
JĘZYK OBCY 
 

SYLABUS 
 

A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1/2ANG 1/2ROS 

Język przedmiotu Język obcy: angielski lub rosyjski 

Rodzaj przedmiotu Moduł ogólny; przedmiot obowiązkowy 

Rok studiów /semestr Rok 1/II;  semestr I, II, III, IV 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

brak 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

120 godz.  ćwiczeń 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje  

Założenia i cele przedmiotu 

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: 

mówienia, słuchania, czytania oraz pisania zarówno w kontekście życia 

codziennego jak i w kontekście zawodowym. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych, konwersacje, dyskusje, 

prezentacje, prace pisemne. Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa 

studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, wspólnego 

omawiania zagadnień oraz – doraźnie – prac pisemnych wskazanych przez 

prowadzących ćwiczenia. 

Konsultacje indywidualne 

 

Testy cząstkowe i / lub semestralne. 

Zaliczenie na ocenę po II i IV semestrze. 

Egzamin (część ustna i pisemna) po IV semestrze. 

 

 

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. Posiada wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych 

umożliwiającą wypowiadanie się, w formie pisemnej (np. list, e-mail) 

na tematy ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem. 

Posługuje 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 potrafi zrozumieć teksty pisane stosowane w życiu 

codziennym i rozumie teksty ekonomiczne (obejmujące terminologię 

właściwą dla studiowanego kierunku ) 

S1A_U01 

4. Student posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z 

wykorzystaniem kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu 

S1A_U09 

 

5. Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych 

(np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić 

rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką 

właściwą dla swojego kierunku studiów. 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 

2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w 

dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania. 

3. Posiada świadomość podstawowych różnic kulturowych niezbędną 

do skutecznego funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy. 

S1A_K05 

S1A_K06 

 

 

Punkty ECTS 8 punktów 

 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

 

120 godz. – udział w zajęciach  

60 godz. – przygotowanie do zajęć, zaliczeń, egzaminu  

30 godz. – udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie  

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 150  

 

o charakterze praktycznym 210 
 

8 pkt ECTS
 

 

 



 

JĘZYK ROSYJSKI 

SYLABUS 
 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

JĘZYK OBCY (ROSYJSKI), B1 
 

Kod przedmiotu 1000-ES1-2ROS 

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 

 

2 rok studiów, 3 -4 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). 

2. Komunikacja w biznesie. List- zaproszenie. 

3. Prezentacja firmy, opowiadanie o firmie. Monologi. 

4. Kierunki działalności poszczególnych oddziałów 

firmy.  List-prośba. 

5. Rynek pracy. Robotnice i pracownicy. List 

motywacyjny. 

6. Pieniąndze. Wprowadzenie euro na Litwie. Dyskusja. 

Ćwiczenia gramatyczne. 

7. Demokracja i progres. Testy ortograficzne. 

8. Marketing. Popularne znaki handlowe. 

9. Reklama. Agencja reklamowa. Ćwiczenia.  

10. Organizacja kontaktów służbowych. Zaproszenia. 

Dialogi. 

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

12. Plany i rozkłady. Spotkania służbowe. Dialogi. 

13. Życie towarzyskie. Program wyjazdu. 



Zamówienie/propozycja. 

14. Artykuły z polskich gazet i czasopism. Tłumaczenie 

tekstów z języka polskiego na język rosyjski.  
15. Planowanie. Biznes–plan.   

Ćwiczenia gramatyczne. 

16. Nowości ekonomiczne. Właściwości i dane 

techniczne produktu. Ćwiczenia gramatyczne. 

17. Porównania. Skarga. Pisanie odpowiedzi na skargi. 

18. Finanse. Negocjacje. Osiąganie porozumienia. 

19. Banki. Internet–bank. Ćwiczenia. 

20. Giełda. Makler. Ćwiczenia.  

21. List służbowy. 

22. Komunikacja językowa. Słuchanie. Tłumaczenie. 

Ćwiczenia gramatyczne. 

23. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. 

Prezentacje tematu.  

24. Wyjazdy służbowe. Etykieta międzynarodowa. 

Ćwiczenia. 

25. Studiowanie języka pracy naukowej. Pisanie  

recenzji artykułu. 

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

27. Komunikacija językowa. Słuchanie. Tłumaczenie. 

Ćwiczenia gramatyczne. 

28. Prezentacje na wybrane tematy ekonomiczne. 

29. Powtórzenie materiału, testy sprawdzające. 

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 3 i 4 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: 

odpowiedz ustna (20 pkt.), słuchanie (20 pkt), czytanie 

(20 pkt), pisanie (20 pkt), gramatyka i słownictwo (20 

pkt), o pisanie (20 pkt). 

 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

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

Warszawa 2010. 

L.Kłobukowa,I .Michałkina,...  -  “Język rosyjski w 

sferze biznesu”, PWN Warszawa 2007. 

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

rosyjsku”, Poltext Warszawa 2005. 

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

rosyjsku”, Poltext Warszawa 2007 



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

języka rosyjskiego”, PWN Warszawa 2006 

Korzystanie ze stron internetowych, gazet i czasopism. 
 

 

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

 

 


