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Stacjonarne / Niestacjonarne

Język rosyjski (w tym język 
biznesowy)

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 30/32 I/I

Laboratoria 0/0 -/- 2.0/4.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Zakres materiału ze szkoły średniej

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej A1, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej A1, zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych odpowiadających kierunkowi studiów.

C3 Przekazanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej, niezbędnej w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego, adekwatnie do poziomu biegłości językowej A1, 
zgodnie z ESOKJ.

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada elementarną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka rosyjskiego. K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski A1Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie A1, 
wykorzystywane w różnych obszarach życia codziennego, w tym w dziedzinach, które obejmuje profil uczelni i 
kierunek studiów.

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna podstawowe słownictwo stosowane w najczęściej spotykanych konkretnych 
sytuacjach życia codziennego oraz nazwę uczelni, wydziału, kierunku.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna proste struktury gramatyczne i wzory zdaniowe, umożliwiające w ramach 
wyuczonego zasobu uczestnictwo w prostych sytuacjach komunikacyjnych.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W4 Zna podstawowe techniki i strategie uczenia się, umożliwiające i ułatwiające 
opanowanie języka obcego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Potrafi wypowiadać pojedyncze zdania na temat ludzi i miejsc, przedstawić się, opisać 
czym się zajmuje, gdzie mieszka.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U2 Potrafi pisać proste, pojedyncze wyrażenia i zdania. K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U3 Rozumie bardzo krótkie, proste teksty, pojedyncze wyrażenia w oparciu o znane 
nazwy, słowa oraz podstawowe wyrażenia.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi zrozumieć wypowiedź artykułowaną bardzo powoli i uważnie, z długimi 
pauzami, umożliwiającymi stopniowe przyswajanie znaczenia.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne w 
zakresie poziomu biegłości językowej A1, zgodnie z ESOKJ.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K2 Potrafi uczestniczyć w prostych sytuacjach komunikacyjnych. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K3 Rozumie potrzebę  pracy własnej i posiada umiejętność uczenia się. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K4 Ma świadomość znaczenia języka obcego dla komunikacji i relacji społecznych. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie opanował elementarnej 
wiedzy dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Posiada elementarną 
wiedzę dotyczącą 
systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada elementarną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada elementarną 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

W2 Nie zna podstawowego 
słownictwa języka 
rosyjskiego stosowanego w 
najczęściej spotykanych 
konkretnych sytuacjach życia 
codziennego oraz słownictwa 
dotyczącego uczelni, 
wydziału, kierunku w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Zna podstawowe 
słownictwo stosowane w 
najczęściej spotykanych 
konkretnych sytuacjach 
życia codziennego oraz 
nazwę uczelni, wydziału, 
kierunku w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Zna podstawowe słownictwo 
stosowane w najczęściej 
spotykanych konkretnych 
sytuacjach życia 
codziennego oraz nazwę 
uczelni, wydziału, kierunku w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Zna podstawowe 
słownictwo stosowane w 
najczęściej spotykanych 
konkretnych sytuacjach 
życia codziennego oraz 
nazwę uczelni, wydziału, 
kierunku w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej). 

W3 Nie zna prostych struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
w ramach wyuczonego 
zasobu uczestnictwo w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych rosyjskiego 
w stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%). 

Zna proste struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
w ramach wyuczonego 
zasobu uczestnictwo w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna proste struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające w 
ramach wyuczonego zasobu 
uczestnictwo w prostych 
sytuacjach komunikacyjnych 
w stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Zna proste struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające w 
ramach wyuczonego 
zasobu uczestnictwo w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

W4 Nie zna podstawowych 
technik i strategii uczenia się 
umożliwiających i 
ułatwiających opanowanie 
języka obcego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Zna podstawowe techniki 
i strategie uczenia się 
umożliwiające i 
ułatwiające opanowanie 
języka obcego w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Zna podstawowe techniki i 
strategie uczenia się 
umożliwiające i ułatwiające 
opanowanie języka obcego 
w stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Zna podstawowe techniki i 
strategie uczenia się 
umożliwiające i ułatwiające 
opanowanie języka obcego 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. Alfabet rosyjski – wprowadzanie liter. 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

Umiejętności

U1 Nie potrafi wypowiadać 
pojedynczych zdań na temat 
ludzi i miejsc, przedstawić 
się, opisać czym się zajmuje 
gdzie mieszka w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Potrafi wypowiadać 
pojedyncze zdania na 
temat ludzi i miejsc, 
przedstawić się, opisać 
czym się zajmuje, gdzie 
mieszka w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi wypowiadać 
pojedyncze zdania na temat 
ludzi i miejsc, przedstawić 
się, opisać czym się zajmuje  
gdzie mieszka w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi wypowiadać 
pojedyncze zdania na 
temat ludzi i miejsc, 
przedstawić się, opisać 
czym się zajmuje  gdzie 
mieszka w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

U2 Nie potrafi pisać prostych 
pojedynczych wyrażeń i zdań 
w stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi pisać proste 
pojedyncze wyrażenia i 
zdania w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pisać proste 
pojedyncze wyrażenia i 
zdania w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi pisać proste 
pojedyncze wyrażenia i 
zdania w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

U3 Nie rozumie bardzo krótkich, 
prostych tekstów, 
pojedynczych wyrażeń w 
oparciu o znane nazwy, 
słowa oraz podstawowe 
wyrażenia w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Rozumie bardzo krótkie, 
proste teksty, pojedyncze 
wyrażenia w oparciu o 
znane nazwy, słowa oraz 
podstawowe wyrażenia w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Rozumie bardzo krótkie, 
proste teksty, pojedyncze 
wyrażenia w oparciu o znane 
nazwy, słowa oraz 
podstawowe wyrażenia w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Rozumie bardzo krótkie, 
proste teksty, pojedyncze 
wyrażenia w oparciu o 
znane nazwy, słowa oraz 
podstawowe wyrażenia w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U4 Nie potrafi zrozumieć 
wypowiedzi artykułowanej 
bardzo powoli i uważnie, z 
długimi pauzami 
umożliwiającymi stopniowe 
przyswajanie znaczenia w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi zrozumieć 
wypowiedź artykułowaną 
bardzo powoli i uważnie, z 
długimi pauzami 
umożliwiającymi 
stopniowe przyswajanie 
znaczenia w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi zrozumieć wypowiedź 
artykułowaną bardzo powoli i 
uważnie, z długimi pauzami 
umożliwiającymi stopniowe 
przyswajanie znaczenia w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi zrozumieć 
wypowiedź artykułowaną 
bardzo powoli i uważnie, z 
długimi pauzami 
umożliwiającymi stopniowe 
przyswajanie znaczenia w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej A1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada aktywną postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej A1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości językowej 
A1 zgodnie z ESOKJ w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej A1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

K2 Nie potrafi uczestniczyć w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi uczestniczyć w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi uczestniczyć w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi uczestniczyć w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

K3 Nie rozumie potrzeby  pracy 
własnej i nie posiada 
umiejętności uczenia się w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Rozumie potrzebę  pracy 
własnej i posiada 
umiejętność uczenia się w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Rozumie potrzebę  pracy 
własnej i posiada 
umiejętność uczenia się w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Rozumie potrzebę  pracy 
własnej i posiada 
umiejętność uczenia się w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

K4 Nie ma świadomości 
znaczenia języka obcego dla 
komunikacji i relacji 
społecznych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Ma świadomości 
znaczenia języka obcego 
dla komunikacji i relacji 
społecznych w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Ma świadomości znaczenia 
języka obcego dla 
komunikacji i relacji 
społecznych w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Ma świadomości 
znaczenia języka obcego 
dla komunikacji i relacji 
społecznych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).
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W C L S I W C L S I

Suma 0 30 0 0 0 0 32 0 0 0

Łącznie godzin 30 32

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Rosja w Europie - sąsiad, partner handlowy. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

 2. Życie rodzinne, społeczne. Społeczność studencka. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

Suma: 14 12

Macierz kontrolna

Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

K2 1 1 1 1 0

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

 2. Zapoznanie z Rosją – jej mieszkańcy. 
Niektóre kraje Europy – mieszkańcy. 
Określanie narodowości, pochodzenia, 
miejsca zamieszkania.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 3. Nazywanie przedmiotów i osób. 
Przedstawianie siebie i innych. 
Zainteresowania, nazywanie obszarów 
(sport, film, muzyka itp.)

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 4. Rodzina – drzewo genealogiczne. 
Patronimikum. Dane personalne, płeć.

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 5. Życie rodzinne i towarzyskie. Opis 
członków rodziny, znajomych. Miejsce 
zamieszkania, miejscowość, miasto, 
wieś.

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4
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Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada elementarną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego.

- + - + +

W2 Zna podstawowe słownictwo stosowane w najczęściej 
spotykanych konkretnych sytuacjach życia codziennego oraz 
nazwę uczelni, wydziału, kierunku.

- + - + +

W3 Zna proste struktury gramatyczne i wzory zdaniowe, 
umożliwiające w ramach wyuczonego zasobu uczestnictwo w 
prostych sytuacjach komunikacyjnych.

- + - + +

W4 Zna podstawowe techniki i strategie uczenia się, umożliwiające i 
ułatwiające opanowanie języka obcego.

- + - + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Potrafi wypowiadać pojedyncze zdania na temat ludzi i miejsc, 
przedstawić się, opisać czym się zajmuje, gdzie mieszka.

- + + + +

U2 Potrafi pisać proste, pojedyncze wyrażenia i zdania. - + + + +

U3 Rozumie bardzo krótkie, proste teksty, pojedyncze wyrażenia w 
oparciu o znane nazwy, słowa oraz podstawowe wyrażenia.

- + + + +

U4 Potrafi zrozumieć wypowiedź artykułowaną bardzo powoli i 
uważnie, z długimi pauzami, umożliwiającymi stopniowe 
przyswajanie znaczenia.

- + + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne w zakresie poziomu biegłości językowej A1, 
zgodnie z ESOKJ.

- - + + +

K2 Potrafi uczestniczyć w prostych sytuacjach komunikacyjnych. - - + + +

K3 Rozumie potrzebę  pracy własnej i posiada umiejętność uczenia 
się.

- - - + +

K4 Ma świadomość znaczenia języka obcego dla komunikacji i 
relacji społecznych.

- - - + +

Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 32

Praca własna studenta 14 12

Suma:  44 44

Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

1 1

2 4

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Wot i my. Podręcznik  cz. 1 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2008

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Wot i my. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznesmeni mówią po rosyjsku Fast L., Zwolińska M. POLTEXT Warszawa 2003

Gramatyka języka rosyjskiego z ćwi-czeniami Dziewanowska D. WSiP Warszawa 2005

Krótki poradnik gramatyczny języka 
rosyjskiego z ćwiczeniami

Warawko I. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki 
Wroclawskiej

Wrocław 2003

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

dr Maria Nawrot 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Maria Niemczyk 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Mirosław Pawlikowski 713680444 miroslaw.pawlikowski@ue.wr
oc.pl

sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych
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Nazwa angielska: Russian language (including 
Business Russian) A1/course 2

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

II

Stacjonarne / Niestacjonarne

Język rosyjski (w tym język 
biznesowy)

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 30/32 II/II

Laboratoria 0/0 -/- 2.0/4.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Zakres materiału ze szkoły średniej

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej A1, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej A1, zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych odpowiadających kierunkowi studiów.

C3 Przekazanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej, niezbędnej w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego, adekwatnie do poziomu biegłości językowej A1, 
zgodnie z ESOKJ.

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada elementarną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka rosyjskiego. K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski A1*Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie A1, 
wykorzystywane w różnych obszarach życia codziennego, w tym w dziedzinach, które obejmuje profil uczelni i 
kierunek studiów.

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna podstawowe słownictwo stosowane w najczęściej spotykanych konkretnych 
sytuacjach życia codziennego oraz nazwę uczelni, wydziału, kierunku.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna proste struktury gramatyczne i wzory zdaniowe, umożliwiające w ramach 
wyuczonego zasobu uczestnictwo w prostych sytuacjach komunikacyjnych.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W4 Zna podstawowe techniki i strategie uczenia się, umożliwiające i ułatwiające 
opanowanie języka obcego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Potrafi wypowiadać pojedyncze zdania na temat ludzi i miejsc, przedstawić się, opisać 
czym się zajmuje, gdzie mieszka.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U2 Potrafi pisać proste, pojedyncze wyrażenia i zdania. K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U3 Rozumie bardzo krótkie, proste teksty, pojedyncze wyrażenia w oparciu o znane 
nazwy, słowa oraz podstawowe wyrażenia.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi zrozumieć wypowiedź artykułowaną bardzo powoli i uważnie, z długimi 
pauzami, umożliwiającymi stopniowe przyswajanie znaczenia.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne w 
zakresie poziomu biegłości językowej A1, zgodnie z ESOKJ.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K2 Potrafi uczestniczyć w prostych sytuacjach komunikacyjnych. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K3 Rozumie potrzebę  pracy własnej i posiada umiejętność uczenia się. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K4 Ma świadomość znaczenia języka obcego dla komunikacji i relacji społecznych. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie opanował elementarnej 
wiedzy dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Posiada elementarną 
wiedzę dotyczącą 
systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada elementarną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada elementarną 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

W2 Nie zna podstawowego 
słownictwa języka 
rosyjskiego stosowanego w 
najczęściej spotykanych 
konkretnych sytuacjach życia 
codziennego oraz słownictwa 
dotyczącego uczelni, 
wydziału, kierunku w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Zna podstawowe 
słownictwo stosowane w 
najczęściej spotykanych 
konkretnych sytuacjach 
życia codziennego oraz 
nazwę uczelni, wydziału, 
kierunku w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Zna podstawowe słownictwo 
stosowane w najczęściej 
spotykanych konkretnych 
sytuacjach życia 
codziennego oraz nazwę 
uczelni, wydziału, kierunku w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Zna podstawowe 
słownictwo stosowane w 
najczęściej spotykanych 
konkretnych sytuacjach 
życia codziennego oraz 
nazwę uczelni, wydziału, 
kierunku w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej). 

