
S Y L AB U S  Z AJ Ę Ć / G R U P Y  Z AJ Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  
Moduł 1. Praktyczna nauka języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub 
niemieckiego) – sprawności zintegrowane  

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 15 Rodzaj zajęć1 
specjalność do wyboru: 
język obcy w praktyce 
zawodowej 

Rok studiów 1 Semestr 1,2 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Moduł 1. Praktyczna nauka 
języka obcego 

 8 1 zaliczenie z oceną 

Sprawności zintegrowane – 
ćwiczenia praktyczne 

90    

Moduł 1. Praktyczna nauka 
języka obcego 

 7 2 zaliczenie z oceną / egzamin 

Sprawności zintegrowane – 
ćwiczenia praktyczne 

90    

Koordynator dr Grzegorz Nawrocki, dr Radosław Pytlik, mgr Małgorzata Pociecha 

Prowadzący  

Język wykładowy angielski lub niemiecki lub francuski oraz polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 
ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      
          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

ukończony lektorat języka angielskiego / francuskiego / niemieckiego (na studiach licencjackich, poziom B2) lub ukończone 
studia licencjackie na filologii angielskiej / francuskiej / germańskiej/ 
Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
dzięki wykorzystaniu różnych źródeł ma pogłębioną wiedzę o 
życiu kulturalnym Anglii, USA, krajów niemieckiego i 
francuskiego obszaru językowego 

FP2_W10 

ćwiczenia praktyczne 
kolokwium  
egzamin 

praca pisemna 

2. 
przestrzega przepisów prawa z zakresu ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskiego 

FP2_W12 praca pisemna 

3. 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje 
umiejętności 

FP2_U01 praca pisemna 

4. 
posiada umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego / 
francuskiego / niemieckiego zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu biegłości B2+ ESOKJ 

FP2_U11 
FP2_U12 
FP2_U13 

ćwiczenia praktyczne 
kolokwium  
egzamin 

praca pisemna 

5. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 praca pisemna 



6.. 
jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz skorzystania 
z pomocy nauczyciela akademickiego w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu  

FP2_K01 

ćwiczenia praktyczne 
kolokwium  
egzamin 

praca pisemna 

7. odpowiedzialnie pełni rolę zawodową FP2_K03 
ćwiczenia praktyczne 

praca pisemna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające - objaśnienie i wyjaśnienie. 
Metody problemowe aktywizujące - wypowiedzi indywidualne i interakcje, symulacje i odgrywanie ról.  
Metody eksponujące - prezentacje multimedialne. 
Metody praktyczne -  praca podręcznikiem, materiałami autentycznymi i źródłami ikonograficznymi. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Bieżąca kontrola i ocena efektów kształcenia na podstawie: testów sprawdzających, wypowiedzi ustnych, prac pisemnych 
wykonywanych na zajęciach lub w ramach zadań domowych, wspólnej korekty wykonywanych ćwiczeń i analizowania 
pojawiających się trudności. 
Egzamin końcowy pisemny i ustny 

Warunki zaliczenia 

ocena ciągła obejmująca: 
obecność i aktywność na zajęciach, 
bieżące przygotowanie studenta do zajęć i poprawne wykonywanie ćwiczeń praktycznych, 
pozytywne wyniki testów i innych form kontroli umiejętności językowych, 
oddanie wszystkich wymaganych prac pisemnych. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania w języku angielskim lub 
języku francuskim lub języku niemieckim.  
Contents of the study programme (short version) 

Developing listening skills with comprehension, reading comprehension, speaking and writing in English or French or 
German. 

Treści programowe (pełny opis) 

Sprawności zintegrowane – język angielski,  język niemiecki  
Semestr 1 (90 godz.) - przedmiot jest realizowany w oparciu o podręcznik: 
Cambridge English C1. Compact Advanced. 2015. Cambridge: Cambridge University 
Źródła internetowe:  
www.cambridgeenglish.org/ 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
 
 Studio: die Mittelstufe - Deutsch als Fremdsprache C1/Rozdziały 1-5 
 
Zagadnienia tematyczne i gramatyczne: 
1. Klangwelten: Rola muzyki w życiu codziennym. Przemysł muzyczny. Czym jest muzyka?  
Gramatyka: rzeczowniki odprzymiotnikowe i odczasownikowe, przydawki, wyrazy złożone                             
 2. Wer bin ich?: Fragment powieści. Interpretacja literatury. Język literacki. Pojęcie tożsamości. Kaprysy i dziwactwa.                         
Gramatyka: przedimki, połączenia rzeczownikowo-czasownikowe, akcent zdaniowy.                                                          
3. Farbrausch: Właściwości i funkcje oka. Postrzegani i symbolika kolorów. Eksperyment naukowy. 
Gramatyka: styl werbalny i nominalny, przedrostki nierozdzielne, zdania podrzędne z wie                                                                     
4. Arbeitswelt(en): Organizacja biura. List motywacyjny. Zawody przyszłości dla kobiet. Wyjątkowe kariery.                                       
Gramatyka: połączenia zdań i części zdań, nominalizacja i werbalizacja, mowa zależna, anglicyzmy                                                                  
5. Momentaufnahmen: Fotografie, które poruszają. Historia fotografii. Kamera i oko. Camera obscura.  
Gramatyka: pozycja czasownika w zdaniu podrzędnie złożonym, strona bierna, akcent w wyrazach pochodzenia obcego 
 
