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JĘZYK ANGIELSKI 

SYLABUS  
  

  

Elementy składowe sylabusu Opis 

  

Nazwa przedmiotu 

  

JĘZYK OBCY (ANGIELSKI), B2 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2ANG 

Nazwa kierunku EKONOMIA 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

Język przedmiotu Język angielski 

Charakterystyka przedmiotu  treści kształcenia ogólnego 

 typ przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów/ semestr 

  

2 rok studiów, 3,4 semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

60 godzin lektoratów 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje 

Punkty ECTS 8 

Prowadzący  

  

Nadežda Rusecka, mgr 

Założenia i cele przedmiotu poszerzenie znajomości języków obcych; 

kształtowanie wielojęzyczności; 

osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej  na poziomie 

B2 

Wymagania wstępne 

  

ukończony poziom B1 

Treści merytoryczne przedmiotu Tematyka:  Agencja reklamowa. Reklama. Sukces i 

porażka w biznesie: czynniki decydujące. Priorytety. 

Przewidywanie, planowanie czasu. Globalizacja: zalety 

i wady. Idee promowane przez firmy i organizacje. 

Strategie marketingowe. Różnice kulturowe. 

Rozwijanie umiejętności słuchania, mówienia i czytania 

przydatnych w pracy zawodowej. 

Język: czasy teraźniejsze: present simple, present 

continuous, present perfect, present perfect continuous, 

czasy przeszłe: past simple, past continuous, past 

perfect, czasy przyszłe, czasowniki modalne, spójniki, 

idiomy i czasowniki frazalne, strona bierna, przyimki, 

tryby warunkowe. 

Pisanie: e-mail, skróty, przygotowanie reklamy 

produktu, list z żądaniem zapłaty, pisanie emaila 

podsumowującego argumenty za i przeciw, e-mail do 

wszystkich pracowników, opis 

Zawartość tematyczna 

poszczególnych ćwiczeń  

1. Zajęcia organizacyjno-informacyjne (zaliczenia, 

egzamin, język angielski a inne języki swiata, test 

diagnostyczny). (2 godz.) 
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2. Słownictwo zawodowe. Finanse – kupno, sprzedaż, 

opłata, posiadanie, własność. (2 godz.) 

  

3. Agencja reklamowa. Reklama. Układanie reklam 

skierowanych do konkretnych odbiorców. Test 1. 

(2 godz.) 

  

4. Dyskusja o potencjalnych pozytywnym i 

negatywnym wpływie reklam. (2 godz.) 

  

5. Czasy teraźniejsze: present simple, present 

continuous, present perfect, present perfect 

continuous, formy i użycie. (2 godz.) 

  

6. Sukces i porażka w biznesie: czynniki decydujące. 

Mówienie o odpowiedzialności w biznesie. (2 

godz.) 

  

7. Studiowanie języka wyrażającego krytykę, 

przeprosiny, dedukcje. Test 2. (2 godz.) 

  

8. Czasy przeszłe: past simple, past continuous, past 

perfect, past perfect continuous; formy used to, 

be/get used to. (2 godz.) 

  

9. Pisanie maila z użyciem skrótów uzywanych w 

języku biznesowym. (2 godz.) 

  

10. Priorytety. Przewidywanie, planowanie czasu. 

Planowanie porządku wykonywania czynności. 

Zarządzanie czasem. (2 godz.) 

  

11. Studiowanie języka wyrażającego prośby i 

propozycje. Test 3. (2 godz.) 

  

12. Czasy przyszłe: future simple, future continuous, 

future perfect; czasy present simple i present 

continuous użyte w znaczeniu czasu pszyszłego; 

forma be going to. (2 godz.) 

  

13. Pisanie: list z żądaniem zapłaty. (2 godz.) 

  

14. Sprawdzian pracy samodzielnej. Prezentacje na 

wybrany temat. (2 godz.) 

  

15. Powtórzenie. Test 4. (2 godz.) 

  

16. Globalizacja: zalety i wady. (2 godz.) 
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17. Podawanie argumentów na wyższość/niższość firm 

międzynarodowych. (2 godz.) 

  

18. Debata na temat globalizacji. Pisanie emaila 

podsumowującego argumenty za i przeciw. (2 

godz.) 

  

19. Idiomy i czasowniki frazalne. Test 5. (2 godz.) 

  

20. Idee promowane przez firmy i organizacje. (2 

godz.) 