W3 Nie zna prostych struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
w ramach wyuczonego 
zasobu uczestnictwo w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych rosyjskiego 
w stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%). 

Zna proste struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
w ramach wyuczonego 
zasobu uczestnictwo w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna proste struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające w 
ramach wyuczonego zasobu 
uczestnictwo w prostych 
sytuacjach komunikacyjnych 
w stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Zna proste struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające w 
ramach wyuczonego 
zasobu uczestnictwo w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

W4 Nie zna podstawowych 
technik i strategii uczenia się 
umożliwiających i 
ułatwiających opanowanie 
języka obcego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Zna podstawowe techniki 
i strategie uczenia się 
umożliwiające i 
ułatwiające opanowanie 
języka obcego w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Zna podstawowe techniki i 
strategie uczenia się 
umożliwiające i ułatwiające 
opanowanie języka obcego 
w stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Zna podstawowe techniki i 
strategie uczenia się 
umożliwiające i ułatwiające 
opanowanie języka obcego 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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Tematy zajęć

Umiejętności

U1 Nie potrafi wypowiadać 
pojedynczych zdań na temat 
ludzi i miejsc, przedstawić 
się, opisać czym się zajmuje 
gdzie mieszka w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Potrafi wypowiadać 
pojedyncze zdania na 
temat ludzi i miejsc, 
przedstawić się, opisać 
czym się zajmuje, gdzie 
mieszka w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi wypowiadać 
pojedyncze zdania na temat 
ludzi i miejsc, przedstawić 
się, opisać czym się zajmuje  
gdzie mieszka w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi wypowiadać 
pojedyncze zdania na 
temat ludzi i miejsc, 
przedstawić się, opisać 
czym się zajmuje  gdzie 
mieszka w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

U2 Nie potrafi pisać prostych 
pojedynczych wyrażeń i zdań 
w stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi pisać proste 
pojedyncze wyrażenia i 
zdania w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pisać proste 
pojedyncze wyrażenia i 
zdania w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi pisać proste 
pojedyncze wyrażenia i 
zdania w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

U3 Nie rozumie bardzo krótkich, 
prostych tekstów, 
pojedynczych wyrażeń w 
oparciu o znane nazwy, 
słowa oraz podstawowe 
wyrażenia w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Rozumie bardzo krótkie, 
proste teksty, pojedyncze 
wyrażenia w oparciu o 
znane nazwy, słowa oraz 
podstawowe wyrażenia w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Rozumie bardzo krótkie, 
proste teksty, pojedyncze 
wyrażenia w oparciu o znane 
nazwy, słowa oraz 
podstawowe wyrażenia w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Rozumie bardzo krótkie, 
proste teksty, pojedyncze 
wyrażenia w oparciu o 
znane nazwy, słowa oraz 
podstawowe wyrażenia w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U4 Nie potrafi zrozumieć 
wypowiedzi artykułowanej 
bardzo powoli i uważnie, z 
długimi pauzami 
umożliwiającymi stopniowe 
przyswajanie znaczenia w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi zrozumieć 
wypowiedź artykułowaną 
bardzo powoli i uważnie, z 
długimi pauzami 
umożliwiającymi 
stopniowe przyswajanie 
znaczenia w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi zrozumieć wypowiedź 
artykułowaną bardzo powoli i 
uważnie, z długimi pauzami 
umożliwiającymi stopniowe 
przyswajanie znaczenia w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi zrozumieć 
wypowiedź artykułowaną 
bardzo powoli i uważnie, z 
długimi pauzami 
umożliwiającymi stopniowe 
przyswajanie znaczenia w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej A1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada aktywną postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej A1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywą postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości językowej 
A1 zgodnie z ESOKJ w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej A1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

K2 Nie potrafi uczestniczyć w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi uczestniczyć w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi uczestniczyć w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi uczestniczyć w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

K3 Nie rozumie potrzeby  pracy 
własnej i nie posiada 
umiejętności uczenia się w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Rozumie potrzebę  pracy 
własnej i posiada 
umiejętność uczenia się w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Rozumie potrzebę  pracy 
własnej i posiada 
umiejętność uczenia się w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Rozumie potrzebę  pracy 
własnej i posiada 
umiejętność uczenia się w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

K4 Nie ma świadomości 
znaczenia języka obcego dla 
komunikacji i relacji 
społecznych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Ma świadomości 
znaczenia języka obcego 
dla komunikacji i relacji 
społecznych w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Ma świadomości znaczenia 
języka obcego dla 
komunikacji i relacji 
społecznych w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Ma świadomości 
znaczenia języka obcego 
dla komunikacji i relacji 
społecznych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).
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W C L S I W C L S I

Suma 0 30 0 0 0 0 32 0 0 0

Łącznie godzin 30 32

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Wiza do Rosji, wypełnianie kwestionariusza. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

 2. Student UE we Wrocławiu – profil absolwenta. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

Suma: 14 12

Macierz kontrolna

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

K2 1 1 1 1 0

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. Wszystko o sobie: student Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, wiek, 
wzrost, wygląd (charakterystyka 
zewnętrzna).

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 2. Dom. Opis mieszkania. Pomieszczenia, 
rozkład. Wynajmowanie, kupno, 
sprzedaż.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 3. Mój pokój, pokój w domu studenckim. 
Opis – meble, wyposażenie/sprzęt. 
Zachowanie porządku.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 4. Przygotowania do wyjazdu do 
znajomych w Rosji; cel wyjazdu – nauka 
języka rosyjskiego. Formalności 
związane z wyjazdem, wiza, trasa, 
pociąg.

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 5. System szkolnictwa w Rosji i Polsce. 
Szczeble kształcenia od szkoły 
podstawowej do Uniwersytetu 
Ekonomicznego. Okresy nauki. 
Egzaminy.

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada elementarną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego.

- + - + +

W2 Zna podstawowe słownictwo stosowane w najczęściej 
spotykanych konkretnych sytuacjach życia codziennego oraz 
nazwę uczelni, wydziału, kierunku.

- + - + +

W3 Zna proste struktury gramatyczne i wzory zdaniowe, 
umożliwiające w ramach wyuczonego zasobu uczestnictwo w 
prostych sytuacjach komunikacyjnych.

- + - + +

W4 Zna podstawowe techniki i strategie uczenia się, umożliwiające i 
ułatwiające opanowanie języka obcego.

- + - + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Potrafi wypowiadać pojedyncze zdania na temat ludzi i miejsc, 
przedstawić się, opisać czym się zajmuje, gdzie mieszka.

- + + + +

U2 Potrafi pisać proste, pojedyncze wyrażenia i zdania. - + + + +

U3 Rozumie bardzo krótkie, proste teksty, pojedyncze wyrażenia w 
oparciu o znane nazwy, słowa oraz podstawowe wyrażenia.

- + + + +

U4 Potrafi zrozumieć wypowiedź artykułowaną bardzo powoli i 
uważnie, z długimi pauzami, umożliwiającymi stopniowe 
przyswajanie znaczenia.

- + + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne w zakresie poziomu biegłości językowej A1, 
zgodnie z ESOKJ.

- - + + +

K2 Potrafi uczestniczyć w prostych sytuacjach komunikacyjnych. - - + + +

K3 Rozumie potrzebę  pracy własnej i posiada umiejętność uczenia 
się.

- - - + +

K4 Ma świadomość znaczenia języka obcego dla komunikacji i 
relacji społecznych.

- - - + +

Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 32

Praca własna studenta 14 12

Suma:  44 44

Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

1 1

2 4

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Wot i my. Podręcznik  cz. 1 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2008

Wot i my. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznesmeni mówią po rosyjsku Fast L., Zwolińska M. POLTEXT Warszawa 2003

Gramatyka języka rosyjskiego z ćwi-czeniami Dziewanowska D. WSiP Warszawa 2005

Krótki poradnik gramatyczny języka 
rosyjskiego z ćwiczeniami

Warawko I. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki 
Wroclawskiej

Wrocław 2003

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

dr Maria Nawrot 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Maria Niemczyk 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Mirosław Pawlikowski 713680444 miroslaw.pawlikowski@ue.wr
oc.pl

sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych
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Nazwa angielska: Russian language (including 
Business Russian) A1/course 3

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

III

Stacjonarne / Niestacjonarne

Język rosyjski (w tym język 
biznesowy)

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 30/32 III/III

Laboratoria 0/0 -/- 2.0/4.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Zakres materiału ze szkoły średniej

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej A1, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej A1, zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych odpowiadających kierunkowi studiów.

C3 Przekazanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej, niezbędnej w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego, adekwatnie do poziomu biegłości językowej A1, 
zgodnie z ESOKJ.

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada elementarną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka rosyjskiego. K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski A1Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie A1, 
wykorzystywane w różnych obszarach życia codziennego, w tym w dziedzinach, które obejmuje profil uczelni i 
kierunek studiów.

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna podstawowe słownictwo stosowane w najczęściej spotykanych konkretnych 
sytuacjach życia codziennego oraz nazwę uczelni, wydziału, kierunku.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna proste struktury gramatyczne i wzory zdaniowe, umożliwiające w ramach 
wyuczonego zasobu uczestnictwo w prostych sytuacjach komunikacyjnych.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W4 Zna podstawowe techniki i strategie uczenia się, umożliwiające i ułatwiające 
opanowanie języka obcego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Potrafi wypowiadać pojedyncze zdania na temat ludzi i miejsc, przedstawić się, opisać 
czym się zajmuje, gdzie mieszka.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U2 Potrafi pisać proste, pojedyncze wyrażenia i zdania. K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U3 Rozumie bardzo krótkie, proste teksty, pojedyncze wyrażenia w oparciu o znane 
nazwy, słowa oraz podstawowe wyrażenia.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi zrozumieć wypowiedź artykułowaną bardzo powoli i uważnie, z długimi 
pauzami, umożliwiającymi stopniowe przyswajanie znaczenia.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne w 
zakresie poziomu biegłości językowej A1, zgodnie z ESOKJ.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K2 Potrafi uczestniczyć w prostych sytuacjach komunikacyjnych. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K3 Rozumie potrzebę  pracy własnej i posiada umiejętność uczenia się. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K4 Ma świadomość znaczenia języka obcego dla komunikacji i relacji społecznych. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie opanował elementarnej 
wiedzy dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Posiada elementarną 
wiedzę dotyczącą 
systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada elementarną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada elementarną 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

W2 Nie zna podstawowego 
słownictwa języka 
rosyjskiego stosowanego w 
najczęściej spotykanych 
konkretnych sytuacjach życia 
codziennego oraz słownictwa 
dotyczącego uczelni, 
wydziału, kierunku w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Zna podstawowe 
słownictwo stosowane w 
najczęściej spotykanych 
konkretnych sytuacjach 
życia codziennego oraz 
nazwę uczelni, wydziału, 
kierunku w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Zna podstawowe słownictwo 
stosowane w najczęściej 
spotykanych konkretnych 
sytuacjach życia 
codziennego oraz nazwę 
uczelni, wydziału, kierunku w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Zna podstawowe 
słownictwo stosowane w 
najczęściej spotykanych 
konkretnych sytuacjach 
życia codziennego oraz 
nazwę uczelni, wydziału, 
kierunku w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej). 

W3 Nie zna prostych struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
w ramach wyuczonego 
zasobu uczestnictwo w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych rosyjskiego 
w stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%). 

Zna proste struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
w ramach wyuczonego 
zasobu uczestnictwo w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna proste struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające w 
ramach wyuczonego zasobu 
uczestnictwo w prostych 
sytuacjach komunikacyjnych 
w stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Zna proste struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające w 
ramach wyuczonego 
zasobu uczestnictwo w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

W4 Nie zna podstawowych 
technik i strategii uczenia się 
umożliwiających i 
ułatwiających opanowanie 
języka obcego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Zna podstawowe techniki 
i strategie uczenia się 
umożliwiające i 
ułatwiające opanowanie 
języka obcego w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Zna podstawowe techniki i 
strategie uczenia się 
umożliwiające i ułatwiające 
opanowanie języka obcego 
w stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Zna podstawowe techniki i 
strategie uczenia się 
umożliwiające i ułatwiające 
opanowanie języka obcego 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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Tematy zajęć

Umiejętności

U1 Nie potrafi wypowiadać 
pojedynczych zdań na temat 
ludzi i miejsc, przedstawić 
się, opisać czym się zajmuje 
gdzie mieszka w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Potrafi wypowiadać 
pojedyncze zdania na 
temat ludzi i miejsc, 
przedstawić się, opisać 
czym się zajmuje, gdzie 
mieszka w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi wypowiadać 
pojedyncze zdania na temat 
ludzi i miejsc, przedstawić 
się, opisać czym się zajmuje  
gdzie mieszka w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi wypowiadać 
pojedyncze zdania na 
temat ludzi i miejsc, 
przedstawić się, opisać 
czym się zajmuje  gdzie 
mieszka w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

U2 Nie potrafi pisać prostych 
pojedynczych wyrażeń i zdań 
w stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi pisać proste 
pojedyncze wyrażenia i 
zdania w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pisać proste 
pojedyncze wyrażenia i 
zdania w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi pisać proste 
pojedyncze wyrażenia i 
zdania w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

