pkt), sprawdzian z gramatyki i słownictwa (20 

pkt), rozmowa telefoniczna, dialog (20 pkt). 

 
 

 

 