Semestr 2 (90 godz.) - Przedmiot jest realizowany w oparciu o podręcznik Studio: die Mittelstufe - Deutsch als 
Fremdsprache C1/Rozdziały 6-10 
Zagadnienia tematyczne i gramatyczne: 
6. Global handeln: Globalizacja. Młodzież debatuje. Reklama w ujęciu globalnym. Format telewizyjny: Rolnik szuka żony. 
Skutki cyfryzacji. 
Gramatyka: rekcja czasownika, połączenia rzeczownikowo-czasownikowe, przysłówki czasowe, tryb przypuszczający 
7. Das richtige Maß?: Zdrowie w życiu codziennym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Uczenie się a zdrowie. Aplikacje 
typu Self-Tracking.  
Gramatyka: partykuły modalne, zdania podmiotowe i dopełnieniowe, rzeczownik 
8. Vielfalt im Wandel: Różnorodność w społeczeństwie. Parytety, niepełnosprawność, wiek, migracja. 
Gramatyka: wyznaczniki spójności tekstu, styl werbalny i nominalny, czasy przyszłe: Futur I i Futur II  
9. UmWelt und Technik: Surowce energetyczne. Ropa naftowa jako czynnik ekonomiczny. Paliwa przyszłości. Algi, 
organiczne materiały napędowe i bakterie. Konsumpcja alternatywnie. 
Gramatyka: wyrażenia imiesłowowe, zaimki wskazujące i rodzajniki, wyrażanie modalności w zdaniu. 
10. Kommunikation: Język a komunikacja. Głos a nastrój. Tłumaczenie. Osobliwości.  



Gramatyka: zdania ze spójnikami (an)statt dass, (an)statt zu, anstelle (von). 
 
Sprawności zintegrowane – język francuski 
Rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem, mówienia oraz pisania, w oparciu o program 
skonstruowany na podstawie podręcznika „Alter Ego 5”. Uwzględnia on różnorodne bloki tematyczno-leksykalne o 
charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne. 
 
Zagadnienia tematyczne i gramatyczne: 
W trakcie zajęć poszerza się zasób słownictwa, pogłębia wiadomości gramatyczne, doskonali kompetencje rozumienia ze 
słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz wypowiedzi ustnej i pisemnej, wokół bloków tematycznych, takich, jak: 
1. Maszyny i ludzie; nowe technologie, rewolucja cyfrowa. 
2. Pokolenia; rodzina, edukacja, długość życia. 
3. Polityka społeczna; walki społeczne, sytuacja robotnicza, ewolucja rynku pracy, awans społeczny. 
4. Nowe granice; otwarcie granic, globalizacja, wielokulturowość. 
5. Elity; powstawanie elit, „les Grandes Ecoles”, równość szans, dyskryminacja ze względu na płeć. 
6. Eurowizje; Unia europejska i jej instytucje,  Europa i uczucia narodowe, wielojęzyczność. 
7. Wymiana doświadczeń; wiek Oświecenia, Frankofonia, nowi partnerzy gospodarczy, nowe potęgi ekonomiczne. 
8. Nowe energie; początki ekologii, zrównoważony, rozwój, globalne ocieplenie, przestępstwa przeciwko środowisku, 
architektura przyjazna środowisku. 
9. Świat wirtualny; iluzja spektaklu, odgrywanie ról, gry symulacyjne w Internecie, portale społecznościowe. 
10. Twórczość artystyczna; historia i funkcje sztuki, nowe metody działalności artystycznej, edukacja artystyczna. 
11. Ciało i dusza; medycyna, rozwój naukowy, manipulacje genetyczne, bioetyka. 
12. Utopie; utopie ekonomiczne i społeczne, nowa solidarność, szczęście. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
Cambridge English C1. Compact Advanced. 2015. Cambridge: Cambridge University 
Źródła internetowe:  
www.cambridgeenglish.org/ 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
 
Kuhn, Christina/Winzer-Kiontke, Britta/Würz, Ulrike (2015): Studio: die Mittelstufe - Deutsch als Fremdsprache C1. Kursbuch 
+ Audio CDs und Videos. Berlin. Cornelsen Verlag.  
Fromme, Linda/Kuhn, Christina/Funk, Hermann (red.) (2015) Studio: die Mittelstufe - Deutsch als Fremdsprache C1. 
Übungsbuch + Audio CDs. Berlin. Cornelsen Verlag.  
Źródła internetowe:  
www.cornelsen.de 
www.dw.de, www.goethe.de  
 
Dollez C., Alter Ego 5. Livre de l’élève + CD. Méthode de français, Hachette FLE, Paris, 2010. 
Berthet A., Louvel C., Alter Ego 5. Cahier de perfectionnement, Hachette FLE, Paris, 2010.  
 
