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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Przedmiot: BUSINESS ENGLISH

Wersja: Język angielski C1/C2 Business English, syllabus dla całego kursu

Poziom kształcenia i forma studiów: Studia drugiego stopnia stacjonarne Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia:
2015/2016

Liczba punktów ECTS: 3,0 Forma zaliczenia przedmiotu: Z Język wykładowy: angielski

Kierunek / Dyscyplina: Finanse i Rachunkowość (EBF) Wydział: Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Wykładowca: Prowadzący ćwiczenia:
mgr BEATA CHODKIEWICZ
mgr IWONA GOTTSCHLING-ZAWADZKA
mgr HANNA GRUDZIEŃ
mgr EWA GRZELEWSKA-JĘDRYKA
mgr ANNA GRZYWOK
mgr EUGENIUSZ JANIKOWSKI
mgr MARIA KLIMIŃSKA-DOBOSZYŃSKA
mgr MIROSŁAWA KNAPIK-JACH
mgr IWONA KORKUS
mgr KATARZYNA KUDEŁKO
mgr JOLANTA ŁĄCKA-BADURA
mgr MAGDALENA ŁĘSKA
mgr BEATA MALIK-KOZŁOWSKA
mgr BEATA MARCINKOWSKA
mgr URSZULA PIERZCHAŁA
mgr KATARZYNA RZEPKA
mgr EWA STAŃKO
mgr JAKUB ŚLIWA
mgr JOANNA WACHOWICZ
mgr ADAM WASIOŁKA
mgr ILONA ZAWARTKA
mgr MAŁGORZATA ŻÓŁKOŚ-LESZCZYŃSKA

Egzaminator: Prowadzący laboratorium:

Katedra prowadzącego przedmiot: Międzywydziałowe Centrum Języków Obcych

Kurator kierunku / dyscypliny: prof. UE dr hab. Krystian Pera, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Liczba godzin kontaktu ze studentem / doktorantem:

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
wykład - -
ćwiczenia - -
laboratoria - -
lektoraty 30 -
seminarium - -
proseminarium - -
razem 30 0
egzamin (godz.) - -
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Czas trwania w semestrach: 2 Min. semestr rozpoczęcia: 1 Maks. semestr rozpoczęcia: 2

Status przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Wymagania: Maks.liczba studentów/doktorantów:
Obowiązkowe: wykład: ćwiczenia:
Zalecane:

Cele przedmiotu:

1. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim (na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym) w szeroko
pojętym biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem branży finansowej
2. Opanowanie słownictwa specjalistycznego na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym.
3. Przygotowywanie różnych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku angielskim na poziomie średnio-zaawansowanym
wyższym
4. Przygotowanie studenta do udziału w spotkaniach i negocjacjach prowadzonych w języku angielskim
5. Rozwijanie umiejętności przygotowania i analizy dokumentacji w języku angielskim oraz prowadzenia
korespondencji biznesowej w języku angielskim

Metody nauczania i studiowania:

W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp. Metody nauczania Opis Liczba godzin
Studia

stacjonarne
Studia

niestacjonarne
1 Ćwiczenia aktywne Dyskusje, ćwiczenia językowe (np.

odpowiedzi na pytania, testy wyboru, testy
prawda-fałsz, uzupełnianie tekstu ze słuchu,
odgrywanie roli), prezentacje tematyczne,
praca z tekstem; korespondencja biznesowa

30 0

2 Ćwiczenia z wykorzystaniem technik
multimedialnych

Rozumienie i analiza autentycznych
materiałów audio - video i ćwiczenia w
oparciu o te materiały

15 0

3 Rozwiązywanie zadań i testów Studenci rozwiązują testy, ćwiczenia
gramatyczne i słownikowe

15 0

Razem AS: 60 AN: 0

W ramach samodzielnej pracy studenta / doktoranta:

