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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego – angielski w 
biznesie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical English – business English 
Kierunek studiów  Filologia angielska 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)  I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) niestacjonarne 

Dyscyplina językoznawstwo 

Język wykładowy Język angielski 
 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Dominika Bugno-Narecka 

 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin 
 

semestr 
 

Punkty ECTS 
 

wykład   
konwersatorium   
ćwiczenia  36  I, II 
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   

translatorium   
wizyta studyjna   

 5 

 
 
Wymagania wstępne W1 - poziom języka angielskiego według założeń naboru na studia; 

W2 - podstawowa znajomość słownictwa i struktur gramatycznych języka an-
gielskiego pozwalająca na swobodne formułowanie wypowiedzi ustnej i pi-
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semnej. 
 
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 zdobycie i poszerzenie wiedzy zarówno z zakresu zagadnień biznesowych jak i znajomości słownic-
twa specjalistycznego z tej dziedziny. 

C2 rozwijanie sprawności językowych (pisanie, czytanie, mówienie, pisanie) w kontekście problemów 
związanych z szeroko rozumianym biznesem.  

C3 opanowanie umiejętności prezentowania oraz swobodnego wypowiadania się (w mowie i piśmie) 
na tematy dotyczące m.in. rynku pracy, podstaw marketingu, finansów czy ekonomii. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna podstawową terminologię związaną z pojęciami z 
zakresu języka angielskiego w biznesie oraz jest w stanie twórczo 
rozwijać i stosować tę wiedzę w działalności profesjonalnej. Ma 
uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używa-
ną w obrębie Filologii Angielskiej, rozumienie jej źródła oraz za-
stosowanie w kontekstach specjalistycznych.  

K_W03 

W_02 Ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożono-
ści, wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wie-
dza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. 
umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słucha-
nie). 

K_W04,  

W_03 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicz-
nie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów. 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierw-
szego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angiel-
skiego biznesowego. Student potrafi rozpoznać i zastosować 
zrówno rejestr języka biznesowego jak i akademickiego. 

K_U03, K_U06, K_U09, 
K_U10,  

U_02 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wy-
rażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim biznesowym. 
Student potrafi rozpoznać i zastosować rejestr języka 
biznesowego. 

K_U07,  

U_03 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmują-
ce formułowanie i analizę problemów badawczych, wyrażanie 
swojego stanowiska w zakresie języka angielskiego w biznesie. 

K_U08 

U_04 Student potrafi zaplanować pracę indywidualną oraz w grupie, 
potrafi pracować samodzielnie jak i współpracować z innymi w 
parach czy wiekszych grupach. 

K_U11, KU12 

U_05  Student umie samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę językową, K_U13 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 

 

kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student rozumie zależność między jakością i poziomem uzyska-
nego narzędzia w postaci języka angielskiego a jego/jej postrze-
ganiem jako osoby przez świat zewnętrzny. 

 K_K02 

K_02  Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania 
swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego 
oraz kształtowania świadomości znaczenia języka angielskiego w 
świecie. 

K_K07 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

SEMESTR I skupia się wokół tematów związanych z rynkiem pracy, zarządzanie, sprzedażą oraz środo-
wiskiem biznesowym. 
SEMESTR II koncentruje się na podstawach marketingu, finansowych aspektach prowadzenia własnej 
firmy oraz tematach związanych z etyką w biznesie. 
 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Dyskusja Obserwacja Zapis w arkuszu ocen 

W_02 Praca z tekstem Obserwacja, test, kolokwium Uzupełnione i ocenione ko-
lokwium, test 

W_03 Studium przypadku Test, kolokwium, sprawdzian 
pisemny 

Uzupełnione i ocenione ko-
lokwium, test 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu Obserwacja, test, kolokwium Uzupełnione i ocenione ko-
lokwium, test 

U_02 Burza mózgów Obserwacja Zapis w arkuszu ocen 
U_03 Studium przypadku Obserwacja, test, sprawdzian 

pisemny 
Uzupełnione i ocenione ko-
lokwium, test 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w parach Obserwacja  Zapis w arkuszu ocen 
 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 
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Na ocenę końcową (wpis do indeksu) składają się: oceny z testów śród-semestralnych (2 w semestrze 
zimowym i 3 w semestrze letnim), oceny z prac pisemnych (1 praca pisemna na semestr), przygoto-
wanie do zajęć oraz aktywność na zajęciach. W przypadku wahającej się oceny liczba obecności na 
zajęciach (frekwencja) może przyczynić się do podwyższenia oceny końcowej. 
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II. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  36 h 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 114 h  

 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

O'Brien, J. 2007. Professional English: English for Business. UK & US: Thomson Heinle.  

Literatura uzupełniająca 

Farrall, C, and M. Lindsley. 2008. Professional English in Use: Marketing. Cambridge: Cambridge UP. 
 
MacKenzie, I. 2006. Professional English in Use: Finance. Cambridge: Cambridge UP. 
 
Mckeown, A, and R. Wright. 2011. Professional English in Use: Management. Cambridge: Cambridge 
UP. 
 
Sweeney, S. 2000. Test Your Business English: Marketing. Pearson Education Limited. 

 

 