Literatura uzupełniająca: 
Kober-Kleinet C. et altri, Activités pour le Cadre européen commun de référence - niveau C1-C2 + 2CD audio + corrigés, Clé 
International, 2007; 
Parizet M.-L., ABC DALF C1/C2 + Cd audio + Les corrigés et transcriptions,  Clé International, 2015. 

Dane jakościowe 
Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (180 godz.) + 
konsultacje z prowadzącym (2 godz.) + kolokwium, egzamin (10 godz.)  

192 

Przygotowanie studenta do ćwiczeń, kolokwiów, egzaminu  123 

Przygotowanie prac pisemnych 40 

Indywidualna praca własna studenta, studiowanie literatury  20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 375 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (192 godz.) 7,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (363 godz.) 14,5 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 



W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L AB U S  Z AJ Ę Ć / G R U P Y  Z AJ Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  

Moduł 2. Język obcy (angielski lub francuski lub niemiecki) w praktyce zawodowej 
Język obcy (angielski lub francuski lub niemiecki) w biznesie (30 godz.) 
Język obcy (angielski lub francuski lub niemiecki) w turystyce i kulturze (30 godz.) 
Język obcy (angielski lub francuski lub niemiecki) w biurze (30 godz.) 
Język obcy (angielski lub francuski lub niemiecki) w praktyce zawodowej – 
konwersacje (30 godz.) 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 9 Rodzaj zajęć1 
specjalność do wyboru: 
język obcy w praktyce 
zawodowej 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Moduł 2. Język obcy (angielski 
lub francuski lub niemiecki) w 
praktyce zawodowej 

 9 3 zaliczenie z oceną / egzamin 

Język obcy (angielski lub 
francuski lub niemiecki) w 
biznesie – ćwiczenia praktyczne 

30  3  

Język obcy (angielski lub 
francuski lub niemiecki) w 
turystyce i kulturze – ćwiczenia 
praktyczne 

30  3  

Język obcy (angielski lub 
francuski lub niemiecki) w biurze 
– ćwiczenia praktyczne 

30  3  

Język obcy (angielski lub 
francuski lub niemiecki) w 
praktyce zawodowej – 
konwersacje – ćwiczenia 
praktyczne 

30  3  

Koordynator dr Grzegorz Nawrocki, dr Radosław Pytlik, mgr Małgorzata Pociecha 

Prowadzący  

Język wykładowy angielski lub niemiecki lub francuski oraz polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 
ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      
        

Dane merytoryczne 
 

Wymagania wstępne 

ukończony lektorat języka angielskiego / francuskiego / niemieckiego  (na studiach licencjackich, poziom B2) lub ukończone 
studia licencjackie na filologii angielskiej / francuskiej / germańskiej/ 
Szczegółowe efekty uczenia się 



Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
w praktyce komunikacyjnej wykorzystuje wiedzę o specyfice 
środowiska pracy (w sektorze biznesu, nauki i kultury, w biurze) 

FP2_W09 
FP2_W11 

ćwiczenia praktyczne 
kolokwium  
egzamin 

praca pisemna 

2. 
przestrzega przepisów prawa z zakresu ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskiego 

FP2_W12 praca pisemna 

3. 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje 
umiejętności 

FP2_U01 praca pisemna 

4. 

potrafi biegle posługiwać się specjalistycznym językiem 
angielskim / francuskim / niemieckim (zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu biegłości B2+ ESOKJ), potrzebnym w 
różnych sytuacjach komunikacyjnych (w sektorze biznesu, nauki 
i kultury, w biurze) 

FP2_U11 
FP2_U12 
FP2_U13 

ćwiczenia praktyczne 
kolokwium  
egzamin 

praca pisemna 

5. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 praca pisemna 

6. 
jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz skorzystania 
z pomocy nauczyciela akademickiego w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 

FP2_K01 

ćwiczenia praktyczne 
kolokwium  
egzamin 

praca pisemna 

7. odpowiedzialnie pełni rolę zawodową FP2_K03 
ćwiczenia praktyczne 

praca pisemna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające – objaśnienie i wyjaśnienie. 
Metody problemowe aktywizujące – exposé, wypowiedzi indywidualne i interakcje, symulacje, próby swobodnej dyskusji. 
Metody eksponujące – prezentacje Power Point. 
Metody praktyczne – praca z materiałami autentycznymi i źródłami ikonograficznymi. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ocenianie ciągłe – aktywny udział w zajęciach, aktywny udział w dyskusjach, ustnych ćwiczeniach symulacyjnych; 
redagowanie  prac pisemnych; testy kontrolne; egzamin dla całego modułu. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie na postawie aktywności na zajęciach oraz pozytywnej oceny z exposé i pisemnych prac kontrolnych. 
Pozytywna ocena z egzaminu 

