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FACHOWA TERMINOLOGIA W JĘZYKU LITEWSKIM 
 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia/Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3FTJL 

Język przedmiotu Litewski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów /semestr 1/2 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Studentai turi būti išlaikę lietuvių kalbos abitūros egzaminą. 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Liczba godzin 15, ćwiczenia 

Założenia i cele przedmiotu 

Supažindinti studentus su svarbiausiomis mikroekonomikos ir makroekonomikos sąvokomis 

lietuvių kalba, terminais, paremtais profesinės kalbos poreikiu ir profesinės kalbos 

funkcijomis, bei užtikrinti, kad studentai gebėtų suvokti lietuviškąją ekonomikos leksiką ir ją 

tikslingai vartoti atsižvelgdami į lietuvių kalbos gramatikos ir etikos normas. Suteikti 

galimybę geriau susipažinti su Lietuvos ekonomikos laisvosios verslininkystės, paklausos ir 

pasiūlos, valstybės, bankininkystės, darbo rinkos terminais, puoselėti studentų iniciatyvą, 

verslumą, gebėjimą lavinti, plėtoti ekonomikos leksikos vartojimo gebėjimus ir įgūdžius, 

rengiant pranešimus ekonominėmis temomis, pritaikant viešosios kalbos reikalavimus, 

suvokti ekonominę Lietuvos situaciją bei valstybine kalba interpretuoti ją, išmanyti 

bendradarbiavimo principus, mokėti naudotis informacijos šaltiniais, gebėti įvertinti 

kalbinę aplinką ir pritaikyti ją savo poreikiams.  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metodai: probleminis dėstymas, demonstravimas; aktyvaus mokymosi metodai(grupės 

diskusija, kūrybinės užduotys: situacijų modeliavimas, sakinių taisymas); tiriamieji 

metodai: informacijos paieška, literatūros skaitymas, pranešimo rengimas, pristatymas). 

Įskaita: baigiamasis kontrolinis testas arba du teigiamai įvertinti kontroliniai darbai, 1 

viešoji kalba, aktyvus lankymasis ir dalyvavimas pratybų metu. 

 

Efekty kształcenia
i
 

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 

UMIEJĘTNOŚCI  

2.Student skutecznie komunikuje się w metajęzyku współczesnej ekonomii ze 

specjalistami w swojej dyscyplinie. 
S1A_U09; S1A_U10; S1A_U11 

3.Student rozumie teksty ekonomiczne. S1A_U01 

4. Studen w wypowiedziach ustnych prawidłowo wykorzystuje kategorie  

ekonomiczne. 
S1A_U10 

5. 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  

6.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 

 

Punkty ECTS 1 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

Udział w zajęciach – 15 godz. 

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz. 

Przygotowanie do kolokwium – 10 godz. 

Przygotowanie do testu kontrolnego –  20 godz. 

Przygotowanie do wystąpienia publicznego – 10 godz. 

Udział w konsultacjach – 8 godz. 

Test – 2 godz. 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 1 

o charakterze praktycznym 55 2 

  

Data opracowania: 25.09.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Mgr Erika Memis 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe 

sylabusu 

Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Fachowa terminologia w języku litewskim 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3FTJL 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Litewski 

Rok studiów/ semestr 

 

Rok 3 / semestr1 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

Ćwiczenia – 15 godzin 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

Mgr Erika Memis 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

1. Bendrinė kalba. Kalbos norma. Pagrindiniai kalbos norminimo 

kriterijai. Kalbos normų pažeidimai.  

2. Specialybės kalba: tartis ir kirčiavimas. Bendrinės tarties normos 

ir klaidos. Svarbiausi bendrinės kalbos kirčiavimo reikalavimai. 

3. Kalbos kultūra plačiąja prasme. Viešasis kalbėjimas. Viešojo 

kalbėjimo kultūra, pagrindiniai kalbos etiketo reikalavimai. 

4. Specialybės kalba: leksikos normos ir klaidos. Terminija. 

Nevartotinos svetimybės. Nevartotini netaisyklingi vertiniai. 

5. Specialybės kalba: žodžių darybos normos ir klaidos. Priesagų 

vartojimo klaidos. Priešdėlių vartojimo klaidos. 

6. Specialybės kalba: sintaksės normos ir klaidos. Linksnių 

vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. 

7. Specialybės kalba: didžiųjų raidžių rašymas. Kanceliarinė kalba. 

Rašytinis specialybės tekstas. Dokumentų įforminimas. 



8. Pasirengimas viešajai kalbai. 

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efekt 

kształcenia 

Kolokvium Ocena 

aktyvności 

na 

ćwiczeniach,  

Uczestnictwo 

w dyskusji 

Prace 

pisemne- 

domowe 

(zagadnienia 

problemowe) 

Ocena pracy 

zespołowej 

S1A_W01 X X X  

S1A_W06 X X X  

S1A_W10  X  X 

     

S1A_U01 X X X X 

S1A_U09  X   

S1A_U10  X   

S1A_U11  X   

     

S1A_ K05   X  X 

S1A_ K06  X  X 
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Įskaita: baigiamasis kontrolinis testas arba du teigiamai įvertinti 

kontroliniai darbai, 1 viešoji kalba, aktyvus lankymasis ir dalyvavimas 

pratybų metu. 

Wykaz literatury 

podstawowej 

i uzupełniającej 

1. Kavaliauskas V., Švarlienė D., Ekonomikos ir verslo specialybių kalbos 

pratybos, 2009 

2. Specialybės kalba: sistema ir vartosena, 2004 

3. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / 4 leidimas 

4. Čičinskas J., Klebanskaja N., Ekonomika ir verslas, 2006 

5. VPU ekonomikos katedra, Ekonomikos  terminai ir sąvokos (mokomasis 

žodynas), 1999 

6. Pupkis A., Kalbos kultūros studijos, 2005 

7. Kaulakienė A. ir kt., Kalbininkų patarimai studentams: teorija ir 

praktika, 2008 

8. Koženiauskienė R., Retorika: iškalbos stilistika, 1999 

9. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai: www.vlkk.lt  

 

 

 

 

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

                                                 

 