U3 Nie rozumie bardzo krótkich, 
prostych tekstów, 
pojedynczych wyrażeń w 
oparciu o znane nazwy, 
słowa oraz podstawowe 
wyrażenia w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Rozumie bardzo krótkie, 
proste teksty, pojedyncze 
wyrażenia w oparciu o 
znane nazwy, słowa oraz 
podstawowe wyrażenia w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Rozumie bardzo krótkie, 
proste teksty, pojedyncze 
wyrażenia w oparciu o znane 
nazwy, słowa oraz 
podstawowe wyrażenia w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Rozumie bardzo krótkie, 
proste teksty, pojedyncze 
wyrażenia w oparciu o 
znane nazwy, słowa oraz 
podstawowe wyrażenia w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U4 Nie potrafi zrozumieć 
wypowiedzi artykułowanej 
bardzo powoli i uważnie, z 
długimi pauzami 
umożliwiającymi stopniowe 
przyswajanie znaczenia w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi zrozumieć 
wypowiedź artykułowaną 
bardzo powoli i uważnie, z 
długimi pauzami 
umożliwiającymi 
stopniowe przyswajanie 
znaczenia w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi zrozumieć wypowiedź 
artykułowaną bardzo powoli i 
uważnie, z długimi pauzami 
umożliwiającymi stopniowe 
przyswajanie znaczenia w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi zrozumieć 
wypowiedź artykułowaną 
bardzo powoli i uważnie, z 
długimi pauzami 
umożliwiającymi stopniowe 
przyswajanie znaczenia w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej A1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada aktywną postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej A1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości językowej 
A1 zgodnie z ESOKJ w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej A1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

K2 Nie potrafi uczestniczyć w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi uczestniczyć w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi uczestniczyć w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi uczestniczyć w 
prostych sytuacjach 
komunikacyjnych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

K3 Nie rozumie potrzeby  pracy 
własnej i nie posiada 
umiejętności uczenia się w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Rozumie potrzebę  pracy 
własnej i posiada 
umiejętność uczenia się w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Rozumie potrzebę  pracy 
własnej i posiada 
umiejętność uczenia się w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Rozumie potrzebę  pracy 
własnej i posiada 
umiejętność uczenia się w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

K4 Nie ma świadomości 
znaczenia języka obcego dla 
komunikacji i relacji 
społecznych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Ma świadomości 
znaczenia języka obcego 
dla komunikacji i relacji 
społecznych w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Ma świadomości znaczenia 
języka obcego dla 
komunikacji i relacji 
społecznych w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Ma świadomości 
znaczenia języka obcego 
dla komunikacji i relacji 
społecznych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).
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W C L S I W C L S I

Suma 0 30 0 0 0 0 32 0 0 0

Łącznie godzin 30 32

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Prezentacja uczelni - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

 2. Korespondencja - e-mail. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

Suma: 14 12

Macierz kontrolna

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

K2 1 1 1 1 0

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. Moja szkoła – uczę się w Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu, wydział, 
kierunek. Moja droga do szkoły. Opis 
budynku i pomieszczeń uczelnianych.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 2. Plan zajęć na moim kierunku. Rodzaje 
zajęć, nazwy przedmiotów, obciążenie 
tygodniowe. Wyniki w nauce, 
osiągnięcia, oceny.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 3. Spędzanie czasu wolnego - różne 
formy.  Formy związane z 
zainteresowaniami: kino/film, 
koncert/muzyka, literatura/książka, 
sport/mecz futbolowy. Idę do kina: 
seans, tytuł filmu.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 4. Uczestnictwo w kulturze. Wybieramy się 
na koncert muzyki młodzieżowej: 
ulubione zespoły, muzyka. Kupujemy 
bilety w Internecie, umawiamy się na 
miejsce spotkania, godzinę. 

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 5. Nauka i technika. Komputer, tablety, 
iPod, iPad, iPhone. Internet – zalety i 
wady. Komputer w nauce języków 
obcych.

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada elementarną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego.

- + - + +

W2 Zna podstawowe słownictwo stosowane w najczęściej 
spotykanych konkretnych sytuacjach życia codziennego oraz 
nazwę uczelni, wydziału, kierunku.

- + - + +

W3 Zna proste struktury gramatyczne i wzory zdaniowe, 
umożliwiające w ramach wyuczonego zasobu uczestnictwo w 
prostych sytuacjach komunikacyjnych.

- + - + +

W4 Zna podstawowe techniki i strategie uczenia się, umożliwiające i 
ułatwiające opanowanie języka obcego.

- + - + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Potrafi wypowiadać pojedyncze zdania na temat ludzi i miejsc, 
przedstawić się, opisać czym się zajmuje, gdzie mieszka.

- + + + +

U2 Potrafi pisać proste, pojedyncze wyrażenia i zdania. - + + + +

U3 Rozumie bardzo krótkie, proste teksty, pojedyncze wyrażenia w 
oparciu o znane nazwy, słowa oraz podstawowe wyrażenia.

- + + + +

U4 Potrafi zrozumieć wypowiedź artykułowaną bardzo powoli i 
uważnie, z długimi pauzami, umożliwiającymi stopniowe 
przyswajanie znaczenia.

- + + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne w zakresie poziomu biegłości językowej A1, 
zgodnie z ESOKJ.

- - + + +

K2 Potrafi uczestniczyć w prostych sytuacjach komunikacyjnych. - - + + +

K3 Rozumie potrzebę  pracy własnej i posiada umiejętność uczenia 
się.

- - - + +

K4 Ma świadomość znaczenia języka obcego dla komunikacji i 
relacji społecznych.

- - - + +

Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 32

Praca własna studenta 14 12

Suma:  44 44

Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

1 1

2 4

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Wot i my. Podręcznik  cz. 1 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2008

Wot i my. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznesmeni mówią po rosyjsku Fast L., Zwolińska M. POLTEXT Warszawa 2003

Gramatyka języka rosyjskiego z ćwi-czeniami Dziewanowska D. WSiP Warszawa 2005

Krótki poradnik gramatyczny języka 
rosyjskiego z ćwiczeniami

Warawko I. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki 
Wroclawskiej

Wrocław 2003

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

dr Maria Nawrot 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Maria Niemczyk 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Mirosław Pawlikowski 713680444 miroslaw.pawlikowski@ue.wr
oc.pl

sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych
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Nazwa angielska: Russian language (including 
Business Russian) A2 / course 1

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

I

Stacjonarne / Niestacjonarne

Język rosyjski (w tym język 
biznesowy)

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 30/32 I/I

Laboratoria 0/0 -/- 2.0/4.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Zakres materiału ze szkoły średniej, 
Język rosyjski A1*

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych  (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej A2  zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych odpowiadających kierunkowi studiów.

C3 Przekazanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej  w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego, adekwatnie do poziomu biegłości językowej A2 
zgodnie z ESOKJ.

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka rosyjskiego. K_W16 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski A2Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie A2 
wykorzystywane w różnych obszarach zgodnych z profilem uczelni oraz kierunkiem studiów.

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna wystarczający zakres słownictwa, by uczestniczyć w rutynowych rozmowach na 
znane sobie tematy z życia codziennego, w tym życia akademickiego adekwatnie do 
profilu uczelni i kierunku studiów.

K_W16 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające uczestnictwo w prostych 
sytuacjach komunikacyjnych oraz konstruowanie zazwyczaj zrozumiałych 
komunikatów.

K_W16 C1, C2, C3, 
C4

W4 Identyfikuje różnice kulturowe między poszczególnymi krajami obszaru 
włoskojęzycznego / hiszpańskojęzycznego / francuskojęzycznego.

K_W16 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Potrafi przedstawiać proste opisy i prezentować osoby, warunki życia, studiów/pracy, 
codzienne rutynowe czynności.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U2 Potrafi pisać teksty składające się z prostych wyrażeń  i zdań połączonych prostymi 
spójnikami.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U3 Rozumie krótkie, proste teksty na konkretne tematy, napisane językiem codziennym 
lub związane ze studiami/pracą, zawierające często używane sformułowania.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi zrozumieć zwroty i wyrażenia związane z najważniejszymi obszarami 
tematycznymi np. podstawowymi informacjami osobowymi, zakupami, topografią, 
zatrudnieniem, studiami i kierunkiem studiów.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne w 
zakresie poziomu biegłości językowej A2 zgodnie z ESOKJ.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K2 Potrafi uczestniczyć w rozmowach wymagających prostej i bezpośredniej wymiany 
informacji.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K3 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K4 Identyfikuje różnice interkulturowe i postrzega ich znaczenie dla relacji społecznych.. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie posiada podstawowej 
wiedzy dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Posiada podstawową 
wiedzę dotyczącą 
systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada podstawową wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada podstawową 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

W2 Nie zna wystarczającego 
zakresu słownictwa, by 
uczestniczyć w rutynowych 
rozmowach na znane sobie 
tematy z życia codziennego, 
w tym życia akademickiego 
adekwatnie do profilu uczelni 
i kierunku studiów w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Zna wystarczający zakres 
słownictwa, by 
uczestniczyć w 
rutynowych rozmowach 
na znane sobie tematy z 
życia codziennego, w tym 
życia akademickiego 
adekwatnie do profilu 
uczelni i kierunku studiów 
w stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna wystarczający zakres 
słownictwa, by uczestniczyć 
w rutynowych rozmowach na 
znane sobie tematy z życia 
codziennego, w tym życia 
akademickiego adekwatnie 
do profilu uczelni i kierunku 
studiów w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Zna wystarczający zakres 
słownictwa, by 
uczestniczyć w rutynowych 
rozmowach na znane sobie 
tematy z życia 
codziennego, w tym życia 
akademickiego adekwatnie 
do profilu uczelni i kierunku 
studiów w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

W3 Nie zna struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
uczestnictwo w prostych 
sytuacjach komunikacyjnych 
oraz konstruowanie 
zazwyczaj zrozumiałych 
komunikatów w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
uczestnictwo w prostych 
sytuacjach 
komunikacyjnych oraz 
konstruowanie zazwyczaj 
zrozumiałych 
komunikatów w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Zna struktury gramatyczne i 
wzory zdaniowe 
umożliwiające uczestnictwo 
w prostych sytuacjach 
komunikacyjnych oraz 
konstruowanie zazwyczaj 
zrozumiałych komunikatów 
w stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Zna struktury gramatyczne 
i wzory zdaniowe 
umożliwiające 
uczestnictwo w prostych 
sytuacjach 
komunikacyjnych oraz 
konstruowanie zazwyczaj 
zrozumiałych komunikatów 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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W4 Nie identyfikuje różnic 
kulturowych między 
poszczególnymi krajami 
obszaru rosyjskojęzycznego 
w stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Identyfikuje różnice 
kulturowe między 
poszczególnymi krajami 
obszaru 
rosyjskojęzycznego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Identyfikuje różnice 
kulturowe między 
poszczególnymi krajami 
obszaru włosko- / 
hiszpańsko- / 
francuskojęzycznego w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Identyfikuje różnice 
kulturowe między 
poszczególnymi krajami 
obszaru rosyjskiego w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Umiejętności

U1 Nie potrafi przedstawić 
prostych opisów ani 
prezentować osób, 
warunków życia, 
studiów/pracy, codziennych 
rutynowych czynności w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%). 

PPotrafi przedstawiać 
proste opisy i 
prezentować osoby, 
warunki życia, 
studiów/pracy, codzienne 
rutynowe czynności w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przedstawiać proste 
opisy i prezentować osoby, 
warunki życia, 
studiów/pracy, codzienne 
rutynowe czynności w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi przedstawiać proste 
opisy i prezentować osoby, 
warunki życia, 
studiów/pracy, codzienne 
rutynowe czynności w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U2 Nie potrafi pisać tekstów 
składających się z prostych 
wyrażeń i zdań połączonych 
prostymi spójnikami w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi pisać teksty 
składające się z prostych 
wyrażeń i zdań 
połączonych prostymi 
spójnikami w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pisać teksty 
składające się z prostych 
wyrażeń i zdań połączonych 
prostymi spójnikami w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi pisać teksty 
składające się z prostych 
wyrażeń i zdań 
połączonych prostymi 
spójnikami w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

U3 Nie rozumie krótkich, 
prostych tekstów na 
konkretne tematy, 
napisanych językiem 
codziennym lub związanych 
ze studiami/pracą, 
zawierających często 
używanych sformułowań w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Rozumie krótkie, proste 
teksty na konkretne 
tematy, napisane 
językiem codziennym lub 
związane ze 
studiami/pracą, 
zawierające często 
używane sformułowania w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Rozumie krótkie, proste 
teksty na konkretne tematy, 
napisane językiem 
codziennym lub związane ze 
studiami/pracą, zawierające 
często używane 
sformułowania w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Rozumie krótkie, proste 
teksty na konkretne 
tematy, napisane językiem 
codziennym lub związane 
ze studiami/pracą, 
zawierające często 
używane sformułowania w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U4 Nie potrafi zrozumieć 
zwrotów i wyrażeń 
związanych z 
najważniejszymi obszarami 
tematycznymi np. 
podstawowymi informacjami 
osobowymi, zakupami, 
topografią, zatrudnieniem, 
studiami i kierunkiem studiów 
w stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi zrozumieć zwroty i 
wyrażenia związane z 
najważniejszymi 
obszarami tematycznymi 
np. podstawowymi 
informacjami osobowymi, 
zakupami, topografią, 
zatrudnieniem, studiami i 
kierunkiem studiów w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi zrozumieć zwroty i 
wyrażenia związane z 
najważniejszymi obszarami 
tematycznymi np. 
podstawowymi informacjami 
osobowymi, zakupami, 
topografią, zatrudnieniem, 
studiami i kierunkiem 
studiów w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi zrozumieć zwroty i 
wyrażenia związane z 
najważniejszymi obszarami 
tematycznymi np. 
podstawowymi 
informacjami osobowymi, 
zakupami, topografią, 
zatrudnieniem, studiami i 
kierunkiem studiów w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej A2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada aktywna postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej A2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywna postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości językowej 
A2 zgodnie z ESOKJ w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Posiada aktywna postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej A2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

K2 Nie potrafi uczestniczyć w 
rozmowach wymagających 
prostej i bezpośredniej 
wymiany informacji w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi uczestniczyć w 
rozmowach 
wymagających prostej i 
bezpośredniej wymiany 
informacji w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi uczestniczyć w 
rozmowach wymagających 
prostej i bezpośredniej 
wymiany informacji w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi uczestniczyć w 
rozmowach wymagających 
prostej i bezpośredniej 
wymiany informacji w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

K3 Nie potrafi pracować w 
grupie i przyjmować w niej 
różne role w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi pracować w grupie 
i przyjmować w niej różne 
role w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pracować w grupie i 
przyjmować w niej różne role 
w stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Potrafi pracować w grupie i 
przyjmować w niej różne 
role w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

3 z  6



W C L S I W C L S I

Suma 0 30 0 0 0 0 32 0 0 0

Łącznie godzin 30 32

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Autoprezentacja 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

 2. Zawody poszukiwane na rynku pracy 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

Suma: 14 12

Macierz kontrolna

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. Nawiązywanie znajomości, kontaktów 
prywatnych i zawodowych; powitanie, 
pożegnanie, przedstawianie siebie i 
osób towarzyszących.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 2. Relacje rodzinne i zawodowe. Spotkania 
towarzyskie: prywatne i biznesowe – 
okazje, życzenia, zaproszenia, terminy, 
przygotowania. 

