
 

JĘZYK ANGIELSKI CZ.1 

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-US1-1LJA/ 1000-US1-2LJA 

Język przedmiotu Język angielski, język polski 

Rodzaj przedmiotu Moduł ogólny; przedmiot obowiązkowy 

Rok studiów/semestr Rok I/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:  

1. rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: 

mówienia, słuchania, czytania oraz pisania zarówno w kontekście życia 

codziennego jak i w kontekście zawodowym w ramach kształcenia 

kompetencji komunikacyjnej na poziomie B2; 

2. podnoszenie kompetencji językowych poprzez pracę nad poprawnością 

gramatyczną wypowiedzi ustnych i pisemnych; 

3. utrwalenie słownictwa ogólnego oraz poszerzenie słownictwa 

specjalistycznego (słownictwa z zakresu studiów europejskich); 

4. przygotowanie do przedstawienia fachowej prezentacji i wzięcia udziału w 

specjalistycznej dyskusji dotyczącej własnej tematyki zawodowej na 

podstawie złożonych tekstów fachowych. 

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 – pisania 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 

Student zna podstawowe założenia i terminologię właściwą naukom 

prawnym, politycznym, ekonomicznym oraz w sferze nauk o kulturze, 

dysponuje wiedzą w zakresie ich wzajemnych relacji oraz właściwych im 

więzi społecznych 

K_W02 

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 

K_U11 

Student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla europeistyki, zgodne z wymaganiami 
K_U12 



określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01  

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 

role. 
K_K02 

Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. K_K06 

 

Punkty ECTS 6 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

60 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 90 3,6 

o charakterze praktycznym 150 6 

  

Data opracowania: 12.05.2015 
Koordynator 

przedmiotu: 
mgr Nadežda Rusecka 

 

 

 

 

 



SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Język angielski 

Kod przedmiotu 1000-US1-1LJA 

Nazwa kierunku Europeistyka 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Język angielski, język polski 

Rok studiów/ semestr Rok I;  semestr I, II 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

60 godzin lektoratów 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje 

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący  mgr Nadežda Rusecka 

Treści merytoryczne przedmiotu Tematyka:  Komunikacja. Kariera. Negocjacje i osiąganie 

porozumienia. Różnice kulturowe. Rozmowy 

telefoniczne. Bieżące wydarzenia polityczne, 

gospodarcze i społeczne w kraju i na świecie. 

Globalizacja – przyczyny i skutki; Tożsamość narodowa 

i poczucie bycia Europejczykiem; Dziedzictwo 

kulturowe społeczeństw europejskich; Problemy Europy 

i jej przyszłość; 

 

Język:   czasy: present simple, present continuous, present 

perfect, past simple, past continuous, rzeczowniki 

policzalne i niepoliczalne, liczebniki, stopniowanie 

przymiotników, czasowniki modalne, idiomy i 

czasowniki frazalne, strona bierna, przyimki, tryby 

warunkowe. 

Pisanie: e-mail, CV, list motywacyjny, notatka służbowa, 

agenda spotkania, opisywanie wykresów. 

 

Zawartość tematyczna 

poszczególnych ćwiczeń  

1. Test poziomujący. (2 godz.) 

 

2. Zajęcia organizacyjno-informacyjne (zaliczenia, 

egzamin, metody i style uczenia się języka obcego, 

wyrazy i zwroty międzynarodowe, zwroty 

grzecznościowe, polecenia). (2 godz.) 

 

3. Liczebniki. Komunikacja. (2 godz.) 

  

4. Użycie języka angielskiego w pracy. Nauka języków 

obcych: trudności i zalety. (2 godz.) 

  

5. Problemy językowe w pracy. Test 1. (2 godz.) 

  

6. Powtórzenie czasów teraźniejszych: present simple, 

present continuous, present perfect oraz przeszłych past 

simple, past continuous. (2 godz.) 

  

7. Kariera. Typowy dzień pracy. Czasowniki frazalne 

związane z pracą. (2 godz.) 

  

8. Present simple a present continuous. Przyimki czasu i 

miejsca. (2 godz.) 

  

9. Rady. Sugestie, oferty. Pisanie CV. Test 2. (2 godz.) 



  

10. Negocjacje i osiąganie porozumienia. Rekrutacja 

pracowników. (2 godz.) 

  

11. Statystyki dotyczące zatrudnienia. Zadawanie pytań. (2 

godz.) 