Treści programowe (skrócony opis) 

Pogłębienie znajomości terminologii zawodowej oraz umiejętności skutecznego komunikowania się zarówno w mowie, jak i 
w piśmie w zakresie języka angielskiego / francuskiego / niemieckiego w biznesie, turystyce i kulturze, w biurze, w różnych 
sytuacjach zawodowych. 

Contents of the study programme (short version) 

Deepening the knowledge of professional terminology and the ability to communicate effectively both in speech and in writing 
in the field of English / French / German in business, tourism and culture, in the office, in various professional situations. 

Treści programowe (pełny opis) 

Język niemiecki/angielski w biznesie: 
1. Podstawowe pojęcia dotyczące form prawnych spółek, rodzaje spółek osobowych i kapitałowych.  
2. Prezentacja firmy (typ firmy, siedziba, dyrekcja, branża, pracownicy - czas pracy, formy pracy, zarobki, obroty, główne 
działy firmy).  
3. Likwidacja firmy. Upadłość.  
4. Reklama  
5. Marketing i badanie rynku  
6. Prezentacja produktu  
7. Targi i wystawy 
Język francuski w biznesie: 
1. Zakładanie i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
2. Savoir-vivre negocjacji. 
3. Organizacja i prowadzenie spotkań biznesowych. 
4. Elementy korespondencji biznesowej/handlowej. 
5. Schematy oficjalnych pism handlowych: schemat francuski i schemat amerykański. 
6. Umowy i kontrakty. 
7. Reklama przedsiębiorstwa i pozyskiwanie nowych klientów. Reklama produktów.  
8. Zamówienia i realizacja zamówień. 
9. Planowanie produkcji i sprzedaży. 
10. Reklamacje – działania korygujące i zapobiegawcze. 



11. Dystrybucja i handel. 
12. Import i eksport. 
 
Język niemiecki/angielski w turystyce i kulturze: 
1. Najczęściej występujące zwroty w rozmowach telefonicznych dotyczących zagadnień turystyki 
2. Typowe cechy korespondencji w zakresie turystyki -przykłady listów 
3. Przykłady formularzy on-line 
4. Słownictwo z zakresu rezerwacji hotelowej i komunikacyjnej 
5. Słownictwo z zakresu obsługi biur podróży 
6. Teatr 
7. Muzyka klasyczna i rozrywkowa (koncert, opera, operetka, musical)  
8. Sztuki plastyczne, wystawa  
9. Reklama regionu z uwzględnieniem elementów kultury i sztuki  
10. Miejsca godne zwiedzania,  
11. Imprezy regionalne, obchodzenie świąt i rocznic, 
Język francuski w turystyce i kulturze: 
Opis miejsc ciekawych turystycznie i zabytków najchętniej zwiedzanych we Francji - prezentacja i analiza materiałów 
źródłowych z historii, historii sztuki, anegdot i legend.  
Sytuacje komunikacji interpersonalnej w biurze turystycznym/ hotelu: przyjmowanie klienta; udzielanie informacji; informacja 
dworcowa/lotniskowa. 
Korespondencja handlowa- przyjmowanie wiadomości mailowych i udzielanie odpowiedzi mailowych w następstwie 
sprzedaży produktu turystycznego.  
Przewodnik-pilot wycieczek: udzielanie informacji turystycznych o wybranych miejscach turystycznych. 
 
Język niemiecki/angielski w biurze: 
Korespondencja handlowa:  
1. forma niemieckiego/ang. listu handlowego (układ strony, uporządkowanie zawartości listu, określenie adresata)  
2. ogólne zasady korespondencji elektronicznej  
3. ogólne warunki handlowe –zapytanie ofertowe  
4. oferta - warunki płatności i dostawy  
5. zamówienie  
6. potwierdzenie zamówienia  
7. zwłoka w płatności/dostawie  
8. reklamacje 
Język francuski w biurze: 
Tworzenie CV, symulacje rozmowy kwalifikacyjnej, zamówienia dotyczące wyposażenia biura czy drobnych remontów, 
pisanie podań o urlop, awans lub podwyżkę, organizacja podróży (samolot, hotel) oraz zebrań firmowych, symulacje rozmów 
biznesowych (także podczas posiłków), prezentacje, wywiady, plany akcji promocyjnych. 
 
