
 

JĘZYK ROSYJSKI 

SYLABUS 
 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

JĘZYK OBCY (ROSYJSKI), B1 
 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1ROS 

Nazwa kierunku EKONOMIA 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY W 

WILNIE 
 

Język przedmiotu JĘZYK ROSYJSKI  

Charakterystyka przedmiotu  treści kształcenia ogólnego 

 typ przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów/ semestr 

 

1 rok studiów, 1 -2 semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

60 godzin lektoratów 

Dodatkowo 2 godziny tygodniowo - konsultacje 

Punkty ECTS 4 ECTS  

Prowadzący  

 

Lucija Jarmołkowicz, mgr. 

Założenia i cele przedmiotu Poszerzenie znajomości języków obcych, znajomość 

materiału leksykalno – gramatycznego na poziome B1, 

osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej 

Wymagania wstępne 

 

 

Treści merytoryczne przedmiotu Znajomość materiału leksykalno–gramatycznego na 

poziome B1, rozwijanie umiejętności słuchania, 

czytania, mówienia i pisania przydatnych w pracy 

zawodowej. 

 

1. Zajęcia organizacyjno-informacyjne (zaliczenia, 

egzamin, metody i style uczenia się języka obcego, 

Wyrazy i zwroty międzynarodowe, zwroty 

grzecznościowe, polecenia). 

2. Umiejętność wypełnienia kwestionariusza 

osobowego. Jak prawidłowo napisać CV. 

3. Komunikacja w biznesie. List- zaproszenie. 

4. Prezentacja firmy, opowiadanie o firmie. Dialogi. 

5. Kierunki działalności poszczególnych oddziałów 

firmy.  List-prośba. 

6. Rynek pracy. Robotnice i pracownicy. Pisanie 

e-maila. 

7. List motywacyjny.  

8. Organizacja kontaktów służbowych. Zaproszenia. 

Dialogi. 

9. List prywatny/nieoficjalny. 

10. Dyskusja na temat przeczytanych książek. (400 str.) 

11. Plany i rozkłady. Telex, telegram. Spotkania 

służbowe. Dialogi. 



12. List służbowy.  

13. Planowanie. Plany. Pomówmy o przyszłości. Cele w 

życiu. Ćwiczenia gramatyczne. 

14. Nowości ekonomiczne. Właściwości i dane 

techniczne produktu ( opis, parametry, główne dane).  

15. Marketing. Popularne znaki handlowe. 

16. Porównania. Skarga. Pisanie odpowiedzi na skargi. 

17. Finanse. Negocjacje. Osiąganie porozumienia. 

18. Demokracja i progres. Testy ortograficzne. 

19. Komunikacja językowa. Słuchanie. Tłumaczenie. 

Ćwiczenia gramatyczne. 

20. Rola użytkownika w ekonomii. Prezentacje tematu. 

21. Osiągnięcia firmy. Ćwiczenia gramatyczne. 

22. Wyjazdy służbowe. Etykieta międzynarodowa. 

23. Życie towarzyskie. Program wyjazdu. 

Zamówienie/propozycja. 

24. Artykuły z polskich gazet i czasopism. Tłumaczenie 

tekstów z języka polskiego na język rosyjski.  

25.Dyskusja na temat przeczytanych książek. (400 str.) 

26.Komunikacija językowa. Słuchanie. Tłumaczenie. 

Ćwiczenia gramatyczne. 

27.Globalizacija. Testy ortograficzne. 

28. Powtórzenie materiału, testy sprawdzające. 

29. Prezentacje na wybrane tematy ekonomiczne. 

30. Zaliczenie. 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Obecność na zajęciach – można opuścić dwa zajęcia w 

semestrze. W wypadku nieusprawiedliwionej 

nieobecności na zajęciach, podczas testu, prezentacji 

projektów, student jest zobowiązany do zaliczenia prac 

podczas konsultacji. 

Aktywność na zajęciach. 

Praca własna studenta/ pracy domowy, projekty... 

Testy, prace pisemne i prezentacje są oceniane w skali 

od 1 do 5, zaliczenia na ocenę – średnia arytmetyczna 

wszystkich ocen za semestr.  

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

J.Siskind – „Русский язык в бизнесе”, PWE 

Warszawa 2010 

L.Fast,M.Zwolinska - „Biznesmeni mówią po 

rosyjsku”, Poltext Warszawa 2007 

M.Fidyk, T. Skup-Stundis – „Nowe repetytorium z 

języka rosyjskiego”, PWN Warszawa 2006 

R.Skiba, M.Szczepaniak- „Деловая речь 2b“, Rea 

Korzystanie ze stron internetowych, gazet i czasopism. 
 

 

        ………………………………. 
        Podpis osoby składającej sylabus 

 