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 3. Rytułały dnia codzinnego w życiu 
prywatnym i zawodowym. Prace 
domowe i obowiązki zawodowe. 

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 4. Przygotowanie do zawodu – wybrane 
nazwy zawodów, miejsca pracy, 
czynności służbowe. 

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 5. Podróżowanie; formy, środki transportu, 
kierunki, cele.   

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

K4 Nie identyfikuje różnic 
interkulturowych i nie 
postrzega ich znaczenia dla 
relacji społecznych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Identyfikuje różnice 
interkulturowe i postrzega 
ich znaczenie dla relacji 
społecznych w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Identyfikuje różnice 
interkulturowe i postrzega 
ich znaczenie dla relacji 
społecznych w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Identyfikuje różnice 
interkulturowe i postrzega 
ich znaczenie dla relacji 
społecznych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego.

- - - + +

W2 Zna wystarczający zakres słownictwa, by uczestniczyć w 
rutynowych rozmowach na znane sobie tematy z życia 
codziennego, w tym życia akademickiego adekwatnie do profilu 
uczelni i kierunku studiów.

- + - + +

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające 
uczestnictwo w prostych sytuacjach komunikacyjnych oraz 
konstruowanie zazwyczaj zrozumiałych komunikatów.

- + - + +

W4 Identyfikuje różnice kulturowe między poszczególnymi krajami 
obszaru włoskojęzycznego / hiszpańskojęzycznego / 
francuskojęzycznego.

- + - + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Potrafi przedstawiać proste opisy i prezentować osoby, warunki 
życia, studiów/pracy, codzienne rutynowe czynności.

- + + + +

U2 Potrafi pisać teksty składające się z prostych wyrażeń  i zdań 
połączonych prostymi spójnikami.

- + + + +

U3 Rozumie krótkie, proste teksty na konkretne tematy, napisane 
językiem codziennym lub związane ze studiami/pracą, 
zawierające często używane sformułowania.

- + + + +

U4 Potrafi zrozumieć zwroty i wyrażenia związane z najważniejszymi 
obszarami tematycznymi np. podstawowymi informacjami 
osobowymi, zakupami, topografią, zatrudnieniem, studiami i 
kierunkiem studiów.

- + + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne w zakresie poziomu biegłości językowej A2 
zgodnie z ESOKJ.

- - + + +

K2 Potrafi uczestniczyć w rozmowach wymagających prostej i 
bezpośredniej wymiany informacji.

- - + + +

K3 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. - - - + +

K4 Identyfikuje różnice interkulturowe i postrzega ich znaczenie dla 
relacji społecznych..

- - - + +

Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 32

Praca własna studenta 14 12

Suma:  44 44

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

K2 1 1 1 1 0

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

1 1

2 4

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Wot i my. Podręcznik  cz. 2 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2008

Wot i my. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznesmeni mówią po rosyjsku Fast L., Zwolińska M. POLTEXT Warszawa 2003

Gramatyka języka rosyjskiego z ćwi-czeniami Dziewanowska D. WSiP Warszawa 2005

Krótki poradnik gramatyczny języka 
rosyjskiego z ćwiczeniami

Warawko I. Oficyna Wydaw-
nicza Politechniki 
Wroclawskiej

Wrocław 2003

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

dr Maria Nawrot C 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Maria Niemczyk C 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Mirosław Pawlikowski C 713680444 miroslaw.pawlikowski@ue.wr
oc.pl

sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych
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Nazwa angielska: Russian language (including 
Business Russian) A2 /course 2

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

II

Stacjonarne / Niestacjonarne

Język rosyjski (w tym język 
biznesowy)

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 45/34 II/II

Laboratoria 0/0 -/- 3.0/5.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Język rosyjski A1

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych  (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej A2  zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych odpowiadających kierunkowi studiów.

C3 Przekazanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej  w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego, adekwatnie do poziomu biegłości językowej A2 
zgodnie z ESOKJ.

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka rosyjskiego. K_W16 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski I/A2Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie A2 
wykorzystywane w różnych obszarach zgodnych z profilem uczelni oraz kierunkiem studiów.

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna wystarczający zakres słownictwa, by uczestniczyć w rutynowych rozmowach na 
znane sobie tematy z życia codziennego, w tym życia akademickiego adekwatnie do 
profilu uczelni i kierunku studiów.

K_W16 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające uczestnictwo w prostych 
sytuacjach komunikacyjnych oraz konstruowanie zazwyczaj zrozumiałych 
komunikatów.

K_W16 C1, C2, C3, 
C4

W4 Identyfikuje różnice kulturowe między poszczególnymi krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego.

K_W16 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Potrafi przedstawiać proste opisy i prezentować osoby, warunki życia, studiów/pracy, 
codzienne rutynowe czynności.

K_U01 C1, C2, C3, 
C4

U2 Potrafi pisać teksty składające się z prostych wyrażeń  i zdań połączonych prostymi 
spójnikami.

K_U01 C1, C2, C3, 
C4

U3 Rozumie krótkie, proste teksty na konkretne tematy, napisane językiem codziennym 
lub związane ze studiami/pracą, zawierające często używane sformułowania.

K_U01 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi zrozumieć zwroty i wyrażenia związane z najważniejszymi obszarami 
tematycznymi np. podstawowymi informacjami osobowymi, zakupami, topografią, 
zatrudnieniem, studiami i kierunkiem 

K_U01 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne w 
zakresie poziomu biegłości językowej A2 zgodnie z ESOKJ.

K_K04 C1, C2

K2 Potrafi uczestniczyć w rozmowach wymagających prostej i bezpośredniej wymiany 
informacji.

K_K04 C1, C2

K3 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. K_K04 C1, C2

K4 Identyfikuje różnice interkulturowe i postrzega ich znaczenie dla relacji społecznych. K_K04 C1, C2

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie posiada podstawowej 
wiedzy dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Posiada podstawową 
wiedzę dotyczącą 
systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada podstawową wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada podstawową 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

W2 Nie zna wystarczającego 
zakresu słownictwa, by 
uczestniczyć w rutynowych 
rozmowach na znane sobie 
tematy z życia codziennego, 
w tym życia akademickiego 
adekwatnie do profilu uczelni 
i kierunku studiów w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Zna wystarczający zakres 
słownictwa, by 
uczestniczyć w 
rutynowych rozmowach 
na znane sobie tematy z 
życia codziennego, w tym 
życia akademickiego 
adekwatnie do profilu 
uczelni i kierunku studiów 
w stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna wystarczający zakres 
słownictwa, by uczestniczyć 
w rutynowych rozmowach na 
znane sobie tematy z życia 
codziennego, w tym życia 
akademickiego adekwatnie 
do profilu uczelni i kierunku 
studiów w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Zna wystarczający zakres 
słownictwa, by 
uczestniczyć w rutynowych 
rozmowach na znane sobie 
tematy z życia 
codziennego, w tym życia 
akademickiego adekwatnie 
do profilu uczelni i kierunku 
studiów w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

W3 Nie zna struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
uczestnictwo w prostych 
sytuacjach komunikacyjnych 
oraz konstruowanie 
zazwyczaj zrozumiałych 
komunikatów w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
uczestnictwo w prostych 
sytuacjach 
komunikacyjnych oraz 
konstruowanie zazwyczaj 
zrozumiałych 
komunikatów w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 

Zna struktury gramatyczne i 
wzory zdaniowe 
umożliwiające uczestnictwo 
w prostych sytuacjach 
komunikacyjnych oraz 
konstruowanie zazwyczaj 
zrozumiałych komunikatów 
w stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Zna struktury gramatyczne 
i wzory zdaniowe 
umożliwiające 
uczestnictwo w prostych 
sytuacjach 
komunikacyjnych oraz 
konstruowanie zazwyczaj 
zrozumiałych komunikatów 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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W4 Nie identyfikuje różnic 
kulturowych między 
poszczególnymi krajami 
obszaru rosyjskojęzycznego 
w stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Identyfikuje różnice 
kulturowe między 
poszczególnymi krajami 
obszaru 
rosyjskojęzycznego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Identyfikuje różnice 
kulturowe między 
poszczególnymi krajami 
obszaru włosko- / 
hiszpańsko- / 
francuskojęzycznego w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Identyfikuje różnice 
kulturowe między 
poszczególnymi krajami 
obszaru rosyjskiego w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Umiejętności

U1 Nie potrafi przedstawić 
prostych opisów ani 
prezentować osób, 
warunków życia, 
studiów/pracy, codziennych 
rutynowych czynności w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%). 

Potrafi przedstawiać 
proste opisy i 
prezentować osoby, 
warunki życia, 
studiów/pracy, codzienne 
rutynowe czynności w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przedstawiać proste 
opisy i prezentować osoby, 
warunki życia, 
studiów/pracy, codzienne 
rutynowe czynności w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi przedstawiać proste 
opisy i prezentować osoby, 
warunki życia, 
studiów/pracy, codzienne 
rutynowe czynności w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U2 Nie potrafi pisać tekstów 
składających się z prostych 
wyrażeń i zdań połączonych 
prostymi spójnikami w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi pisać teksty 
składające się z prostych 
wyrażeń i zdań 
połączonych prostymi 
spójnikami w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pisać teksty 
składające się z prostych 
wyrażeń i zdań połączonych 
prostymi spójnikami w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi pisać teksty 
składające się z prostych 
wyrażeń i zdań 
połączonych prostymi 
spójnikami w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

U3 Nie rozumie krótkich, 
prostych tekstów na 
konkretne tematy, 
napisanych językiem 
codziennym lub związanych 
ze studiami/pracą, 
zawierających często 
używanych sformułowań w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Rozumie krótkie, proste 
teksty na konkretne 
tematy, napisane 
językiem codziennym lub 
związane ze 
studiami/pracą, 
zawierające często 
używane sformułowania w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Rozumie krótkie, proste 
teksty na konkretne tematy, 
napisane językiem 
codziennym lub związane ze 
studiami/pracą, zawierające 
często używane 
sformułowania w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Rozumie krótkie, proste 
teksty na konkretne 
tematy, napisane językiem 
codziennym lub związane 
ze studiami/pracą, 
zawierające często 
używane sformułowania w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U4 Nie potrafi zrozumieć 
zwrotów i wyrażeń 
związanych z 
najważniejszymi obszarami 
tematycznymi np. 
podstawowymi informacjami 
osobowymi, zakupami, 
topografią, zatrudnieniem, 
studiami i kierunkiem studiów 
w stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi zrozumieć zwroty i 
wyrażenia związane z 
najważniejszymi 
obszarami tematycznymi 
np. podstawowymi 
informacjami osobowymi, 
zakupami, topografią, 
zatrudnieniem, studiami i 
kierunkiem studiów w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi zrozumieć zwroty i 
wyrażenia związane z 
najważniejszymi obszarami 
tematycznymi np. 
podstawowymi informacjami 
osobowymi, zakupami, 
topografią, zatrudnieniem, 
studiami i kierunkiem 
studiów w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi zrozumieć zwroty i 
wyrażenia związane z 
najważniejszymi obszarami 
tematycznymi np. 
podstawowymi 
informacjami osobowymi, 
zakupami, topografią, 
zatrudnieniem, studiami i 
kierunkiem studiów w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej A2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada aktywna postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej A2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywna postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości językowej 
A2 zgodnie z ESOKJ w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Posiada aktywna postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej A2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

K2 Nie potrafi uczestniczyć w 
rozmowach wymagających 
prostej i bezpośredniej 
wymiany informacji w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi uczestniczyć w 
rozmowach 
wymagających prostej i 
bezpośredniej wymiany 
informacji w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi uczestniczyć w 
rozmowach wymagających 
prostej i bezpośredniej 
wymiany informacji w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi uczestniczyć w 
rozmowach wymagających 
prostej i bezpośredniej 
wymiany informacji w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

K3 Nie potrafi pracować w 
grupie i przyjmować w niej 
różne role w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi pracować w grupie 
i przyjmować w niej różne 
role w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pracować w grupie i 
przyjmować w niej różne role 
w stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Potrafi pracować w grupie i 
przyjmować w niej różne 
role w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).
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W C L S I W C L S I

Suma 0 45 0 0 0 0 34 0 0 0

Łącznie godzin 45 34

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. List motywacyjny i CV 7 12 C1;C2;C3;C4 W3, W4, U2, U3, U4, 
K4

 2. Ogłoszenie o poszukiwaniu pracy. 7 13 C1;C2;C3;C4 W3, W4, U2, U3, K4

Suma: 14 25

Macierz kontrolna

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. Komunikacja międzyludzka. Formy 
werbalne, parajęzyk, rozpoczynanie, 
podtrzymywanie, kończenie rozmowy, 
sygnalizowanie niezrozumienia, środki 
masowego przekazu.  

0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 2. Praca a czas wolny.  0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 3. Plany na przyszłość. Wybór uczelni, 
zawodu,  miejsca pracy, zagrożenia 
cywilizacyjne. 

0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 4. Profil osobowościowy, charakter; 
predyspozycje, cechy, atuty.   