Język niemiecki/angielski w praktyce zawodowej – konwersacje: 
Przedmiot jest realizowany w oparciu o serię podręcznikową Training berufliche Kommunikation B2/C1. Szczegółowe 
zagadnienia tematyczne zostają wybrane w zależności od preferencji uczestników zajęć. 
Część podręcznika: Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro 
Zagadnienia tematyczne: 
Rutynowe rozmowy telefoniczne ze współpracownikami, przełożonymi, klientami oraz partnerami w interesach. 
 
Część podręcznika: Erfolgreich in der interkulturellen Kommunikation 
Zagadnienia tematyczne: 
Umiejętność radzenia sobie z trudnościami komunikacyjnymi uwarunkowanymi różnicami kulturowymi, rola konwencji i 
stereotypów. 
 
Część podręcznika: Erfolgreich bei Verhandlungen 
Zagadnienia tematyczne: 
Rozmowy o charakterze negocjacyjnym ze współpracownikami, przełożonymi, klientami oraz partnerami w interesach. 
 
Część podręcznika: Erfolgreich in Besprechungen 
Zagadnienia tematyczne: 
Narady i spotkania biznesowe: Ustalanie terminów, omawianie problemów dotyczących współpracy, przygotowywanie 
projektów i praca w zespole. 
Język francuski w praktyce zawodowej – konwersacje: 
Pogłębianie słownictwa specjalistycznego związanego z różnego rodzaju formami komunikacji w przedsiębiorstwie: 
 - telefonowanie  (planowanie spotkań, automatyczna sekretarka), 
 - negocjacja (rozmowa handlowa, odpowiedź na potrzeby klienta), 
- zebranie (prowadzenie spotkania, uczestniczenie w nim, sprawozdanie) 
- komunikacja zewnętrzna (reklama, obecność w mediach). 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Język niemiecki w biznesie: 
Literatura podstawowa:  
1. Braunert, J.: Unternehmen Deutsch Aufbaukurs, Lehrbuch, Stuttgart, 2014  
2. Braunert, J., Schlenkert, W.: Unternehmen Deutsch Aufbaukurs, Arbeitsbuch, Stuttgart, 2014  
3. Bęza, St.: Blickpunkt Wirtschaft cz. 1, Warszawa, 2001  
4. Kołsut Sł.: Wirtschaftsgespräche. Rozmowy o gospodarce, Warszawa, 1999  



5. Conlin, C.: Unternehmen Deutsch, Poznań, 1995 Literatura uzupełniająca:  
1. Bęza, St.: Blickpunkt Wirtschaft cz. 1, Warszawa, 2001  
2. Marktlexikon Wirtschaft, München, 2005  
3. Graca, J., Boratyńska, J.: Festige dein Wirtschaftsdeutsch, Tarnów, 2002 
 
Język niemiecki w turystyce i kulturze: 
Literatura podstawowa: 
1. Levy – Hillerich, D.: Kommunikation im Tourismus. Kursbuch. Goethe-Institut. Fraus. Cornelsen. 2005 (+ płyta CD pod 
takim samym tytułem) 
2. Cohen, U., Grandi, N.: Herzlich Willkommen. Deutsch im Restaurant und Tourismus. Aktuelle Ausgabe. Lehr- und 
Arbeitsbuch mit 3xAudio-Cds. Langenscheidt, 2005 
3. Grunwald, Anita: Ja, gerne. Deutsch im Tourismus. Cornelsen, 2014 Kursbuch mit CD. 
4. Albrecht, Ute; von Liebinsfeld, Gerhard Kostka: Berufssprachführer: Deutsch in der Gastronomie und Hotellerie. A2 – C1, 
Hueber, 2015 
5. Krause, w., Bayard, A.-Ch.: Geschäftskontakte. Langenscheidt 2000 
Literatura uzupełniająca: 
Małopolska Organizacja Turystyczna: Die Region Malopolska und Kraków - die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten, 2006. 
prospekty reklamowe hoteli, muzeów, wystaw itp. 
wybrane strony www 
 
Język niemiecki w biurze: 
Literatura podstawowa:  
1. Bęza, St.: Deutsch im Büro, Warszawa, 2010  
2.Braunert, Jörg, Schlenker Wolfram: Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs, Stuttgart, 2014  
Literatura uzupełniająca:  
1.Sachs, R.: Deutsche Handelskorrespondenz. Der Briefwechsel in Export und Import. Neubearbeitung, Ismaning, 1991 
 
Język niemiecki w praktyce zawodowej - konwersacje: 
Eismann, Volker (2006). Training Berufliche Kommunikation B2-C1. Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro. 
Kursbuch mit audio-CD. Cornelsen. 
Eismann, Volker (2007). Training Berufliche Kommunikation B2-C1. Erfolgreich in der interkulturellen Kommunikation. 
Kursbuch mit audio-CD. Cornelsen. 
Eismann, Volker (2006). Training Berufliche Kommunikation B2-C1. Erfolgreich in Verhandlungen. Kursbuch mit audio-CD. 
Cornelsen.  
Eismann, Volker (2006). Training berufliche Kommunikation B2-C1. Erfolgreich in Besprechungen. Kursbuch mit audio-CD. 
Cornelsen 
 
