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Przedmiot: Język angielski Kod przedmiotu 

Status przedmiotu:   
Język wykładowy: angielski  
Rok: II Semestr: IV 

Nazwa specjalności:  

Rodzaj zajęć i liczba 
godzin:  

Studia stacjonarne/niestacjonarne 

Wykład  

Ćwiczenia 30 

Laboratorium  

Projekt  

Liczba punktów ECTS: 2 

 

Cel przedmiotu 
C1 Rozwijanie czterech umiejętności językowych: słuchania, czytania, pisania, mówienia. 

Rozwijanie umiejętności zawodowych: rozmowa telefoniczna, spotkanie, negocjacje, 
prezentacje na poziomie B2. 

C2 Wprowadzenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania firmy w międzynarodowym kontekście 
kulturowym z uwzględnieniem różnic kulturowych na poziomie B2. 

C3 Przygotowanie do zawodowej prezentacji z uwzględnieniem słownictwa związanego z pracą 
doktorską na poziomie B2. 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 
1 Poziom B1 w zakresie gramatyki i słownictwa w mowie i piśmie. 

 

Efekty kształcenia  

 W zakresie wiedzy: 

EK 1 Rozumie i potrafi interpretować teksty specjalistyczne charakterystyczne dla studiowanej 
dziedziny w stopniu rozszerzonym. 

EK 2 Rozumie specjalistyczny język mówiony w postaci wykładów, prezentacji, seminariów, dyskusji 
etc. W stopniu rozszerzonym. 

EK 3 Zna struktury gramatyczne niezbędne w mowie i piśmie w studiowanej dziedzinie. 

 W zakresie umiejętności: 

EK 4 Potrafi korzystać z literatury fachowej w języku angielskim w stopniu rozszerzonym. 

EK 5 Potrafi wypowiadać się oraz wyrażać swoje opinie w mowie i w piśmie na tematy objęte 
zakresem studiów w stopniu rozszerzonym. 

 W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 6 Potrafi samodzielnie posługiwać się językiem angielskim w obszarze studiowanej dziedziny. 

EK 7 Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze specjalistycznej w języku angielskim. 

 
 

Treści programowe przedmiotu 
Forma zajęć – ćwiczenia 

 Treści programowe Liczba godzin 

ĆW1 
Marketing, skuteczna promocja, tworzenia 
pytań; telefonowanie – wymiana informacji. 

2 

ĆW 2 

Planowanie i wyrażanie przyszłości; 
konstrukcja going to, czas Present 
Continuous, wyrażenia: plan, hope, expect, 
would like. 

2 



ĆW 3 
Zarządzanie; cechy i umiejętności dobrego 
kierownika pracownikami, mowa zależna – 
wprowadzenie. 

1 

ĆW 4 
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,  okresy 
warunkowe I i II; negocjowanie w sytuacji 
konfliktowej. 

1 

ĆW 5 
Nowy biznes; warunki dla prowadzenia 
działalności biznesowej. 

1 

ĆW 6 Produkty; prezentacja produktu; strona bierna. 1 

ĆW 7 Utrwalenie i powtórka – test2 1 

ĆW 8 
Znane marki; promocje i outsourcing; czas 
Present Simple i Present Continuous; udział w 
zebraniu. 

2 

ĆW 9 
Podróż; zwroty brytyjskie i amerykańskie, 
wyrażanie przyszłości, umawianie się przez 
telefon. 

2 

ĆW 10 
Zmiany w firmie; czasy: Past Simple i Present 
Perfect, zarządzanie spotkaniami 
biznesowymi. 

2 

ĆW 11 
Organizacja przedsiębiorstwa; struktura firmy, 
kombinacje rzeczownikowe 

1 

ĆW 12 
Reklama: kampania reklamowa, przedimki a, 
an, the, zero; prezentacja – dobry początek. 

1 

ĆW 13 
Pieniądze, wyrażenie związane z finansami, 
opisywanie tendencji na rynku, liczby. 

1 

ĆW 14 
Pisanie e – maila, streszczenia raportu, listu 
motywacyjnego. 

1 

ĆW 15 Utrwalenie i powtórka – test 1 1 

ĆW 16 
Różnice kulturalne, idiomy określające relacje 
zawodowe; czasowniki modalne: 
should/must/have to/need. 

2 

ĆW 17 
Zasoby ludzkie; rozmowa kwalifikacyjna; 
struktury gerundialne i bezokolicznikowe. 

1 

ĆW 18 
Rynki międzynarodowe; słownictwo dotyczące 
wolnego handlu; okresy warunkowe I/II/III. 

2 

ĆW 19 
Etyka w zawodzie; etyka w pracy; czasy 
narracyjne; czas Past Perfect; rozważanie 
opcji. 

2 

ĆW 20 
Przywództwo; słownictwo opisujące 
charaktery; zdania przydawkowe; prezentacja. 

1 

ĆW 21 
Konkurencja; słownictwo dotyczące opisu 
konkurencji, strona bierna; prowadzenie 
negocjacji. 

