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Fachowa terminologia w języku litewskim 
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 Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1FTJL 

Język przedmiotu Litewski 

Rodzaj przedmiotu  MK_10  

Rok studiów /semestr Rok 1/ semestr 1 

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 

15 godzin ćwiczeń 

Założenia i cele przedmiotu 

Užsiėmimais siekiama, kad studentai suprastų ir gebėtų vartoti taisyklingą lietuvių kalbą 

profesinėje srityje, todėl šio dalyko mokymas paremtas dviem principais: profesinės kalbos 

poreikiu ir profesinės kalbos funkcijomis. Programoje laikomasi nuostatos, kad bendrieji 

taisyklingos kalbos pagrindai yra įgyti vidurinio mokslo pakopoje, o studijų metu labiau 

gilinamasi į specialybės kalbos reiškinius, todėl seminarų metu studentai konsultuojami, 

kaip ir kurso dėstymo pabaigos pašalinti kalbos netaisyklingumo požymius, siekiama, kad 

informacinės techninės kalbos terminus sietų su profesine saviugda. Individualių ir 

grupinių užduočių atlikimas, parengtos mokomosios medžiagos analizė, aktyvieji mokymo 

metodai suteiks žinių apie bendrinės lietuvių kalbos normas ir profesijos terminų vartojimo 

ypatybes bei naujoves, leis manipuliuoti lietuviškąja specialybės terminija. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, 

wspólnego omawiania zagadnień oraz prac pisemnych wskazanych przez prowadzącego 

ćwiczenia. 

Konsultacje indywidualne.  

 

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na podstawie: aktywność studenta na zajęciach, 

wyniki zrealizowanych prac pisemnych i kolokwium oraz wystąpienie publiczne. 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych i etycznych 

związanych z informatyką. Zna podstawowe zasady BHP przy obsłudze sprzętu 

komputerowego. 

X1A_W06; X1A_W07; 

X1A_W09; T1A_W08;  

T1A_W10 

2. Student ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności 

gospodarczej. 

X1A_W09; T1A_W08; 

T1A_W09; T1A_W11 

3. Studnt rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji. 
X1A_K01; X1A_K05; 

T1A_K01 
 



Punkty ECTS 1 pkt ECTS  

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Udział w ćwiczeniach – 15 

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń - 4 

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego – 3 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 4 

Przygotowanie do zaliczenia – 2 

Zaliczenie -  2 

 

30 godzin , odpowiada 1 pkt ECTS 

 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 21 1 pkt ECTS 

o charakterze praktycznym 9 1 pkt ECTS 

  

Data opracowania: 12.02.2015 
Koordynator 

przedmiotu: 
Mgr Erika Memis 

 

 

 

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 Fachowa terminologia w języku litewskim 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1FTJL 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Litewski 

Rok studiów/ semestr Rok 1/ semestr 1 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

15 godzin ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS 1 pkt ECTS 

Prowadzący  Mgr Erika Memis 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Valstybinės kalbos samprata. Kalbos norma, jos požymiai. 

Kalbos normų kriterijai. Svarbiausi bendrieji 

informacinių technologijų srities – leksikos, gramatikos, 

tarties, kirčiavimo reikalavimai. 

2. Specialybės kalba. Rašytinės ir sakytinės kalbos skirtumai. 

Viešoji ir neviešoji kalba, jų santykis su specialybės ir 

profesijos kalbos vartosena. 

3. Termino samprata. Terminų rūšys. Terminų tartis ir 

kirčiavimas. Lietuviški ir skolinti terminai. 

4. Kalbos netaisyklingumo priežastys ir šaltiniai. Teiktini ir 

neteiktini vertalai. 

5. Sintaksės normos ir klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. 

6. Didžiųų raidžių rašymas. Kanceliarinė kalba. Rašytinis 

specialybės tekstas. Dokumentų įforminimas. 

7. Viešasis ir neviešasis kalbėjimas. Viešasis monologinis ir 

dialoginis kalbėjimas kaip bendravimo formos. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1. Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień 

prawnych i etycznych związanych z informatyką. Zna 

podstawowe zasady BHP przy obsłudze sprzętu 

komputerowego. 



2. Student ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia 

samodzielnej działalności gospodarczej. 

3. Studnt rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności 

i kwalifikacji. 

 

Formą weryfikacji efektów kształcenia w ramach ćwiczeń jest 

zaliczenie.  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Studentai, nepraleidę daugiau kaip 2 seminarų, teigiamam 

įvertinimui parašę 2 kolokviumus ir atsiskaitomuosius darbus, 

skaitę pranešimą specialybės tema, gauna įskaitą. Kiti rašo dalyko 

baigiamąjį kontrolinį darbą. Studentams, praleidusiems 4 

seminarus ir/arba neatsiskaičiusiems kolokviumų, įskaitos laikyti 

neleidžiama. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. Kaulakienė A., Naujosios technologijos ir kompiuterijos 

terminija, Vilnius, 2006 

2. Keturkalbis informatikosodynas, Vilnius, 2009 

3. A. Kazlauskienė, E. Rimkutė, A. Bielinskienė, Bendroji ir 

specialybės kalbos kultūra, – Kaunas: Pasaulio lietuvių 

centras, 2008. 

4. Z. Nauckūnaitė, Iškalbos mokymas, – Kaunas: Šviesa, 

2001. 

5. Enciklopedinis kompiuterijos žinynas, – Vilnius: TEV, 

2005 (arba http://www.likit.lt/term/enc.html)  

6. Tarptautinių žodžių žodynas, – Vilnius: Alma Littera, 

2001 

7. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, – Vilnius: MELI, 

2000 (arba http://www.lki.lt/dlkz/) 

8. www.vlkk.lt 

 

 

        ………………………………. 
        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. 

 

 

http://www.likit.lt/term/enc.html
http://www.lki.lt/dlkz/