0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 5. Poszukiwanie pracy. Wymagania 
pracodawcy, oczekiwania pracownika, 
formy zatrudnienia i czas pracy, CV, 
rozmowa kwalifikacyjna. 

0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

K4 Nie identyfikuje różnic 
interkulturowych i nie 
postrzega ich znaczenia dla 
relacji społecznych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Identyfikuje różnice 
interkulturowe i postrzega 
ich znaczenie dla relacji 
społecznych w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Identyfikuje różnice 
interkulturowe i postrzega 
ich znaczenie dla relacji 
społecznych w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Identyfikuje różnice 
interkulturowe i postrzega 
ich znaczenie dla relacji 
społecznych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego.

- - + + -

W2 Zna wystarczający zakres słownictwa, by uczestniczyć w 
rutynowych rozmowach na znane sobie tematy z życia 
codziennego, w tym życia akademickiego adekwatnie do profilu 
uczelni i kierunku studiów.

- + - + -

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające 
uczestnictwo w prostych sytuacjach komunikacyjnych oraz 
konstruowanie zazwyczaj zrozumiałych komunikatów.

- + - + +

W4 Identyfikuje różnice kulturowe między poszczególnymi krajami 
obszaru rosyjskojęzycznego.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Potrafi przedstawiać proste opisy i prezentować osoby, warunki 
życia, studiów/pracy, codzienne rutynowe czynności.

- + - + -

U2 Potrafi pisać teksty składające się z prostych wyrażeń  i zdań 
połączonych prostymi spójnikami.

- + + - +

U3 Rozumie krótkie, proste teksty na konkretne tematy, napisane 
językiem codziennym lub związane ze studiami/pracą, 
zawierające często używane sformułowania.

- + + + +

U4 Potrafi zrozumieć zwroty i wyrażenia związane z najważniejszymi 
obszarami tematycznymi np. podstawowymi informacjami 
osobowymi, zakupami, topografią, zatrudnieniem, studiami i 
kierunkiem 

- + - + -

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne w zakresie poziomu biegłości językowej A2 
zgodnie z ESOKJ.

- - + + +

K2 Potrafi uczestniczyć w rozmowach wymagających prostej i 
bezpośredniej wymiany informacji.

- - + + -

K3 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. - - + + -

K4 Identyfikuje różnice interkulturowe i postrzega ich znaczenie dla 
relacji społecznych.

- - - + +

Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 45 34

Praca własna studenta 14 25

Suma:  59 59

K1 1 1 0 0 0

K2 1 1 0 0 0

K3 1 1 0 0 0

K4 1 1 0 0 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

2 2

3 5

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Wot i my. Podręcznik  cz. 2 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2008

Wot i my. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznesmeni mówią po rosyjsku Fast L., Zwolińska M. POLTEXT Warszawa 2003

Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami Dziewanowska D. WSiP Warszawa 2005

Krótki poradnik gramatyczny języka 
rosyjskiego z ćwiczeniami

Warawko I. Oficyna Wydaw-
nicza Politechniki 
Wroclawskiej

Wrocław 2003

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

dr Maria Nawrot C 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Maria Niemczyk C 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Mirosław Pawlikowski C 713680444 miroslaw.pawlikowski@ue.wr
oc.pl

sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych
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Nazwa angielska: Russian language (including 
Business Russian) A1/course 2

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

II

Stacjonarne / Niestacjonarne

Język rosyjski (w tym język 
biznesowy)

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 30/32 II/II

Laboratoria 0/0 -/- 2.0/4.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Zakres materiału ze szkoły średniej, 
Język rosyjski A1*

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych  (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej A2  zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych odpowiadających kierunkowi studiów.

C3 Przekazanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej  w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego, adekwatnie do poziomu biegłości językowej A2 
zgodnie z ESOKJ.

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka rosyjskiego. K_W16 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski A2*Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie A2 
wykorzystywane w różnych obszarach zgodnych z profilem uczelni oraz kierunkiem studiów.

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna wystarczający zakres słownictwa, by uczestniczyć w rutynowych rozmowach na 
znane sobie tematy z życia codziennego, w tym życia akademickiego adekwatnie do 
profilu uczelni i kierunku studiów.

K_W16 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające uczestnictwo w prostych 
sytuacjach komunikacyjnych oraz konstruowanie zazwyczaj zrozumiałych 
komunikatów.

K_W16 C1, C2, C3, 
C4

W4 Identyfikuje różnice kulturowe między poszczególnymi krajami obszaru 
włoskojęzycznego / hiszpańskojęzycznego / francuskojęzycznego.

K_W16 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Potrafi przedstawiać proste opisy i prezentować osoby, warunki życia, studiów/pracy, 
codzienne rutynowe czynności.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U2 Potrafi pisać teksty składające się z prostych wyrażeń  i zdań połączonych prostymi 
spójnikami.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U3 Rozumie krótkie, proste teksty na konkretne tematy, napisane językiem codziennym 
lub związane ze studiami/pracą, zawierające często używane sformułowania.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi zrozumieć zwroty i wyrażenia związane z najważniejszymi obszarami 
tematycznymi np. podstawowymi informacjami osobowymi, zakupami, topografią, 
zatrudnieniem, studiami i kierunkiem studiów.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne w 
zakresie poziomu biegłości językowej A2 zgodnie z ESOKJ.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K2 Potrafi uczestniczyć w rozmowach wymagających prostej i bezpośredniej wymiany 
informacji.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K3 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K4 Identyfikuje różnice interkulturowe i postrzega ich znaczenie dla relacji społecznych.. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie posiada podstawowej 
wiedzy dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Posiada podstawową 
wiedzę dotyczącą 
systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada podstawową wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada podstawową 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

W2 Nie zna wystarczającego 
zakresu słownictwa, by 
uczestniczyć w rutynowych 
rozmowach na znane sobie 
tematy z życia codziennego, 
w tym życia akademickiego 
adekwatnie do profilu uczelni 
i kierunku studiów w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Zna wystarczający zakres 
słownictwa, by 
uczestniczyć w 
rutynowych rozmowach 
na znane sobie tematy z 
życia codziennego, w tym 
życia akademickiego 
adekwatnie do profilu 
uczelni i kierunku studiów 
w stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna wystarczający zakres 
słownictwa, by uczestniczyć 
w rutynowych rozmowach na 
znane sobie tematy z życia 
codziennego, w tym życia 
akademickiego adekwatnie 
do profilu uczelni i kierunku 
studiów w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Zna wystarczający zakres 
słownictwa, by 
uczestniczyć w rutynowych 
rozmowach na znane sobie 
tematy z życia 
codziennego, w tym życia 
akademickiego adekwatnie 
do profilu uczelni i kierunku 
studiów w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

W3 Nie zna struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
uczestnictwo w prostych 
sytuacjach komunikacyjnych 
oraz konstruowanie 
zazwyczaj zrozumiałych 
komunikatów w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
uczestnictwo w prostych 
sytuacjach 
komunikacyjnych oraz 
konstruowanie zazwyczaj 
zrozumiałych 
komunikatów w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Zna struktury gramatyczne i 
wzory zdaniowe 
umożliwiające uczestnictwo 
w prostych sytuacjach 
komunikacyjnych oraz 
konstruowanie zazwyczaj 
zrozumiałych komunikatów 
w stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Zna struktury gramatyczne 
i wzory zdaniowe 
umożliwiające 
uczestnictwo w prostych 
sytuacjach 
komunikacyjnych oraz 
konstruowanie zazwyczaj 
zrozumiałych komunikatów 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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W4 Nie identyfikuje różnic 
kulturowych między 
poszczególnymi krajami 
obszaru rosyjskojęzycznego 
w stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Identyfikuje różnice 
kulturowe między 
poszczególnymi krajami 
obszaru 
rosyjskojęzycznego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Identyfikuje różnice 
kulturowe między 
poszczególnymi krajami 
obszaru włosko- / 
hiszpańsko- / 
francuskojęzycznego w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Identyfikuje różnice 
kulturowe między 
poszczególnymi krajami 
obszaru rosyjskiego w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Umiejętności

U1 Nie potrafi przedstawić 
prostych opisów ani 
prezentować osób, 
warunków życia, 
studiów/pracy, codziennych 
rutynowych czynności w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%). 

PPotrafi przedstawiać 
proste opisy i 
prezentować osoby, 
warunki życia, 
studiów/pracy, codzienne 
rutynowe czynności w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przedstawiać proste 
opisy i prezentować osoby, 
warunki życia, 
studiów/pracy, codzienne 
rutynowe czynności w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi przedstawiać proste 
opisy i prezentować osoby, 
warunki życia, 
studiów/pracy, codzienne 
rutynowe czynności w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U2 Nie potrafi pisać tekstów 
składających się z prostych 
wyrażeń i zdań połączonych 
prostymi spójnikami w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi pisać teksty 
składające się z prostych 
wyrażeń i zdań 
połączonych prostymi 
spójnikami w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pisać teksty 
składające się z prostych 
wyrażeń i zdań połączonych 
prostymi spójnikami w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi pisać teksty 
składające się z prostych 
wyrażeń i zdań 
połączonych prostymi 
spójnikami w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

U3 Nie rozumie krótkich, 
prostych tekstów na 
konkretne tematy, 
napisanych językiem 
codziennym lub związanych 
ze studiami/pracą, 
zawierających często 
używanych sformułowań w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Rozumie krótkie, proste 
teksty na konkretne 
tematy, napisane 
językiem codziennym lub 
związane ze 
studiami/pracą, 
zawierające często 
używane sformułowania w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Rozumie krótkie, proste 
teksty na konkretne tematy, 
napisane językiem 
codziennym lub związane ze 
studiami/pracą, zawierające 
często używane 
sformułowania w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Rozumie krótkie, proste 
teksty na konkretne 
tematy, napisane językiem 
codziennym lub związane 
ze studiami/pracą, 
zawierające często 
używane sformułowania w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U4 Nie potrafi zrozumieć 
zwrotów i wyrażeń 
związanych z 
najważniejszymi obszarami 
tematycznymi np. 
podstawowymi informacjami 
osobowymi, zakupami, 
topografią, zatrudnieniem, 
studiami i kierunkiem studiów 
w stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi zrozumieć zwroty i 
wyrażenia związane z 
najważniejszymi 
obszarami tematycznymi 
np. podstawowymi 
informacjami osobowymi, 
zakupami, topografią, 
zatrudnieniem, studiami i 
kierunkiem studiów w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi zrozumieć zwroty i 
wyrażenia związane z 
najważniejszymi obszarami 
tematycznymi np. 
podstawowymi informacjami 
osobowymi, zakupami, 
topografią, zatrudnieniem, 
studiami i kierunkiem 
studiów w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi zrozumieć zwroty i 
wyrażenia związane z 
najważniejszymi obszarami 
tematycznymi np. 
podstawowymi 
informacjami osobowymi, 
zakupami, topografią, 
zatrudnieniem, studiami i 
kierunkiem studiów w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej A2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada aktywna postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej A2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywna postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości językowej 
A2 zgodnie z ESOKJ w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Posiada aktywna postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej A2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

K2 Nie potrafi uczestniczyć w 
rozmowach wymagających 
prostej i bezpośredniej 
wymiany informacji w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi uczestniczyć w 
rozmowach 
wymagających prostej i 
bezpośredniej wymiany 
informacji w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi uczestniczyć w 
rozmowach wymagających 
prostej i bezpośredniej 
wymiany informacji w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi uczestniczyć w 
rozmowach wymagających 
prostej i bezpośredniej 
wymiany informacji w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

K3 Nie potrafi pracować w 
grupie i przyjmować w niej 
różne role w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi pracować w grupie 
i przyjmować w niej różne 
role w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pracować w grupie i 
przyjmować w niej różne role 
w stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Potrafi pracować w grupie i 
przyjmować w niej różne 
role w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).
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W C L S I W C L S I

Suma 0 30 0 0 0 0 32 0 0 0

Łącznie godzin 30 32

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Prezentacja portretu firmy/ Uniwersytetu Ekonomiczego. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

 2. E-mail służbowy. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

Suma: 14 12

Macierz kontrolna

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. Zdrowy tryb życia, budowa ciała, wizyta 
u lekarza, dbanie o zdrowie, 
wypoczynek i jego formy. 

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 2. Restauracja i hotel, rezerwacja miejsca 
w hotelu, restauracji. Spotkanie 
biznesowe, rezerwacja stolika, menu, 
rachunek, reklamacja usługi.  

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 3. Dom i biuro; nazwy pomieszczeń, mebli, 
wyposażenia. Prace domowe, 
porozumiewanie się z domownikami i 
współpracownikami.  

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 4. Nowe media i technologie. Podstawowe 
pojęcia i zwroty używane podczas 
korzystania i obsługi komputera, 
Internetu, telefonu komórkowego, faxu, 
tabletu, smartphona.  

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 5. Portret firmy; prezentacja struktury firmy, 
działów, zaznajomienie z działalnością, 
organizacją i ofertą

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

K4 Nie identyfikuje różnic 
interkulturowych i nie 
postrzega ich znaczenia dla 
relacji społecznych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Identyfikuje różnice 
interkulturowe i postrzega 
ich znaczenie dla relacji 
społecznych w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Identyfikuje różnice 
interkulturowe i postrzega 
ich znaczenie dla relacji 
społecznych w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Identyfikuje różnice 
interkulturowe i postrzega 
ich znaczenie dla relacji 
społecznych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego.

- - + + +

W2 Zna wystarczający zakres słownictwa, by uczestniczyć w 
rutynowych rozmowach na znane sobie tematy z życia 
codziennego, w tym życia akademickiego adekwatnie do profilu 
uczelni i kierunku studiów.

- + - + +

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające 
uczestnictwo w prostych sytuacjach komunikacyjnych oraz 
konstruowanie zazwyczaj zrozumiałych komunikatów.

- + - + +

W4 Identyfikuje różnice kulturowe między poszczególnymi krajami 
obszaru włoskojęzycznego / hiszpańskojęzycznego / 
francuskojęzycznego.

- + - + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Potrafi przedstawiać proste opisy i prezentować osoby, warunki 
życia, studiów/pracy, codzienne rutynowe czynności.

- + + + +

U2 Potrafi pisać teksty składające się z prostych wyrażeń  i zdań 
połączonych prostymi spójnikami.

- + + + +

U3 Rozumie krótkie, proste teksty na konkretne tematy, napisane 
językiem codziennym lub związane ze studiami/pracą, 
zawierające często używane sformułowania.

- + + + +

U4 Potrafi zrozumieć zwroty i wyrażenia związane z najważniejszymi 
obszarami tematycznymi np. podstawowymi informacjami 
osobowymi, zakupami, topografią, zatrudnieniem, studiami i 
kierunkiem studiów.

- + + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne w zakresie poziomu biegłości językowej A2 
zgodnie z ESOKJ.

- - + + +

K2 Potrafi uczestniczyć w rozmowach wymagających prostej i 
bezpośredniej wymiany informacji.

- - + + +

K3 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. - - - + +

K4 Identyfikuje różnice interkulturowe i postrzega ich znaczenie dla 
relacji społecznych..

- - - + +

Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 32

Praca własna studenta 14 12

Suma:  44 44

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

K2 1 1 1 1 0

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

1 1

2 4

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Wot i my. Podręcznik  cz. 2 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2008

Wot i my. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznesmeni mówią po rosyjsku Fast L., Zwolińska M. POLTEXT Warszawa 2003

Gramatyka języka rosyjskiego z ćwi-czeniami Dziewanowska D. WSiP Warszawa 2005

Krótki poradnik gramatyczny języka 
rosyjskiego z ćwiczeniami

Warawko I. Oficyna Wydaw-
nicza Politechniki 
Wroclawskiej

Wrocław 2003

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

dr Maria Nawrot C 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Maria Niemczyk C 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Mirosław Pawlikowski C 713680444 miroslaw.pawlikowski@ue.wr
oc.pl

sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych
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Nazwa angielska: Russian language (including 
Business Russian) A2 /course 3

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

III

Stacjonarne / Niestacjonarne

Język rosyjski (w tym język 
biznesowy)

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 30/32 III/III

Laboratoria 0/0 -/- 2.0/4.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Zakres materiału ze szkoły średniej, 
Język rosyjski A1*

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych  (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej A2  zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych odpowiadających kierunkowi studiów.

C3 Przekazanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej  w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego, adekwatnie do poziomu biegłości językowej A2 
zgodnie z ESOKJ.

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka rosyjskiego. K_W18 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski A2Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie A2 
wykorzystywane w różnych obszarach zgodnych z profilem uczelni oraz kierunkiem studiów.

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna wystarczający zakres słownictwa, by uczestniczyć w rutynowych rozmowach na 
znane sobie tematy z życia codziennego, w tym życia akademickiego adekwatnie do 
profilu uczelni i kierunku studiów.

K_W18 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające uczestnictwo w prostych 
sytuacjach komunikacyjnych oraz konstruowanie zazwyczaj zrozumiałych 
komunikatów.

K_W18 C1, C2, C3, 
C4

W4 Identyfikuje różnice kulturowe między poszczególnymi krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego.

K_W18 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Potrafi przedstawiać proste opisy i prezentować osoby, warunki życia, studiów/pracy, 
codzienne rutynowe czynności.

K_U01 C1, C2, C3, 
C4

U2 Potrafi pisać teksty składające się z prostych wyrażeń  i zdań połączonych prostymi 
spójnikami.

K_U01 C1, C2, C3, 
C4

U3 Rozumie krótkie, proste teksty na konkretne tematy, napisane językiem codziennym 
lub związane ze studiami/pracą, zawierające często używane sformułowania.

K_U01 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi zrozumieć zwroty i wyrażenia związane z najważniejszymi obszarami 
tematycznymi np. podstawowymi informacjami osobowymi, zakupami, topografią, 
zatrudnieniem, studiami i kierunkiem studiów.

K_U01 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne w 
zakresie poziomu biegłości językowej A2 zgodnie z ESOKJ.

K_K04 C1, C2

K2 Potrafi uczestniczyć w rozmowach wymagających prostej i bezpośredniej wymiany 
informacji.

K_K04 C1, C2

K3 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. K_K04 C1, C2

K4 Identyfikuje różnice interkulturowe i postrzega ich znaczenie dla relacji społecznych.. K_K04 C1, C2

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie posiada podstawowej 
wiedzy dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Posiada podstawową 
wiedzę dotyczącą 
systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada podstawową wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada podstawową 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

W2 Nie zna wystarczającego 
zakresu słownictwa, by 
uczestniczyć w rutynowych 
rozmowach na znane sobie 
tematy z życia codziennego, 
w tym życia akademickiego 
adekwatnie do profilu uczelni 
i kierunku studiów w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Zna wystarczający zakres 
słownictwa, by 
uczestniczyć w 
rutynowych rozmowach 
na znane sobie tematy z 
życia codziennego, w tym 
życia akademickiego 
adekwatnie do profilu 
uczelni i kierunku studiów 
w stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna wystarczający zakres 
słownictwa, by uczestniczyć 
w rutynowych rozmowach na 
znane sobie tematy z życia 
codziennego, w tym życia 
akademickiego adekwatnie 
do profilu uczelni i kierunku 
studiów w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Zna wystarczający zakres 
słownictwa, by 
uczestniczyć w rutynowych 
rozmowach na znane sobie 
tematy z życia 
codziennego, w tym życia 
akademickiego adekwatnie 
do profilu uczelni i kierunku 
studiów w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

W3 Nie zna struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
uczestnictwo w prostych 
sytuacjach komunikacyjnych 
oraz konstruowanie 
zazwyczaj zrozumiałych 
komunikatów w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
uczestnictwo w prostych 
sytuacjach 
komunikacyjnych oraz 
konstruowanie zazwyczaj 
zrozumiałych 
komunikatów w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Zna struktury gramatyczne i 
wzory zdaniowe 
umożliwiające uczestnictwo 
w prostych sytuacjach 
komunikacyjnych oraz 
konstruowanie zazwyczaj 
zrozumiałych komunikatów 
w stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Zna struktury gramatyczne 
i wzory zdaniowe 
umożliwiające 
uczestnictwo w prostych 
sytuacjach 
komunikacyjnych oraz 
konstruowanie zazwyczaj 
zrozumiałych komunikatów 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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W4 Nie identyfikuje różnic 
kulturowych między 
poszczególnymi krajami 
obszaru rosyjskojęzycznego 
w stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Identyfikuje różnice 
kulturowe między 
poszczególnymi krajami 
obszaru 
rosyjskojęzycznego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Identyfikuje różnice 
kulturowe między 
poszczególnymi krajami 
obszaru włosko- / 
hiszpańsko- / 
francuskojęzycznego w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Identyfikuje różnice 
kulturowe między 
poszczególnymi krajami 
obszaru rosyjskiego w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Umiejętności

U1 Nie potrafi przedstawić 
prostych opisów ani 
prezentować osób, 
warunków życia, 
studiów/pracy, codziennych 
rutynowych czynności w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%). 

Potrafi przedstawiać 
proste opisy i 
prezentować osoby, 
warunki życia, 
studiów/pracy, codzienne 
rutynowe czynności w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przedstawiać proste 
opisy i prezentować osoby, 
warunki życia, 
studiów/pracy, codzienne 
rutynowe czynności w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi przedstawiać proste 
opisy i prezentować osoby, 
warunki życia, 
studiów/pracy, codzienne 
rutynowe czynności w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U2 Nie potrafi pisać tekstów 
składających się z prostych 
wyrażeń i zdań połączonych 
prostymi spójnikami w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi pisać teksty 
składające się z prostych 
wyrażeń i zdań 
połączonych prostymi 
spójnikami w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pisać teksty 
składające się z prostych 
wyrażeń i zdań połączonych 
prostymi spójnikami w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi pisać teksty 
składające się z prostych 
wyrażeń i zdań 
połączonych prostymi 
spójnikami w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

U3 Nie rozumie krótkich, 
prostych tekstów na 
konkretne tematy, 
napisanych językiem 
codziennym lub związanych 
ze studiami/pracą, 
zawierających często 
używanych sformułowań w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Rozumie krótkie, proste 
teksty na konkretne 
tematy, napisane 
językiem codziennym lub 
związane ze 
studiami/pracą, 
zawierające często 
używane sformułowania w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Rozumie krótkie, proste 
teksty na konkretne tematy, 
napisane językiem 
codziennym lub związane ze 
studiami/pracą, zawierające 
często używane 
sformułowania w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Rozumie krótkie, proste 
teksty na konkretne 
tematy, napisane językiem 
codziennym lub związane 
ze studiami/pracą, 
zawierające często 
używane sformułowania w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U4 Nie potrafi zrozumieć 
zwrotów i wyrażeń 
związanych z 
najważniejszymi obszarami 
tematycznymi np. 
podstawowymi informacjami 
osobowymi, zakupami, 
topografią, zatrudnieniem, 
studiami i kierunkiem studiów 
w stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi zrozumieć zwroty i 
wyrażenia związane z 
najważniejszymi 
obszarami tematycznymi 
np. podstawowymi 
informacjami osobowymi, 
zakupami, topografią, 
zatrudnieniem, studiami i 
kierunkiem studiów w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi zrozumieć zwroty i 
wyrażenia związane z 
najważniejszymi obszarami 
tematycznymi np. 
podstawowymi informacjami 
osobowymi, zakupami, 
topografią, zatrudnieniem, 
studiami i kierunkiem 
studiów w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi zrozumieć zwroty i 
wyrażenia związane z 
najważniejszymi obszarami 
tematycznymi np. 
podstawowymi 
informacjami osobowymi, 
zakupami, topografią, 
zatrudnieniem, studiami i 
kierunkiem studiów w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej A2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada aktywna postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej A2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywna postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości językowej 
A2 zgodnie z ESOKJ w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Posiada aktywna postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej A2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

K2 Nie potrafi uczestniczyć w 
rozmowach wymagających 
prostej i bezpośredniej 
wymiany informacji w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi uczestniczyć w 
rozmowach 
wymagających prostej i 
bezpośredniej wymiany 
informacji w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi uczestniczyć w 
rozmowach wymagających 
prostej i bezpośredniej 
wymiany informacji w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi uczestniczyć w 
rozmowach wymagających 
prostej i bezpośredniej 
wymiany informacji w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

K3 Nie potrafi pracować w 
grupie i przyjmować w niej 
różne role w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi pracować w grupie 
i przyjmować w niej różne 
role w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pracować w grupie i 
przyjmować w niej różne role 
w stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Potrafi pracować w grupie i 
przyjmować w niej różne 
role w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).
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W C L S I W C L S I

Suma 0 30 0 0 0 0 32 0 0 0

Łącznie godzin 30 32

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. List motywacyjny i CV 7 6 C1;C2;C3;C4 W3, W4, U2, U3, U4, 
K4

 2. Ogłoszenie o poszukiwaniu pracy. 7 6 C1;C2;C3;C4 W3, W4, U2, U3, U4, 
K4

Suma: 14 12

Macierz kontrolna

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. Komunikacja międzyludzka. Formy 
werbalne, parajęzyk, rozpoczynanie, 
podtrzymywanie, kończenie rozmowy, 
sygnalizowanie niezrozumienia, środki 
masowego przekazu.  

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 2. Praca a czas wolny.  0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 3. Plany na przyszłość. Wybór uczelni, 
zawodu,  miejsca pracy, zagrożenia 
cywilizacyjne. 

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 4. Profil osobowościowy, charakter; 
predyspozycje, cechy, atuty.   

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 5. Poszukiwanie pracy. Wymagania 
pracodawcy, oczekiwania pracownika, 
formy zatrudnienia i czas pracy, CV, 
rozmowa kwalifikacyjna. 

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

K4 Nie identyfikuje różnic 
interkulturowych i nie 
postrzega ich znaczenia dla 
relacji społecznych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Identyfikuje różnice 
interkulturowe i postrzega 
ich znaczenie dla relacji 
społecznych w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Identyfikuje różnice 
interkulturowe i postrzega 
ich znaczenie dla relacji 
społecznych w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Identyfikuje różnice 
interkulturowe i postrzega 
ich znaczenie dla relacji 
społecznych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

4 z  6



Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego.

- - + + -

W2 Zna wystarczający zakres słownictwa, by uczestniczyć w 
rutynowych rozmowach na znane sobie tematy z życia 
codziennego, w tym życia akademickiego adekwatnie do profilu 
uczelni i kierunku studiów.

- + - + -

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające 
uczestnictwo w prostych sytuacjach komunikacyjnych oraz 
konstruowanie zazwyczaj zrozumiałych komunikatów.

- + - + +

W4 Identyfikuje różnice kulturowe między poszczególnymi krajami 
obszaru rosyjskojęzycznego.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Potrafi przedstawiać proste opisy i prezentować osoby, warunki 
życia, studiów/pracy, codzienne rutynowe czynności.

- + - + -

U2 Potrafi pisać teksty składające się z prostych wyrażeń  i zdań 
połączonych prostymi spójnikami.

- + + - +

U3 Rozumie krótkie, proste teksty na konkretne tematy, napisane 
językiem codziennym lub związane ze studiami/pracą, 
zawierające często używane sformułowania.

- + + + +

U4 Potrafi zrozumieć zwroty i wyrażenia związane z najważniejszymi 
obszarami tematycznymi np. podstawowymi informacjami 
osobowymi, zakupami, topografią, zatrudnieniem, studiami i 
kierunkiem studiów.

- + - + -

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne w zakresie poziomu biegłości językowej A2 
zgodnie z ESOKJ.

- - + + +

K2 Potrafi uczestniczyć w rozmowach wymagających prostej i 
bezpośredniej wymiany informacji.

- - + + -

K3 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. - - + + -

K4 Identyfikuje różnice interkulturowe i postrzega ich znaczenie dla 
relacji społecznych..