Język angielski w biznesie: 
Literatura podstawowa: 
• S.Taylor, Model Business Letters, E-mails &Other Business Documents, FT Prentice Hall, Pearson Education Limited, 
2004.( unit 1, unit 2; p.63-79, unit 3; p.177- 205) 
• A. Ashley, Oxford Handbook of Commercial Correspondence, Oxford University Press, 2010.  
• T. Trappe &G. Tullis, Intelligent Business English Coursebook, Intermediate and Upper Intermediate Business English, 
Pearson Education Limited, 2010 
• Ch. Johnson, Intelligent Business Skills Book, Pearson Education Limited, 2010 
• L. Pile, Intelligent Business Workbook, Intermediate Business English ,Pearson Education Limited, 2010 
• D. Cotton, D. Falvey &S. Kent, Market Leader Intermediate Business English, Pearson Education Limited 2012. 
• I. Dubicka & M.O’Keeffe, Market Leader Advanced Business English, Course Book, Pearson Education Limited, 2012 
Literatura uzupełniająca 
• J.Rogers, Market Leader Advanced Business English Practice File, Pearson Longman, 2010 
• B.Mascull, Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2009. 
• P.Emmerson, Business Grammar Builder, Macmillan, 2009. 
• P. Emmerson, Business Builder Teacher’s Resource Series, Macmillan, 2008. 
• J.Allison&J.Townend with P.Emmerson,The Business Upper-Intermediate Student’s Book with Interactive Workbook 
Business Dilemmas & Video, Macmillan, 2008. 
• D. Cotton, D. Falvey &S. Kent, Market Leader Intermediate Business English, Pearson Education Limited 2012. 
 
Język angielski w turystyce i kulturze: 
Literatura podstawowa: 
• R. Wyatt, Check your English vocabulary for leisure, Trave and Tourism. A&C Black, London, 2007 
• I. Dubicka, M. O’Keeffe, English for International Tourism. Pearson Education Ltd, 2003 
• L. Jones, Welcome – English for the Travel and Tourism Industry. Cambridge University Press, 2001 
Literatura uzupełniająca: 
prospekty reklamowe hoteli, muzeów, wystaw itp. 
wybrane strony www 
 
Język angielski w biurze: 
• Emailing in English. Korespondencja po angielsku. Wachter, Berlin 2008. 
• New Edition Market Leader, D. Cotton, D. Falvey. S. Kent. Pearson Longman 
• Test Your Professional English Finance, Simon Sweeney, Longman 2007. 
Lektura uzupełniająca: 
V. Evans. Use of English (Advance). Express Publishing 1996 



 
Język angielski w praktyce zawodowej - konwersacje: 
https://www.businessenglishpod.com/ 
http://www.businessenglishonline.net/resources/the-business-resources/ 
https://www.forbes.com/consent/?toURL=https://www.forbes.com/ 
https://www.bbc.co.uk/programmes/p002vsxs 
 
Język francuski w biznesie: 
Literatura podstawowa: 
Penfornis J.-L.,Affaires.com + DVD ROM. Niveau avancé, CLE International, Paris 2012. 
Penfornis J.-L., Communication progressive du français des affaires avec 250 activités. Niveau intermédiaire, CLE 
International, Paris 2010. 
Literatura uzupełniająca:  
Milasas S.,La joie du business Et si les affaires étaient l’aventure de la vie?, Bookclub 2015. 
Brahic M.,Mieux rédiger les écrits professionnels, Editions d’Organisation. Paris 2001.   
Chamoulaud-Trapiers A. , Droit des affaires, Bréal Editions. Paris 2001. 
Kienzler L. , Le français commercial, Ivax. Gdynia 1995. 
Loiseau L , L’Economie, Nathan 2012.  
Verrel M., Gillmann B., Francusko-polski słownik tematyczny Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.  
Słownik ekonomiczny francusko-polski, polsko-francuski, Wiedza powszechna Lexland  http://www.legifrance.gouv.fr/ 
+ aktualne artykuły prasowe z zakresu ekonomii i biznesu 
+ materiały przygotowane przez wykładowcę  
 
Język francuski w turystyce i kulturze: 
Literatura podstawowa:  
Corbeau S., .Dubois Ch.,J.-L. Penfornis Semichon L., Hotellerie-restauration.com, CLE International/SEJER, Paris, 2013. 
Corbeau S., Tourisme.com, CLE International, 2004. 
Literatura uzupełniająca: 
Magazine Bien-dire, Editions Entrefilets. 
www.france.fr 
www.culturecommunication.gouv.fr 
www.entreprises.gouv.fr/tourisme 
Foldery i broszury turystyczne. 
 