Lp. Metody studiowania Opis Liczba godzin
Studia

stacjonarne
Studia

niestacjonarne
1 Samodzielna praca 1. Czytanie i analiza tekstów, nauka

słownictwa specjalistycznego,
słuchanie/oglądanie autentycznych
materiałów audio/video w języku angielskim,
sporządzanie notatek i streszczeń
2. Samodzielna praca nad przygotowaniem
prezentacji, dokumentów handlowych z
wykorzystaniem literatury, słownika, Internetu

90 0

2 Rozwiązywanie testów i zadań Samodzielna praca nad testami i ćwiczeniami
językowymi

25 0

Razem BS: 115 BN: 0

Razem AS+BS = 175 Razem AN+BN = 0
Egzamin (E) = 0 Egzamin (E) = 0
Łącznie AS+BS+E = 175 Łącznie AN+BN+E = 0

Słowa klucze: komunikacja werbalna
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Treść przedmiotu:

TREŚĆ PRZEDMIOTU OBEJMUJE CAŁOŚĆ KURSU

1. Tematyka związana z szeroko pojętymi zagadnieniami ekonomicznymi (np. planowanie kariery, struktura przedsiębiorstwa,
kultura korporacyjna, zarządzanie firmą, marketing i reklama, handel międzynarodowy, prezentacja firmy, charakterystyka jej
działalności, różnice kulturowe, kontakty z klientem, konkurencja na rynku globalnym )

2. Tematyka związana z branżą finansową (np. bankowość osobista, bankowość korporacyjna, Bank Centralny i jego funkcje,
produkty bankowe, dokumentacja finansowa, zagadnienia z dziedziny rachunkowości i księgowości, rozliczenia w handlu
międzynarodowym, sojusze strategiczne, giełda papierów wartościowych, zagadnienia z dziedziny ubezpieczeń, regulacje w
sektorze finansowym, udział w spotkaniach, konferencjach i negocjacjach w kontekście bankowo-finansowym)

3. Wybrane zagadnienia gramatyczne dostosowane do poziomu znajomości języka C1/C2 (według Europejskiego Systemu
Opisu
Kształcenia Językowego)

Efekty kształcenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów przyjętych na kierunku / dla dyscypliny oraz sposoby
weryfikacji osiągnięcia:

Symbole efektów
kształcenia dla

kierunku / specjalności
/ dyscypliny

Efekty kształcenia dla przedmiotu Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów

kształcenia dla
przedmiotu

Dokumentacja

Wiedza
FiR2_W10 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady

ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego oraz konieczność zarządzania
zasobami własności intelektualnej

Ocena różnych form prac
pisemnych
przygotowywanych
indywidualnie lub
zespołowo

Przykładowe prace
pisemne

FiR2_W11 Zna i rozumie prawne, organizacyjne i
finansowe zasady podejmowania
samodzielnej działalności gospodarczej i
wymagania sprawozdawcze z nimi związane

Ocena różnych form prac
pisemnych
przygotowywanych
indywidualnie lub
zespołowo

Przykładowe prace
pisemne

Umiejętności
FiR2_U09 Posiada umiejętność tworzenia

rozbudowanych prac pisemnych i
dokumentów w języku angielskim
dotyczących zagadnień ekonomicznych o
charakterze ogólnym oraz zagadnień
finansowych właściwych dla studiowanego
kierunku studiów i specjalizacji

Ocena różnych form prac
pisemnych
przygotowywanych
indywidualnie lub
zespołowo

Przykładowe prace
pisemne

FiR2_U10 Posiada umiejętność przygotowywania i
prezentacji różnych form wypowiedzi ustnych
dotyczących wybranych zagadnień
ekonomicznych z uwzględnieniem języka
specjalistycznego z dziedziny finansów

Ocena wypowiedzi ustnych
i udziału studentów w
dialogach, case studies i
grach symulacyjnych

Konspekty wypowiedzi
ustnych

FiR2_U11 Posiada umiejętności językowe o charakterze
ogólnym i specjalistycznym w zakresie
finansów zgodne z wymogami określonymi
dla poziomu C1/C2 ESOKJ

Ocena różnych prac
pisemnych i ustnych, ocena
udziału w pracach
grupowych, weryfikacja
przy pomocy testów