- - - + +

Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 32

Praca własna studenta 14 12

Suma:  44 44

K1 1 1 0 0 0

K2 1 1 0 0 0

K3 1 1 0 0 0

K4 1 1 0 0 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

1 1

2 4

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Wot i my. Podręcznik  cz. 2 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2008

Wot i my. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznesmeni mówią po rosyjsku Fast L., Zwolińska M. POLTEXT Warszawa 2003

Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami Dziewanowska D. WSiP Warszawa 2005

Krótki poradnik gramatyczny języka 
rosyjskiego z ćwiczeniami

Warawko I. Oficyna Wydaw-
nicza Politechniki 
Wroclawskiej

Wrocław 2003

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

dr Maria Nawrot C 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Maria Niemczyk C 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Mirosław Pawlikowski C 713680444 miroslaw.pawlikowski@ue.wr
oc.pl

sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych
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Nazwa angielska: Russian language (including 
Business Russian) B1/course 1

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

I

Stacjonarne / Niestacjonarne

Język rosyjski (w tym język 
biznesowy)

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 30/32 I/I

Laboratoria 0/0 -/- 2.0/4.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Zakres materiału ze szkoły średniej

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej B1, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej B1, zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych odpowiadających kierunkowi studiów.

C3 Przekazanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej  w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego adekwatnie do poziomu biegłości językowej B1, 
zgodnie z ESOKJ.

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka rosyjskiego. K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski B1Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie B1, 
wykorzystywane w różnych obszarach życia codziennego, w tym w dziedzinach, które obejmuje profil uczelni i 
kierunek studiów.

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna wystarczający zakres środków językowych, by wypowiadać się na większość 
tematów związanych z życiem codziennym, studiami/pracą, podróżami, czy bieżącymi 
zdarzeniami.

K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające komunikację w znanych 
sobie kontekstach oraz dość poprawne użycie języka rosyjskiego.

K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W4 Jest świadom różnic interkulturowych między Polską a krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego.

K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Potrafi płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej tematów dotyczących 
własnego obszaru zainteresowań, studiów; potrafi krótko uzasadniać własne opinie, 
plany i działania.

K_U05, K_U08, 
K_U09, K_U10

C1, C2, C3, 
C4

U2 Potrafi pisać zwięzłe teksty na różne tematy leżące w polu zainteresowań, w formie 
liniowego ciągu prostych, pojedynczych stwierdzeń.

K_U05, K_U08, 
K_U09, K_U10

C1, C2, C3, 
C4

U3 Potrafi czytać proste, konkretne teksty na tematy związane z własnymi 
zainteresowaniami, profilem uczelni i kierunkiem studiów, uzyskując zadowalający 
stopień ich rozumienia.

K_U05, K_U08, 
K_U09, K_U10

C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w klarownej standardowej wypowiedzi na 
znane tematy regularnie podejmowane w życiu codziennym, na uczelni/w pracy.

K_U05, K_U08, 
K_U09

C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywna postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne oraz 
pracować w zespole w zakresie poziomu biegłości językowej B1 zgodnie z ESOKJ.

K_K01, K_K05 C1, C2, C3, 
C4

K2 Potrafi spontanicznie włączać się do rozmów na wybrane i wcześniej zrealizowane  K_K01, K_K05 C1, C2, C3, 
C4

K3 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. K_K01, K_K05 C1, C2, C3, 
C4

K4 Jest świadom różnic interkulturowych i ich znaczenia dla relacji społecznych. K_K01, K_K05 C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie posiada pełnej 
rozszerzonej wiedzy 
dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Posiada pełną 
rozszerzoną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%). (60%-69%). 

Posiada pełną rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%). 

Posiada pełną rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

W2 Nie zna szerokiego zakresu 
słownictwa związanego z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, w 
tym wyrażeń idiomatycznych 
i potocznych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna szeroki zakres 
słownictwa związany z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, 
w tym wyrażenia 
idiomatyczne i potoczne w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna szeroki zakres 
słownictwa związany z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, w 
tym wyrażenia idiomatyczne 
i potoczne w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Zna szeroki zakres 
słownictwa związany z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, 
w tym wyrażenia 
idiomatyczne i potoczne w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

W3 Nie zna struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności 
gramatycznej komunikatów 
językowych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności 
gramatycznej 
komunikatów językowych 
w stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna struktury gramatyczne i 
wzory zdaniowe 
umożliwiające utrzymywanie 
wysokiego stopnia 
poprawności gramatycznej 
komunikatów językowych w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Zna struktury gramatyczne 
i wzory zdaniowe 
umożliwiające 
utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności 
gramatycznej komunikatów 
językowych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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W4 Nie posiada kompetencji 
interkulturowej pozwalającej 
na sprawne komunikowanie 
się z rodzimym 
użytkownikiem języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada kompetencję 
interkulturową 
pozwalającą na sprawne 
komunikowanie się z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada kompetencję 
interkulturową pozwalającą 
na sprawne komunikowanie 
się z rodzimym 
użytkownikiem języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada kompetencję 
interkulturową pozwalającą 
na sprawne 
komunikowanie się z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Umiejętności

U1 Nie potrafi przedstawiać 
klarownych, szczegółowych 
opisów i prezentować 
złożonej tematyki; nie potrafi 
przedstawić uporządkowanej 
argumentacji w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Potrafi przedstawiać 
klarowne, szczegółowe 
opisy i prezentować 
łożoną tematykę; potrafi 
przedstawić 
uporządkowaną 
argumentację w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%). 

Potrafi przedstawiać 
klarowne, szczegółowe opisy 
i prezentować złożoną 
tematykę; potrafi 
przedstawić uporządkowaną 
argumentację w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%). 

Potrafi przedstawiać 
klarowne, szczegółowe 
opisy i prezentować 
złożoną tematykę; potrafi 
przedstawić 
uporządkowaną 
argumentację w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

U2 Nie potrafi pisać klarownych i 
dobrze skonstruowanych 
tekstów na złożone tematy, 
podkreślając istotne kwestie, 
rozwijając wyraźne poglądy, 
podając stosowne argumenty 
i przykłady w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi pisać klarowne i 
dobrze skonstruowane 
teksty na złożone tematy, 
podkreślając istotne 
kwestie, rozwijając 
wyraźne poglądy, podając 
stosowne argumenty i 
przykłady w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pisać klarowne i 
dobrze skonstruowane 
teksty na złożone tematy, 
podkreślając istotne kwestie, 
rozwijając wyraźne poglądy, 
podając stosowne 
argumenty i przykłady w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi pisać klarowne i 
dobrze skonstruowane 
teksty na złożone tematy, 
podkreślając istotne 
kwestie, rozwijając 
wyraźne poglądy, podając 
stosowne argumenty i 
przykłady w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

U3 Nie rozumie szczegółowych 
długich i skomplikowanych 
tekstów, pod warunkiem 
ponownego przeczytania 
trudnych fragmentów w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Rozumie szczegółowo 
długie i skomplikowane 
teksty, pod warunkiem 
ponownego przeczytania 
trudnych fragmentów w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Rozumie szczegółowo długie 
i skomplikowane teksty, pod 
warunkiem ponownego 
przeczytania trudnych 
fragmentów w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Rozumie szczegółowo 
długie i skomplikowane 
teksty, pod warunkiem 
ponownego przeczytania 
trudnych fragmentów w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U4 Nie potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższej wypowiedzi i 
skomplikowanej 
argumentacji w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%)..

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą 
wypowiedź i 
skomplikowaną 
argumentację w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowaną 
argumentację w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź 
i skomplikowaną 
argumentację w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych oraz 
pracować w zespole w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej C1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada aktywną postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej C1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować w 
zespole w zakresie poziomu 
biegłości językowej C1 
zgodnie z ESOKJ w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%). 

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej C1 zgodnie z 
ESOKJ  w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

K2 Nie potrafi wyrażać się 
płynnie i spontanicznie, 
aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi wyrażać się 
płynnie i spontanicznie, 
aktywnie uczestniczy w 
rozmowie w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi wyrażać się płynnie i 
spontanicznie, aktywnie 
uczestniczy w rozmowie w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi wyrażać się płynnie 
i spontanicznie, aktywnie 
uczestniczy w rozmowie w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

K3 Nie potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialności za 
rezultaty pracy w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).
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W C L S I W C L S I

Suma 0 30 0 0 0 0 32 0 0 0

Łącznie godzin 30 32

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Collage na temat własnej osoby 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

 2. Korespondencja prywatna i handlowa. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

Suma: 14 12

Macierz kontrolna

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. Uczelnia i życie studenckie – struktura 
uczelni, wydziały, formy nauczania, 
akademik, święta uczelniane. 
Autoprezentacja.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 2. Kraje rosyjskojęzyczne – geografia, 
realia socjokulturowe, integracja, 
kultura, atrakcje turystyczne. 

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 3. Orientacja w terenie, miejsce 
zamieszkania, środki transportu 
miejskiego i międzymiastowego, 
wskazanie drogi.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 4. Plany zawodowe; poszukiwanie miejsca 
pracy, wymogi pracodawcy, oczekiwania 
pracownika, bezrobocie

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 5. Kalendarz, data, określanie czasu. 
Słuzbowe i prywatne rozmowy 
telefoniczne.    

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

K4 Nie czuje się odpowiedzialny 
za dziedzictwo kulturowe 
swojej społeczności oraz 
krajów rosyjskiego obszaru 
językowego w kontekście 
europejskiej współpracy w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Czuje się odpowiedzialny 
za dziedzictwo kulturowe 
swojej społeczności oraz 
krajów rosyjskiego 
obszaru językowego w 
kontekście europejskiej 
współpracy w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Czuje się odpowiedzialny za 
dziedzictwo kulturowe swojej 
społeczności oraz krajów 
rosyjskiego obszaru 
językowego w kontekście 
europejskiej współpracy w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Czuje się odpowiedzialny 
za dziedzictwo kulturowe 
swojej społeczności oraz 
krajów rosyjskiego obszaru 
językowego w kontekście 
europejskiej współpracy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego.

- - - + +

W2 Zna wystarczający zakres środków językowych, by wypowiadać 
się na większość tematów związanych z życiem codziennym, 
studiami/pracą, podróżami, czy bieżącymi zdarzeniami.

- + + + +

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające 
komunikację w znanych sobie kontekstach oraz dość poprawne 
użycie języka rosyjskiego.

- + + + +

W4 Jest świadom różnic interkulturowych między Polską a krajami 
obszaru rosyjskojęzycznego.

- + - + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Potrafi płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej 
tematów dotyczących własnego obszaru zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać własne opinie, plany i działania.

- + + + +

U2 Potrafi pisać zwięzłe teksty na różne tematy leżące w polu 
zainteresowań, w formie liniowego ciągu prostych, pojedynczych 
stwierdzeń.

- + - + +

U3 Potrafi czytać proste, konkretne teksty na tematy związane z 
własnymi zainteresowaniami, profilem uczelni i kierunkiem 
studiów, uzyskując zadowalający stopień ich rozumienia.

- - - + +

U4 Potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w klarownej standardowej 
wypowiedzi na znane tematy regularnie podejmowane w życiu 
codziennym, na uczelni/w pracy.

- - - + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywna postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne oraz pracować w zespole w zakresie 
poziomu biegłości językowej B1 zgodnie z ESOKJ.

- - - + +

K2 Potrafi spontanicznie włączać się do rozmów na wybrane i 
wcześniej zrealizowane  

- - - + +

K3 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. - - - + +

K4 Jest świadom różnic interkulturowych i ich znaczenia dla relacji 
społecznych.

- - - + +

Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 32

Praca własna studenta 14 12

Suma:  44 44

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

K2 1 1 1 1 0

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 15% 25% 10%
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Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

1 1

2 4

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

[Wot i my]. Podręcznik  cz. 3 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2010

Wot i my]. Zeszyt ćwiczeń cz. 3 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2010

[Nowyje Wstrieczi] cz. 3 Zybert. M WSiP Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznesmeni mówią po rosyjsku Fast L., Zwolińska M. POLTEXT Warszawa 2003

[Russkij jazyk w biznesie] Siskind J. PWE Warszawa 2010

Gramatyka języka rosyjskiego z ćwi-czeniami Dziewanowska D. WSiP Warszawa 2005

Krótki poradnik gramatyczny języka 
rosyjskiego z ćwiczeniami

Warawko I. Oficyna Wydaw-
nicza Politechniki 
Wroclawskiej

Wroclaw 2003

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

dr Maria Nawrot C 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Maria Niemczyk C 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Mirosław Pawlikowski C 713680444 maria.pawlikowski@ue.wroc.
pl

sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych
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Nazwa angielska: Russian language (including 
Bussiness Russian)  B1/course 2

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

II

Stacjonarne / Niestacjonarne

Język rosyjski, rosyjski biznesowy

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 45/34 II/II

Laboratoria 0/0 -/- 3.0/5.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Zakres materiału ze szkoły średniej, 
Język rosyjski A2

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych  (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej B1 zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych odpowiadających kierunkowi studiów.

C3 Przekazanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej  w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego, adekwatnie do poziomu biegłości językowej B1 
zgodnie z ESOKJ.

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka rosyjskiego. K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski I/B1Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie B1 
wykorzystywane w różnych obszarach zgodnych z profilem uczelni oraz kierunkiem studiów.

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna wystarczający zakres środków językowych, by wypowiadać się na większość 
tematów związanych z życiem codziennym, studiami/pracą, podróżami, czy bieżącymi 
zdarzeniami.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające komunikację w znanych 
sobie kontekstach oraz dość poprawne użycie języka rosyjskiego

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W4 Jest świadom różnic interkulturowych między Polską a krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Potrafi płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej tematów dotyczących 
własnego obszaru zainteresowań, studiów; potrafi krótko uzasadniać własne opinie, 
plany i działania.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U2 Potrafi pisać zwięzłe teksty na różne tematy leżące w polu zainteresowań, w formie 
liniowego ciągu prostych, pojedynczych stwierdzeń.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U3 Potrafi czytać proste, konkretne teksty na tematy związane z własnymi 
zainteresowaniami, profilem uczelni i kierunkiem studiów, uzyskując zadowalający 
stopień ich rozumienia.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w klarownej standardowej wypowiedzi na 
znane tematy regularnie podejmowane w życiu codziennym, na uczelni/w pracy.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne oraz 
pracować w zespole w zakresie poziomu biegłości językowej B1 zgodnie z ESOKJ.