Język francuski w biurze: 
Literatura podstawowa: 
Penfornis J.-L., Affaires.com B2- C1 + DVD, CLE International, 2017 
Penfornis J.-L., Communication progressive du français des affaires, avec 250 activités, CLE International, 2010 
Literatura uzupełniająca: 
Dictionnaire de la correspondance de tous les jours 
400 modèles de lettres, Larousse, 2010 
De Percin L., Créer sa boîte pour les Nuls, First, 2011 
Materiały własne prowadzącego. 
 
Język francuski w praktyce zawodowej - konwersacje: 
Literatura podstawowa: 
Penfornis J.-L., Affaires.com - niveau avancé, CLE International, 2013. 
Penfornis J.-L., Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE International, 2004. 
Literatura uzupełniająca: 
Bloomfield A.,Tuzin B., Affaires à suivre, cours de français professionnel de niveau intermédiare, Hachette Livre 2001. 
Berthet A., Tauzin B., Affaires à suivre, cours de français professionnel de niveau intermédiare, Cahier d’exercices,  
Hachette Livre, 2002. 
Cherifi S., Girardeau B., Mistichelli M., Travailler en français en entreprise, Didier, 2009. 
Penfornis J.-L., Affaires.com - niveau avancé, cahier d'exercices, CLE International, 2012. 
Westphalen M.-H., Communicator, Le guide de la communication d’entreprise, Dunod, Paris, 1998. 

 

Dane jakościowe 
Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (120 godz.) + 
konsultacje z prowadzącym (4 godz.) + testy kontrolne, egzamin dla całego modułu (10 godz.) 

134 

Przygotowanie studenta do ćwiczeń 51 

Przygotowanie prac pisemnych 20 



Przygotowanie do zaliczenia, egzaminu  20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 225 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (134 godz.) 5,4 

Zajęcia o charakterze praktycznym (212 godz.) 8,5 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 

S Y L AB U S  Z AJ Ę Ć / G R U P Y  Z AJ Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Praktyka zawodowa  

Course / group of courses Professional Training 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 14 Rodzaj zajęć1 
specjalność do wyboru: 
język obcy w praktyce 
zawodowej 

Rok studiów 2 Semestr 3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

praktyka zawodowa 60 4 3 zaliczenie z oceną 

praktyka zawodowa 150 10 4 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Krystyna Choińska, dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy angielski lub niemiecki lub francuski oraz polski  

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 
ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      
          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

ukończony lektorat języka angielskiego / francuskiego / niemieckiego (na studiach licencjackich, poziom B2) lub ukończone 
studia licencjackie na filologii angielskiej / francuskiej / germańskiej/ 
Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 



1. 

ma szczegółową wiedzę przedmiotową, metodologiczną i 
metodyczną pozwalającą na wykonanie zadań w warunkach 
wybranej działalności kulturalnej, administracyjnej lub 
biznesowej 

FP2_W09 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

2. 
ma pogłębioną wiedzę o kulturze instytucji związanych z 
wybraną sferą działalności kulturalnej, administracyjnej lub 
biznesowej oraz ich wytworach materialnych i niematerialnych 

FP2_W10 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

3.  

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o celach, organizacji i 
funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą 
działalności kulturalnej, administracyjnej lub biznesowej oraz o 
właściwej im metodyce wykonywania zadań, normach, 
procedurach, wzorcowych zachowaniach oraz dobrych 
praktykach 

FP2_W11 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

4. 

potrafi wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne 
materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w 
instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, 
administracyjnej lub biznesowej w źródłach w języku polskim i 
angielskim / francuskim / niemieckim oraz z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii  

FP2_U01 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

5. 
w porozumieniu z opiekunem praktyk planuje i realizuje 
oryginalne projekty związane z wybraną sferą działalności 
kulturalnej, administracyjnej lub biznesowej 

FP2_U05 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

6. 
właściwie stosuje przepisy prawa odnoszące się do wybranej 
sfery działalności kulturalnej, administracyjnej lub biznesowej 

FP2_U06 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

7. 
wyszukuje informacje na temat możliwości pozyskania środków 
na działalność w wybranej sferze działalności kulturalnej, 
administracyjnej lub biznesowej 

FP2_U07 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

8. 

potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, 
dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów 
dotyczących wybranej sfery działalności kulturalnej, 
administracyjnej lub biznesowej 

FP2_U08 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

9. 
ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w 
instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, 
administracyjnej lub biznesowej 

FP2_U10 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

10. 
posiada umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego / 
francuskiego / niemieckiego zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu biegłości B2+ ESOKJ 

FP2_U11 
FP2_U12 
FP2_U13 

zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

11. 