  

21. Dyskutowanie o problemie odpowiedzialności 

biznesu wobec społeczeństwa. Mówienie o 

obowiązkach i koniecznościach. (2 godz.) 

  

22. Czasowniki modalne. Pisanie: email do wszystkich 

pracowników. Test 6. (2 godz.) 

  

23. Strategie marketingowe. Podaż i popyt. Planowanie 

strategii marketingowej. Spójniki (2 godz.) 

  

24. Strona bierna, przyimki. (2 godz.) 

  

25. Negocjacje i osiąganie porozumienia. Różnice 

między kulturami. (2 godz.) 

  

26. Stereotypy i generalizacje. Prezentacja różnych 

kultur. (2 godz.) 

  

27. Zdania warunkowe (typy 0, 1,2,3). Test 7. (2 

godz.) 

  

28. Sprawdzian pracy samodzielnej. Prezentacje na 

wybrany temat. (2 godz.) 

  

29. Powtórzenie. Test 8. (2 godz.) 

  

30. Omawianie rezultatów. Zaliczenie. (2 godz.) 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

  

 Regularna obecność na zajęciach - można opuścić 

dwa zajęcia w semestrze. W wypadku 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

student jest zobowiązany do opracowania tekstu 

wskazanego przez lektora (długość tekstu- strona 

A4) i wykazać się podczas konsultacji lektora 

umiejętnością poprawnego przeczytania i 

streszczenia/ interpretacji przygotowanego tekstu. 

 Aktywność na zajęciach.  

 Praca własna studenta (odrabianie prac domowych, 

praca nad projektami, przygotowanie się do prac 
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kontrolnych) 

 Zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów 

cząstkowych z zakresu realizowanego programu 

oraz prezentacji ustnych. W razie nieobecności 

podczas testu kontrolnego student jest 

zobowiązany do zaliczenia go podczas dyżuru 

lektora. W razie nieobecności podczas prezentacji 

projektów student jest zobowiązany do zaliczenia 

prezentacji podczas konsultacji lektora lub w 

czasie kolejnych zajęć. 

 Testy, prace pisemne 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 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), odpowiedź ustna (20 pkt). 

  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

ProFile 3, Upper-Intermediate; Jon Naunton, (Oxford) 

English Grammar in Use, Raymond Murphy 

Business Vocabulary in Use, Bill Mascull 

English Vocabulary in Use, pre-intermediate & 

intermediate, Stuart Redman 

Business Across Cultures, Effective Communication 

Strategies, Laura M. English, Sarah Lynn 

Essential Business English, Karol Siskind 

First Steps in Business English, Roman Kosierkiewicz 

English for Academic Purposes, Robin Macpherson 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5 

 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do kierunkowych efektów 

kształcenia 

WIEDZA   

1. Student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny 

nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe 

kategorie ekonomiczne oraz metody i narzędzia 

badań ekonomicznych wraz z podstawową literaturą 

S1A_W01 

S1A_W06 

S1A_W10 

2. Student potrafi posługiwać się kategoriami 

mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, 

potrafi je definiować oraz zna zależności 

występujące między nimi 

S1A_W04 

S1A_W07 

UMIEJĘTNOŚCI   

1. Student umie wykorzystać posiadaną wiedzę do 

opisu zależności społeczno - ekonomicznych 
S1A_U03 

2. Student umie skutecznie komunikować się w 

metajęzyku współczesnej ekonomii ze specjalistami 

w swojej dyscyplinie 

S1A_U09 

S1A_U10 

S1A_U11 

3. Student rozumie teksty ekonomiczne S1A_U01 

4. Student posiada umiejętność przygotowania prac 

pisemnych z wykorzystaniem kategorii 

ekonomicznych oraz literatury przedmiotu 

S1A_U09 

 

5. Student umie w wypowiedziach ustnych prawidłowo 

wykorzystywać kategorie  ekonomiczne 
S1A_U10 

6. Student ma umiejętności językowe w zakresie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych 

dla ekonomii, zgodnie z wymaganiami określonymi 

dla poziomu B2 ESOKJ 

S1A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

1. Student jest przygotowany do komunikowania się z 

otoczeniem w miejscu pracy i poza nim oraz 

przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych 

środków przekazu informacji 

S1A_K05 

S1A_K06 

 

        ……………………………….
        podpis osoby składającej sylabus 

  

  

 