Przykładowe prace
pisemne i szkice
wypowiedzi ustnych

Kompetencje społeczne
FiR2_K01 Jest przygotowany do samodzielnego

uzupełniania i doskonalenia kompetencji
językowych z zakresu języka ogólnego i
specjalistycznego z dziedziny finansów,
bankowości i ubezpieczeń

Weryfikacja umiejętności
doskonalenia kompetencji
językowych

Przykładowe testy pisemne

Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:
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Lp. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Opis Udział w ocenie z przedmiotu
(w %)

1 Kolokwium pisemne Zadania leksykalne i gramatyczne, w formie
testów jednokrotnego lub wielokrotnego
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia,
przekształcania zdań itp. - bez możliwości
korzystania z podręczników

70,00%

2 Inne Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np.
prezentacje, ustne streszczenia tekstów,
udział w rozmowach, negocjacjach i inne
formy aktywności na zajęciach, kolokwia
ustne

15,00%

3 Praca pisemna z możliwością korzystania
z podręczników

Różne formy wypowiedzi pisemnych, np.
korespondencja biznesowa, raporty -
możliwość korzystania z podręczników i
słowników

10,00%

4 Aktywność na zajęciach Aktywne uczestnictwo studentów we
wszystkich formach ćwiczeń

5,00%

Literatura obowiązkowa:

1. "Market Leader Upper-Intermediate" 3rd edition. D.Cotton, D.Falvey, S. Kent. .
Literatura obowiązkowa: do wyboru z podanych podręczników / wybrane zagadnienia z tych podręczników

2. "The Business Upper-Intermediate". F. Watkins, P. Emmerson. wyd. Macmillan.
Literatura obowiązkowa: do wyboru z podanych podręczników / wybrane zagadnienia z tych podręczników

3. "English for the Financial Sector". I. MacKenzie. Cambridge.
Literatura obowiązkowa: do wyboru z podanych podręczników / wybrane zagadnienia z tych podręczników

Literatura zalecana:

1. "Business Vocabulary in Use - Advanced". Bill Mascull. wyd. CUP.
2. "Business Vocabulary in Use - Intermediate". B. Mascull. wyd. CUP.
3. "Professional English - Finance". S. Sweeney. Penguin English Guides.
4. "Professional English. Accounting". A. Pohl. Penguin English Guides.
5. "Professional English in Use. Finance". I. MacKenzie. Cambridge.

Oprogramowanie:

Wymagania odnośnie sali:
wykładowej: ćwiczeń:

Uwagi dodatkowe: -

Uwagi wykładowców:

Uwagi prowadzących ćwiczenia:
mgr BEATA CHODKIEWICZ: -
mgr IWONA GOTTSCHLING-
ZAWADZKA:

-

mgr HANNA GRUDZIEŃ: -
mgr EWA GRZELEWSKA-JĘDRYKA: -
mgr ANNA GRZYWOK: -
mgr EUGENIUSZ JANIKOWSKI: -
mgr MARIA KLIMIŃSKA-
DOBOSZYŃSKA:

-

mgr MIROSŁAWA KNAPIK-JACH: -
mgr IWONA KORKUS: -
mgr KATARZYNA KUDEŁKO: -
mgr JOLANTA ŁĄCKA-BADURA: -
mgr MAGDALENA ŁĘSKA: -
mgr BEATA MALIK-KOZŁOWSKA: -
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mgr BEATA MARCINKOWSKA: -
mgr URSZULA PIERZCHAŁA: -
mgr KATARZYNA RZEPKA: -
mgr EWA STAŃKO: -
mgr JAKUB ŚLIWA: -
mgr JOANNA WACHOWICZ: -
mgr ADAM WASIOŁKA: -
mgr ILONA ZAWARTKA: -
mgr MAŁGORZATA ŻÓŁKOŚ-
LESZCZYŃSKA:

-

Uwagi prowadzących laboratorium:

Uwagi egzaminatorów:

Inne zalecenia: -
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