
 

 

Fachowa terminologia w języku litewskim 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno – Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Europeistyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Praktyczny 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-US1-1TFJL 

Język przedmiotu Litewski  

Rodzaj przedmiotu M_5 

Dziedzina i dyscyplina nauki  

Rok studiów/semestr Rok 1 / semestr 1 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć             

i egzaminów) 

 

Zakres wiadomości z języka litewskiego przewidzianych programem nauczania w szkole 

średniej.  
 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczeń 

Założenia i cele przedmiotu 

Zajęcia mają na celu rozwijanie i utrwalenie wybranych wiadomości z języka litewskiego z 

zakresu szkoły średniej; kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się w formie 

ustnej i pisemnej; nabycie umiejętności rozumienia i analizowania fachowej terminologii 

związanej z Unią Europejską. 

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 zna podstawowe założenia i terminologię właściwą naukom prawnym, 

politycznym, ekonomicznym oraz w sferze nauk o kulturze i filozofii, dysponuje 

wiedzą w zakresie ich wzajemnych relacji oraz właściwych im więzi społecznych 

K1A _W02; 

2. Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz 

przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień związanych  

z europeistyką, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych 

źródeł 

K1A_U11; 

3. Student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla europeistyki, zgodne z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

K1A_U12; 

4. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K1A_K01; 
5. Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, 

gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i 

polityczne 

K1A_K05; 

 

Punkty ECTS 2 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Udział w ćwiczeniach – 30 

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń - 4 

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego – 6 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 5 



Przygotowanie do zaliczenia – 3 

Zaliczenie -  2 

 

50 godzin , odpowiada 2 pkt ECTS 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 22 1 pkt ECTS 

o charakterze praktycznym 28 1 pkt ECTS 

  

Data opracowania: 12.05.2015 
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-US1-1TFJL 

Nazwa kierunku Europeistyka 

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 

30 godzin ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS 2 

Prowadzący  Mgr Erika Memis 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Przyczyny i skutki globalizacji. 

2. Różnorodność językowa w Unii Europejskiej. Europejski 

Dzień Języków. Języki oraz biznes są nierozłączni. 

3. Komunikacja w środowisku wielokulturowym. Język 

litewski w Unii Europjeskiej. 

4. Pielęgnowanie europejskej różnorodności kulturowej i 

językowej. Tożsamość narodowa. Podstawy etyki.  

5. Litwa w procesie integracji europejskiej. 

6. Źródła prawa Unii Europejskiej. Prawo i Litwa. 

Terminologia ir inne słownictwo fachowe. 

7. Instytucje Unii Europejskiej. Terminologia ir inne 

słownictwo fachowe. 

8. Polityka Unii Europejskiej. Terminologia ir inne 

słownictwo fachowe. 

9. Problemy Europy i jej przyszłość.  

10. Wystąpienie publiczne (prezentacja). Komunikacja 

społeczna. Dialog, monolog. 

11. Dyskusja, polemika, dysputa. 

12. Przygotowanie się do publicznego wystąpienia. 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem 

ich weryfikacji 

1. Student zna podstawowe założenia i terminologię właściwą 

naukom prawnym, politycznym, ekonomicznym oraz w sferze nauk 

o kulturze i filozofii, dysponuje wiedzą w zakresie ich wzajemnych 

relacji oraz właściwych im więzi społecznych 

2. Student zna metody pozyskiwania danych ekonomicznych, zna 

metody i narzędzia analizy i interpretacji tekstów prawnych  

3. Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac 

pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych dotyczących 

zagadnień związanych  

z europeistyką, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych 

a także różnych źródeł 

4. Student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych, właściwych dla europeistyki, zgodne z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego 

 5. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 

6. Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów 

społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) 

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne 

 

Formą weryfikacji efektów kształcenia w ramach ćwiczeń jest 

zaliczenie.  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

zaliczenie na podstawie: aktywność studenta na zajęciach (można 

opuścić tylko 1 zajęcie w semestrze), wyniki zrealizowanych zadań 

domowych, 2 kolokwium  oraz wystąpienie publiczne. 

W wypadku nieusprawiedliwionej nieobecności student jest 



zobowiązany do wykonania dodatkowych zadań.  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Europos Sąjungos teisė ir Lietuva. Moksl. red. Vilenas Vadapalas. 

Vilnius: Justitia, 2002 

Walter Cairns „Europos Sąjungos teisės įvadas“ // Vilnius, 

Eugrimas, 1999 

Žaltauskaitė-Žalimienė S. Europos Sąjunga // Tarptautinės 

organizacijos (autorių kolektyvas). Vilnius: Justitia, 2001 

Gediminas Vitkus, Europos mozaika 28 Europos Sąjungos 

valstybės, Vilnius, 2013 

Bakonis Evaldas, Europos Sąjunga, Didakta, 2011 

Gediminas Vitkus, Europos Sąjunga, Enciklopedinis žinynas, 2004 

http://ec.europa.eu/lietuva/abc_of_the_eu/index_lt.htm 

http://europa.eu/pol/index_lt.htm 

http://europa.eu/!uU73JY 

http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_lt.htm 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………. 
 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://europa.eu/!uU73JY
http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_lt.htm

