
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Język niemiecki specjalistyczny 
2. Język wykładowy: język niemiecki 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów: 

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia  

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Katedra Lingwistyki Stosowanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Jolanta Zygnerska-Hajduk 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: mgr Marlena Pawlikowska 

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  
 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma 
zajęć 

 
 
Forma 
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Lektorat 
językowy 
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PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 

... 

 
PWS ECTS 
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zykowy - 
zdalne 

 

PWS ECTS 
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PWS ECTS 

... 
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Stacjonarne 2 20 
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28  
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Niestacjo-

narne 
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28      

Rygor 
zaliczenia 
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6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się z uwzględnieniem pracy własnej studenta 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie 
studenta (stacjo-

narne/niestacjonarne) 

przyswojenie dodatkowych materiałów oraz netografii zamieszczonych na platformie edukacyjnej* 14h/14h 

wykonanie zadań na platformie edukacyjnej* 28h/28h 

samodzielne przygotowanie się do zaliczenia* 6h/6h 

udział w zaliczeniu* 2h/ 2h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 50h/50 h 

Punkty ECTS 2 ECTS / 2 ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi  50h/50h 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 30h / 30h 

7. Uwagi realizacyjne: rekomendowana długość trwania (semestry), rekomendowane wymagania wstępne, rela-
cje pomiędzy formami zajęć: znajomość języka obcego na poziomie B1/B1+ 

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia się dla przedmiotu 

Forma zajęć Metody kształcenia 
Metody weryfikowania  

(sprawdzania, oceniania) 
efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W13 
posiada wiedzę na temat zastosowania struktur leksy-
kalno-gramatycznych w różnych sytuacjach komunika-
cyjnych o tematyce biznesowej 

lektorat języ-
kowy – 
zdalne 

podająca i poszukująca   poprawne wykonanie testów i za-
dań w modułach językowych na 
platformie ONTE, pozytywny wy-
nik zaliczenia 

Umiejętności 

K1P_U17 
K1P_U21 

rozumie i interpretuje informacje zawarte w tekstach 
lektorat języ-
kowy – 
zdalne 

podająca i poszukująca   poprawne wykonanie testów i za-
dań w modułach językowych na 
platformie ONTE, pozytywny wy-
nik zaliczenia 

K1P_U11 
K1P_U21 

 

stosuje słownictwo i zwroty z zakresu języka biznesu 
dotyczące zagadnień związanych z rozwojem i efek-
tywnością firmy, rynkiem finansowym, zarządzaniem i 
rolą menadżera, marketingiem, logistyką, przechowy-
waniem, oznakowaniem i załadunkiem towarów, 
firmą produkcyjną i procesem produkcji oraz analizą 
danych 

lektorat języ-
kowy – 
zdalne 

podająca i poszukująca   poprawne wykonanie testów i za-
dań w modułach językowych na 
platformie ONTE, pozytywny wy-
nik zaliczenia 

Kompetencje społeczne 



Program przedmiotu  

K1P_K01 
 

rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia i dokształ-
cania zawodowego 

lektorat języ-
kowy – 
zdalne 

poszukująca   korzystanie z dodatkowych mate-
riałów oraz netografii zamieszczo-
nych na platformie edukacyjnej 
ONTE 

9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen: lektorat językowy – zdalne, zali-
czenie bez oceny, test zaliczeniowy - zalicza 60% poprawnie wykonanych zadań 

10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane: lektorat językowy – zdalne 
 

Wirtschaftswissenschaften  
Grundbegriffe in Wirtschaftsdefinitionen  
 Geschäftsentwicklung   
 Finanzmarktförderung   
 Markt Veränderungen   
 Vermögensbilanz und Börse    
 
Management 
Berufsbezeichnungen   
Hauptrollen eines Managers   
Maslowsche Bedürfnispyramide   
Marketing Haltung   
Verhandlungen  
Unternehmungsgründung 
 

Logistik 
Komplexität logistischer Abläufe 
Komplexität logistischer Abläufe und damit verbundene Begriffe 
Definitionen in Logistik 
Lagerung 
Materialhandhabungsausrüstung 
Beschilderung und Beladung 
 

Produktion  
Grundlegende Definitionen in der Produktion   
Grundlegende Ideen in der Produktion   
Produktionsfirma  
Produktionsfaktoren 
Herstellungsprozess 
Produktionsfirma und ihre Aktivität    
 

Datenanalyse 
Die Zahlen   
Die Diagrammtypen   
Die Interpretation von Diagrammen   
Ein Diagramm analysieren - so gehen Sie dabei vor   
Die Interpretation der Daten   

11. Wymagane środki dydaktyczne: dostęp do platformy ONTE https://onte.wsg.byd.pl 
12. Literatura przedmiotu: 

a. Literatura podstawowa (wymienione pozycje muszą znajdować się w zasobach WSG): 

• moduły językowe i netografia dostępne na platformie edukacyjnej ONTE  

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały e-learningowe, itp.): lektorat językowy – zdalne, moduły językowe dostępne na platformie 
edukacyjnej ONTE https://onte.wsg.byd.pl 

14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

1. lektorat językowy – zdalne mgr Marlena Pawlikowska 

 
 

https://onte.wsg.byd.pl/
https://onte.wsg.byd.pl/