posiada podstawowe umiejętności organizacyjne, potrafi 
dobierać strategie realizowania działań praktycznych 
związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, 
administracyjnej lub biznesowej 

FP2_U14 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

12. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie, a zwłaszcza 
doskonalenia własnych kompetencji językowych   

FP2_U15 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

13. 

jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz skorzystania 
z pomocy nauczyciela akademickiego-opiekuna praktyki lub 
opiekuna praktyki z instytucji, w której realizowana jest praktyka 
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

FP2_K01 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

14. 
stara się identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu, rozwija umiejętność krytycznego 
myślenia i rozwiązywania problemów 

FP2_K02 
FP2_K03 

zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

15. 
rozwijając dorobek zawodu, uczestniczy w różnych formach 
życia kulturalnego i pracy na rzecz społeczności lokalnej 

FP2_K04 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Zapoznanie z miejscem, formami pracy i dokumentacją właściwymi dla danej instytucji. 
Obserwacja funkcjonowania instytucji.  
Wykonanie zleconych zadań indywidualnie lub w zespole. 
Analiza i udoskonalanie planu praktyki w porozumieniu z opiekunem. 
Indywidualna praca domowa - przygotowywanie dokumentacji praktyki. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Sprawozdanie studenta z odbytej praktyki. 
Wypełniony dziennik praktyk. 
Karta oceny studenta wypełniona przez opiekuna praktyki. 
Karta hospitacji praktyk zawodowych lub indywidualna rozmowa podsumowująca praktykę. 

Warunki zaliczenia 

Zrealizowanie przez studenta wymaganej liczby godzin praktyki według programu praktyki: w 3 semestrze – 60 godz., w 4 
semestrze 150 godz.   
Przekazanie przez studenta opiekunowi praktyki z PWSZ: 



1) w pierwszym tygodnia praktyki, harmonogramu zajęć zaopiniowanego przez opiekuna praktyki, 
2) po zrealizowaniu praktyki, w wyznaczonym terminie:  
a) dziennika praktyki wypełnionego przez studenta, 
b) karty oceny praktyki wypełnionej przez opiekuna praktyki z instytucji, w której student realizował praktykę,  
c)  teczki dorobku studenta z wytworzonymi przez niego  materiałami związanymi z praktyką. 
Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny od opiekuna praktyki z danej instytucji oraz 
od opiekuna praktyki z ramienia PWSZ. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Poznanie zakładów pracy (przedsiębiorstw, firm, instytucji, urzędów)  oraz zaznajomienie się z różnymi stanowiskami pracy i 
czynnościami związanymi z funkcjonowaniem danej instytucji. Poznawanie środowiska zawodowego. 
Zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych. Radzenie sobie w 
trudnych sytuacjach oraz rozwiązywanie realnych problemów zawodowych. 
Kształcenie dobrej organizacji pracy. Nabycie umiejętności planowania i analizowania własnej pracy oraz jej efektów. 

Contents of the study programme (short version) 

Getting to know workplaces (enterprises, companies, institutions, offices) and getting acquainted with various job positions 
and activities related to the functioning of a given institution. Getting to know the professional environment. 
Gaining experience in independent and team performance of professional duties. Dealing in difficult situations and solving 
real professional problems. 
Educating good organization of work. Acquiring the ability to plan and analyze your own work and its effects. 

Treści programowe (pełny opis) 

Zapoznanie się ze specyfiką instytucji, w której praktyka jest realizowana. 
Obserwowanie: 
codziennego rytmu i stylu pracy przedsiębiorstwa, 
 aktywności poszczególnych pracowników, z którymi student ma / może mieć kontakt,  
interakcji przełożony – podwładny, 
 procesów komunikowania interpersonalnego w przedsiębiorstwie, ich prawidłowości i zakłóceń, 
 czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk, 
 dynamiki grupy, ról pełnionych przez różnych pracowników w poszczególnych działach / grupach pracowniczych, 
 działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia studentowi wejścia w funkcjonowanie firmy. 
Współdziałanie z opiekunem praktyk w ramach powierzanych studentowi zadań. 
Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń z życia zawodowego, w tym: 
prowadzenie dokumentacji praktyki, 
konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 
ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań, 
ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, 
konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań, 
omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Materiały umożliwiające lepsze poznanie i realizowanie programu praktyk w konkretnych instytucjach. 

Dane jakościowe 
Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: praktyka zawodowa – 210 godz. Bezpośredni kontakt z 
nauczycielem akademickim-opiekunem praktyki (konsultacje, konsultacje on-line, zebrania dot. 
organizacji i realizacji praktyki, zaliczenie praktyki) – 10 godz.  

220 

Opracowanie różnorodnych materiałów związanych z realizowanymi zadaniami podczas praktyki w 
danej instytucji 

130 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 350 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (220 godz.) 8,8 

Zajęcia o charakterze praktycznym (350 godz.) 14 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 