 

12. Bieżące wydarzenia polityczne, gospodarcze i 

społeczne w kraju i na świecie – wymiana informacji, 

dyskusja. Past simple a present perfect. (2 godz.) 

  

13. Omawianie listu motywacyjnego. Test 3. (2 godz.) 

  

14. Sprawdzian pracy samodzielnej. Prezentacje na 

wybrany temat. (2 godz.) 

  

15. Powtórzenie. Przegląd prasy. Pisanie review (2 godz.) 

  

16.  Wolny rynek: wady i zalety. Rozmowa telefoniczna: 

rozmowa z klientem. (2 godz.) 

 

17. Dziedzictwo kulturowe społeczeństw europejskich – 

zabytki angielskie, idea otwartych drzwi – wymiana 

informacji, prezentacje, dyskusja. Rzeczowniki 

policzalne i niepoliczalne, some , any, much, many. (2 

godz.) 

  

18. Globalizacja – przyczyny i skutki – analiza wypowiedzi 

internautów, opinie studentów. (2 godz.) 

 

19. Problemy Europy i jej przyszłość – współczesne 

zagrożenia: kryzys ekonomiczny, zanieczyszczenie 

środowiska, kryzys rodziny, żywność genetycznie 

modyfikowana, utrata tożsamości religijnej, choroby 

cywilizacyjne – analiza sytuacji, szukanie rozwiązań. 

Czasowniki modalne. Opisywanie wykresów. (6 godz.) 

  

20. Jaką Europę chcemy zbudować – krótkie wystąpienia 

studentów. Czasy przyszłe: future simple i to be going 

to. (4 godz.) 

  

21. Konkurencja. Notatka służbowa, agenda spotkania. Test 

4. (2 godz.) 

  

22. Dziedzictwo kulturowe społeczeństw europejskich – 

zabytki. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.  

Porównania. (2 godz.) 

 

23. Negocjacje i osiąganie porozumienia. Wywiad. Zdania 

warunkowe: first i second conditional. (2 godz.) 

  

24. Różnice między kulturami. Prezentacja różnych kultur. 

Sugestie i uzgodnienia. Powtórzenie. (4 godz.) 

  

25. Sprawdzian pracy samodzielnej. Prezentacje na 

wybrany temat. (2 godz.) 

  

26. Test 5. Omawianie rezultatów. Zaliczenie. (2 godz.) 

 



Efekty kształcenia wraz ze sposobem 

ich weryfikacji 
Efekty kształcenia 

 

K_K06, K_U11, K_U12, 

K_W02 

 

K_U11, K_U12 

 

K_U12, K_W02 

 

K_K01, K_K06 

 

 

 

K_K02 

 

Sposób weryfikacji 

 

Przygotowanie projektu. 

 

 

Wypowiedź ustna. 

 

Test.  

 

Obserwacja stała,ocena 

aktywności w trakcie 

zajęć. 

  

Ocena efektów pracy 

zespołowej. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

 Regularna obecność na zajęciach - można opuścić 

dwa zajęcia w semestrze. W wypadku 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

student jest zobowiązany do opracowania tekstu 

wskazanego przez lektora (długość tekstu- strona 

A4) i wykazać się podczas konsultacji lektora 

umiejętnością poprawnego przeczytania i 

streszczenia/ interpretacji przygotowanego tekstu. 

 Aktywność na zajęciach.  

 Praca własna studenta (odrabianie prac domowych, 

praca nad projektami, przygotowanie się do prac 

kontrolnych) 

 Zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów 

cząstkowych z zakresu realizowanego programu oraz 

prezentacji ustnych. W razie nieobecności podczas 

testu kontrolnego student jest zobowiązany do 

zaliczenia go podczas dyżuru lektora. W razie 

nieobecności podczas prezentacji projektów student 

jest zobowiązany do zaliczenia prezentacji podczas 

konsultacji lektora lub w czasie kolejnych zajęć. 

 Testy, prace pisemne i prezentacje są oceniane w 

skali od 2 do 5, a stopień zaliczenia – to średnia 

arytmetyczna wszystkich ocen za semestr. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

ProFile 2, Intermediate; Jon Naunton, (Oxford) 

English Grammar in Use, Raymond Murphy 

Business Vocabulary in Use, Bill Mascull 

English Vocabulary in Use, pre-intermediate & 

intermediate, Stuart Redman 

Business Across Cultures, Effective Communication 

Strategies, Laura M. English, Sarah Lynn 

Essential Business English, Karol Siskind 

First Steps in Business English, Roman Kosierkiewicz 
 

 

 

 

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