1 

ĆW 22 Utrwalenie i powtórka – test 2 1 

 Suma godzin: 30 

 

Narzędzia dydaktyczne 
1 Ćwiczenia audytoryjne 

2 Konwersatoria 

3 Translatoria 

 

Sposoby oceny 
Ocena formująca 

F1 Ocena bieżąca 

F2 Sprawdzian wiadomości 

Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie 

P2 Prezentacja tematyki badawczej związanej z pracą doktorską 

 



 
 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

[Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane 
w formie zajęć dydaktycznych – łączna liczba 
godzin w semestrze] 

30  

[Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane 
w formie np. konsultacji w odniesieniu – łączna 
liczba godzin w semestrze] 

3  

[Przygotowanie się do laboratorium – łączna 
liczba godzin w semestrze] 

 

[Przygotowanie się do zajęć – łączna liczba 
godzin w semestrze] 

17  

…  

Suma 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 
1 B2: Market Leader intermediate, David Cotton, David Favley, Simon Kent (Longman) 

2 Essential Grammar in Use, Reymond Murphy (Cambridge University Press) 

3 seria Test Your Business English (Longman) 

4 video: Vicki Hollett – Oxford Meeting Objectives 

5 Rick Baldwin, Dawid Heitley Creating Opportunities 

 
 

Macierz efektów kształcenia 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie 
danego efektu 
kształcenia do 

efektów 
zdefiniowanych 

dla całego 
programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposób oceny 

EK 1 2a, 2b C1, C2, C3,  ĆW1, ĆW2, 
ĆW3, ĆW4, 
ĆW5, ĆW6, 
ĆW7, ĆW9, 

ĆW10, ĆW11, 
ĆW12, ĆW13, 
ĆW14, ĆW16, 
CW17, ĆW18, 
ĆW19, ĆW20, 
ĆW21, ĆW22 

1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 2 2a, 2b C1, C2, C3 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 3 2a, 2b C1, C2, C3 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 4 2a, 2b C1, C2, C3 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 5 2a, 2b C1, C2, C3 1,2,3 F1, P1, P2 

EK 6 2b C1, C2, C3 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

EK 7 2a, 3a C1, C2, C3 1,2,3 F1, F2, P1, P2 

 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocenę 2 (ndst) Na ocenę 3 (dst) Na ocenę 4 (db) Na ocenę 5 (bdb) 

EK 1 
Nie zna podstawowego 
słownictwa w zakresie 
omawianych tematów.  

Zna podstawowe 
słownictwo w zakresie 
omawianych tematów. 

Posiada większy 
zasób słownictwa 
specjalistycznego. 

Posiada szeroki zakres 
słownictwa 
specjalistycznego. 

EK 2 

Nie rozumie 
specjalistycznego języka 
mówionego. 

W ograniczonym 
zakresie rozumie 
słownictwo 
specjalistyczne. 

Nie ma większych 
problemów w 
rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

Nie ma żadnych 
problemów w 
rozumieniu 
specjalistycznego 
słownictwa. 

EK 3 
Nie potrafi budować 
podstawowych 

W podstawowym 
zakresie potrafi 

Potrafi posługiwać się 
bardziej złożonymi 

Potrafi biegle i 
kreatywnie posługiwać 



konstrukcji 
gramatycznych w mowie 
i w piśmie. 

posługiwać się 
podstawowymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w piśmie. 

konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w piśmie. 

się złożonymi 
konstrukcjami 
gramatycznymi w 
mowie i w piśmie. 

EK 4 

Nie potrafi korzystać z 
literatury fachowej w 
języku angielskim. 

Potrafi korzystać z 
prostych tekstów w 
literaturze fachowej w 
języku angielskim. 

Potrafi posługiwać się 
bardziej 
skomplikowanymi 
tekstami w literaturze 
fachowej w języku 
angielskim. 

Potrafi posługiwać się 
zróżnicowanymi i 
skomplikowanymi 
tekstami w literaturze 
fachowej w języku 
angielskim. 

EK 5 

Nie potrafi wypowiadać 
się na tematy objęte 
zakresem studiów. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
wypowiadać się na 
tematy objęte 
zakresem studiów. 

Potrafi wypowiadać 
się przy użyciu 
bardziej złożonych 
konstrukcji leksykalno-
gramatycznych na 
tematy objęte 
zakresem studiów. 

Biegle i kreatywnie 
posługuje się 
specjalistycznym 
językiem mówionym. 

EK 6 

Nie potrafi posługiwać 
się językiem angielskim 
w obszarze studiowanej 
dziedziny. 

W ograniczonym 
zakresie posługuje się 
językiem angielskim w 
obszarze studiowanej 
dziedziny. 

Potrafi posługiwać się 
językiem angielskim w 
obszarze studiowanej 
dziedziny. 

Biegle i kreatywnie 
posługuje się językiem 
angielskim w obszarze 
studiowanej dziedziny. 

EK 7 

Nie potrafi samodzielnie 
wyszukiwać informacji w 
literaturze 
specjalistycznej w języku 
angielskim. 

W ograniczonym 
zakresie potrafi 
samodzielnie 
wyszukiwać informacje 
w literaturze 
specjalistycznej w 
języku angielskim. 

Potrafi samodzielnie 
wyszukiwać 
informacje w 
literaturze 
specjalistycznej w 
języku angielskim. 

Szybko i sprawnie 
potrafi samodzielnie 
wyszukiwać informacje 
w literaturze 
specjalistycznej w 
języku angielskim. 
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