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Repetytorium z języka polskiego 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

 

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 Zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania przedmiotów w systemie USOS. 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy 

Rok studiów /semestr Rok II, semestr II 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Zakres wiadomości  z języka polskiego przewidzianych programem nauczania w szkole 

średniej. 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

15 godz. ćwiczenia 

Dodatkowo godzina konsultacji  tygodniowo  (7 godz.) 

 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem zajęć jest: 

- utrwalenie wybranych wiadomości z języka polskiego z zakresu szkoły średniej; 

- kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej; 

- zwiększenie świadomości językowej; 

 - kształtowanie  poszukiwania wiedzy o współczesnej normie językowej w różnych typach 

naukowej literatury poprawnościowej (słowniki, poradniki, opracowania poprawnościowe. 

 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody nauczania -  konsultacje, warsztaty grupowe. 

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę. 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

 

WIEDZA 

Posiada wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych  

umożliwiającą wypowiadanie się w ustnej i pisemnej   

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  
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UMIEJĘTNOŚCI 

1. Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla ekonomii, zgodnie z wymaganiami określonymi dla  poziomu  

ESOKJ. 

2. Student posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z wykorzystaniem 
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kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu. 

 

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 
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Punkty ECTS Należy podać liczbę punktów ECTS przypisaną przedmiotowi. 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

15 godz. – udział w zajęciach 

wymienić rodzaje aktywności studenta wraz z przypisaną im liczbą godzin nakładu pracy 

studenta.  

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela   

o charakterze praktycznym   

  

Data opracowania: 09.02.2015. 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Barbara Dwilewicz 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Repetytorium z języka polskiego 

Kod przedmiotu Zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania przedmiotów. 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Rok II, semestr II 

 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

15 godz. – ćwiczenia 

Dodatkowo  godzina konsultacji   tygodniowo (7godz.) .  

Liczba punktów ECTS Podać w wypadku, gdy nie wypełniono części A. 

Prowadzący  

 

Barbara Dwilewicz, doktor  

Treści merytoryczne przedmiotu  

1.Rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy: rzeczownik, 

przymiotnik, zaimek, czasownik. 

 

2. Poprawność w zakresie składni zgody: orzeczenie przy 

podmiocie wielowyrazowym, forma gramatyczna orzecznika, 

forma orzeczenia przy nietypowych podmiotach. 

 

3.Poprawność w zakresie związku rządu: łączenie czasowników z 

rzeczownikami i zaimkami rzeczownikowymi, łączenie  

przymiotników z  rzeczownikami i zaimkami rzeczownikowymi, 



łączenie rzeczowników z innymi rzeczownikami. 

 

4. Wyrazy pomocnicze w zdaniu: używanie przyimków i wyrażeń 

przyimkowych, spójników. Zasady używania imiesłowowego 

równoważnika zdania. 

 

5. Składnia liczebników: liczebniki główne, zbiorowe, ułamkowe, 

nieokreślone, porządkowe. 

 

6.Typowe zwroty i wyrażenia stosowane w pracach dyplomowych: 
- służące sformułowaniu  motywu, celu podejmowanego tematu; 

- służące przybliżeniu stanu badań; 
 - spajające treść; 

- o funkcji nawiązującej; 

- słownictwo wyrażając e stosunek do własnej i cudzej 

wypowiedzi; 

- podkreślające logiczność wypowiedzi; 

- służące wprowadzeniu definicji, cytatu, tabeli; 

- zapowiadające  analizę danych zawartych w tabeli; 

- rozpoczynające oraz podsumowujące rozdział;  

- zapowiadające następny rozdział; 

- rozpoczynające zakończenie pracy. 

 

7. Ćwiczenia  w redagowaniu i streszczaniu tekstu (streszczenie-

ekstrakt, streszczenie-parafraza). 

 

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Zaliczenie – tekst kontrolny, ocena aktywności w trakcie zajęć, 

ocena zadań domowych 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zaliczenie z oceną  jest dokonywane na podstawie  zadań 

domowych, zadań wykonywanych na zajęciach, aktywności w 

trakcie zajęć oraz testu kontrolnego. Warunkiem uzyskania 

zaliczenia jest również systematyczne uczęszczanie studenta na 

zajęcia(można opuścić tylko 1 zajęcie w semestrze). W wypadku 

nieusprawiedliwionej nieobecności student  jest zobowiązany do 

wykonania dodatkowych  zadań. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, 

składnia , Warszawa 2006. 

A. Markowski, Kultura języka polskiego, Warszawa 2008. 

Język polski. Poradnik prof. Markowskiego,Warszawa  

Nowy słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, 

Warszawa 2002. 

 

 

 

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

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 