K_K04, K_K07, 
K_K08

C1, C2, C3, 
C4

K2 Potrafi spontanicznie włączać się do rozmów na wybrane i wcześniej zrealizowane  
tematy.

K_K04, K_K07, 
K_K08

C1, C2, C3, 
C4

K3 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. K_K04, K_K07, 
K_K08

C1, C2, C3, 
C4

K4 Jest świadom różnic interkulturowych i ich znaczenia dla relacji społecznych. K_K04, K_K07, 
K_K08

C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie posiada rozszerzonej 
wiedzy dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą 
systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada rozszerzoną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiegoo w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

W2 Nie zna wystarczającego 
zakresu środków 
językowych, by wypowiadać 
się na większość tematów 
związanych z życiem 
codziennym, studiami/pracą, 
podróżami, czy bieżącymi 
zdarzeniami w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna wystarczający zakres 
środków językowych, by 
wypowiadać się na 
większość tematów 
związanych z życiem 
codziennym, 
studiami/pracą, 
podróżami, czy bieżącymi 
zdarzeniami w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Zna wystarczający zakres 
środków językowych, by 
wypowiadać się na 
większość tematów 
związanych z życiem 
codziennym, studiami/pracą, 
podróżami, czy bieżącymi 
zdarzeniami w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Zna wystarczający zakres 
środków językowych, by 
wypowiadać się na 
większość tematów 
związanych z życiem 
codziennym, 
studiami/pracą, podróżami, 
czy bieżącymi zdarzeniami 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

W3 Nie zna struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
komunikację w znanych 
sobie kontekstach oraz dość 
poprawne użycie języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
komunikację w znanych 
sobie kontekstach oraz 
dość poprawne użycie 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna struktury gramatyczne i 
wzory zdaniowe 
umożliwiające komunikację 
w znanych sobie 
kontekstach oraz dość 
poprawne użycie języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Zna struktury gramatyczne 
i wzory zdaniowe 
umożliwiające komunikację 
w znanych sobie 
kontekstach oraz dość 
poprawne użycie języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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W4 Nie jest świadom różnic 
interkulturowych między 
Polską a krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych między 
Polską a krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych między 
Polską a krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych między 
Polską a krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

Umiejętności

U1 Nie potrafi płynnie 
prezentować omówienia 
jednego lub więcej tematów 
dotyczących własnego 
obszaru zainteresowań, 
studiów; nie potrafi krótko 
uzasadniać własnej opinii, 
planów i działań w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi płynnie 
prezentować omówienia 
jednego lub więcej 
tematów dotyczących 
własnego obszaru 
zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać 
własne opinie, plany i 
działania w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi płynnie prezentować 
omówienia jednego lub 
więcej tematów dotyczących 
własnego obszaru 
zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać 
własne opinie, plany i 
działania w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi płynnie 
prezentować omówienia 
jednego lub więcej 
tematów dotyczących 
własnego obszaru 
zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać 
własne opinie, plany i 
działania w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej). 

U2 Nie potrafi pisać zwięzłych 
tekstów na różne tematy 
leżące w polu 
zainteresowań, w formie 
liniowego ciągu prostych, 
pojedynczych stwierdzeń w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi pisać zwięzłe 
teksty na różne tematy 
leżące w polu 
zainteresowań, w formie 
liniowego ciągu prostych, 
pojedynczych stwierdzeń 
w stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi pisać zwięzłe teksty 
na różne tematy leżące w 
polu zainteresowań, w 
formie liniowego ciągu 
prostych, pojedynczych 
stwierdzeń w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi pisać zwięzłe teksty 
na różne tematy leżące w 
polu zainteresowań, w 
formie liniowego ciągu 
prostych, pojedynczych 
stwierdzeń w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

U3 Nie potrafi czytać prostych, 
konkretnych tekstów na 
tematy związane z własnymi 
zainteresowaniami, profilem 
uczelni i kierunkiem studiów, 
uzyskując zadowalający 
stopień ich rozumienia w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi czytać proste, 
konkretne teksty na 
tematy związane z 
własnymi 
zainteresowaniami, 
profilem uczelni i 
kierunkiem studiów, 
uzyskując zadowalający 
stopień ich rozumienia w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi czytać proste, 
konkretne teksty na tematy 
związane z własnymi 
zainteresowaniami, profilem 
uczelni i kierunkiem studiów, 
uzyskując zadowalający 
stopień ich rozumieniaw 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi czytać proste, 
konkretne teksty na tematy 
związane z własnymi 
zainteresowaniami, 
profilem uczelni i 
kierunkiem studiów, 
uzyskując zadowalający 
stopień ich rozumienia w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

U4 Nie potrafi zrozumieć 
głównych myśli zawartych w 
klarownej standardowej 
wypowiedzi na znane tematy 
regularnie podejmowane w 
życiu codziennym, na 
uczelni/w pracy w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi zrozumieć główne 
myśli zawarte w klarownej 
standardowej wypowiedzi 
na znane tematy 
regularnie podejmowane 
w życiu codziennym, na 
uczelni/w pracy w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi zrozumieć główne 
myśli zawarte w klarownej 
standardowej wypowiedzi na 
znane tematy regularnie 
podejmowane w życiu 
codziennym, na uczelni/w 
pracyw stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi zrozumieć główne 
myśli zawarte w klarownej 
standardowej wypowiedzi 
na znane tematy regularnie 
podejmowane w życiu 
codziennym, na uczelni/w 
pracy w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej). 

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych oraz 
pracować w zespole w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej B1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada aktywną postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej B1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować w 
zespole w zakresie poziomu 
biegłości językowej B1 
zgodnie z ESOKJw stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej B1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej). 

K2 Nie potrafi spontanicznie 
włączać się do rozmów na 
wybrane i wcześniej 
zrealizowane tematy w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi spontanicznie 
włączać się do rozmów na 
wybrane i wcześniej 
zrealizowane  tematy w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi spontanicznie 
włączać się do rozmów na 
wybrane i wcześniej 
zrealizowane  tematyw 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi spontanicznie 
włączać się do rozmów na 
wybrane i wcześniej 
zrealizowane  tematy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

K3 Nie potrafi pracować w 
grupie i przyjmować w niej 
różne role w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi pracować w grupie 
i przyjmować w niej różne 
role w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pracować w grupie i 
przyjmować w niej różne 
rolew stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Potrafi pracować w grupie i 
przyjmować w niej różne 
role w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej). 
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W C L S I W C L S I

Suma 0 45 0 0 0 0 34 0 0 0

Łącznie godzin 45 34

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Prezentacja firmy.   7 12 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, U1, 
U2, K4

 2. Kampania reklamowa.  7 13 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, U4, 
K1, K2, K3, K4

Suma: 14 25

Macierz kontrolna

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. Miejsce pracy, cechy pracownika; 
stanowisko, zakres czynności i 
obowiązków, komeptencje, atuty, 
predyspozycje, wymagania.   

0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K2;U1;U4;W1;W
2;W3;W4

 2. Firma, formy prawne; spółka akcyjna, 
towarzystwo ubezpieczeniowe, 
stowarzyszenie.

0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;U1;W1;W
2;W3

 3. Struktura firmy; walne zebranie, rada 
nadzorcza, zarząd, działy, skład 
osobowy.

0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K3;K4;U1;U4
;W1;W2;W3

 4. Reklama – znaczenie, możliwości, 
pozytywny i negatywny wpływ  na 
działalność firmy.

0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;K4;U2;U3;U4
;W1;W3

 5. Bank; rodzaje i działalność.  0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;U3;U4;W
1;W2;W3

K4 Nie jest świadom różnic 
interkulturowych i ich 
znaczenia dla relacji 
społecznych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych i ich 
znaczenia dla relacji 
społecznych w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych i ich 
znaczenia dla relacji 
społecznych w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych i ich 
znaczenia dla relacji 
społecznych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego.

- - - + -

W2 Zna wystarczający zakres środków językowych, by wypowiadać 
się na większość tematów związanych z życiem codziennym, 
studiami/pracą, podróżami, czy bieżącymi zdarzeniami.

- + - + +

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające 
komunikację w znanych sobie kontekstach oraz dość poprawne 
użycie języka rosyjskiego

- + - + +

W4 Jest świadom różnic interkulturowych między Polską a krajami 
obszaru rosyjskojęzycznego.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Potrafi płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej 
tematów dotyczących własnego obszaru zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać własne opinie, plany i działania.

- + + + +

U2 Potrafi pisać zwięzłe teksty na różne tematy leżące w polu 
zainteresowań, w formie liniowego ciągu prostych, pojedynczych 
stwierdzeń.

- + - + +

U3 Potrafi czytać proste, konkretne teksty na tematy związane z 
własnymi zainteresowaniami, profilem uczelni i kierunkiem 
studiów, uzyskując zadowalający stopień ich rozumienia.

- + - - +

U4 Potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w klarownej standardowej 
wypowiedzi na znane tematy regularnie podejmowane w życiu 
codziennym, na uczelni/w pracy.

- - - + -

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne oraz pracować w zespole w zakresie 
poziomu biegłości językowej B1 zgodnie z ESOKJ.

- - - + -

K2 Potrafi spontanicznie włączać się do rozmów na wybrane i 
wcześniej zrealizowane  tematy.

- - - + -

K3 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. - - + + -

K4 Jest świadom różnic interkulturowych i ich znaczenia dla relacji 
społecznych.

- - + + -

Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 45 34

Praca własna studenta 14 25

Suma:  59 59

K2 1 1 1 1 0

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

2 2

3 5

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

[Wot i my]. Podręcznik  cz. 3 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2010

[Wot i my]. Zeszyt ćwiczeń cz. 3 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2010

[Nowyje Wstrieczi] cz. 3 Zybert. M WSiP Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznesmeni mówią po rosyjsku Fast L., Zwolińska M. POLTEXT Warszawa 2003

[Russkij jazyk w biznesie] Siskind J. PWE Warszawa 2010

Gramatyka języka rosyjskiego z ćwi-czeniami Dziewanowska D. WSiP Warszawa 2005

Krótki poradnik gramatyczny języka 
rosyjskiego z ćwiczeniami

Warawko I. Oficyna Wydaw-
nicza Politechniki 
Wroclawskiej

Wroclaw 2003

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

dr Maria Nawrot C 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Maria Niemczyk C 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Mirosław Pawlikowski C 713680444 miroslaw.pawlikowski@ue.wr
oc.pl

sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych
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Nazwa angielska: Russian language (including 
Bussiness Russian)  B1/course 2

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

II

Stacjonarne / Niestacjonarne

Język rosyjski, rosyjski biznesowy

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 30/32 II/II

Laboratoria 0/0 -/- 2.0/4.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Zakres materiału ze szkoły średniej, 
Język rosyjski A2

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych  (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej B1 zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych odpowiadających kierunkowi studiów.

C3 Przekazanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej  w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego, adekwatnie do poziomu biegłości językowej B1 
zgodnie z ESOKJ.

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka rosyjskiego. K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski B1*Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie B1 
wykorzystywane w różnych obszarach zgodnych z profilem uczelni oraz kierunkiem studiów.

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna wystarczający zakres środków językowych, by wypowiadać się na większość 
tematów związanych z życiem codziennym, studiami/pracą, podróżami, czy bieżącymi 
zdarzeniami.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające komunikację w znanych 
sobie kontekstach oraz dość poprawne użycie języka rosyjskiego

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W4 Jest świadom różnic interkulturowych między Polską a krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Potrafi płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej tematów dotyczących 
własnego obszaru zainteresowań, studiów; potrafi krótko uzasadniać własne opinie, 
plany i działania.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U2 Potrafi pisać zwięzłe teksty na różne tematy leżące w polu zainteresowań, w formie 
liniowego ciągu prostych, pojedynczych stwierdzeń.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U3 Potrafi czytać proste, konkretne teksty na tematy związane z własnymi 
zainteresowaniami, profilem uczelni i kierunkiem studiów, uzyskując zadowalający 
stopień ich rozumienia.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w klarownej standardowej wypowiedzi na 
znane tematy regularnie podejmowane w życiu codziennym, na uczelni/w pracy.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne oraz 
pracować w zespole w zakresie poziomu biegłości językowej B1 zgodnie z ESOKJ.

K_K04, K_K07, 
K_K08

C1, C2, C3, 
C4

K2 Potrafi spontanicznie włączać się do rozmów na wybrane i wcześniej zrealizowane  
tematy.

K_K04, K_K07, 
K_K08

C1, C2, C3, 
C4

K3 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. K_K03, K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K4 Jest świadom różnic interkulturowych i ich znaczenia dla relacji społecznych. K_K03, K_K04 C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie posiada rozszerzonej 
wiedzy dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą 
systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada rozszerzoną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiegoo w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

W2 Nie zna wystarczającego 
zakresu środków 
językowych, by wypowiadać 
się na większość tematów 
związanych z życiem 
codziennym, studiami/pracą, 
podróżami, czy bieżącymi 
zdarzeniami w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna wystarczający zakres 
środków językowych, by 
wypowiadać się na 
większość tematów 
związanych z życiem 
codziennym, 
studiami/pracą, 
podróżami, czy bieżącymi 
zdarzeniami w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Zna wystarczający zakres 
środków językowych, by 
wypowiadać się na 
większość tematów 
związanych z życiem 
codziennym, studiami/pracą, 
podróżami, czy bieżącymi 
zdarzeniami w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Zna wystarczający zakres 
środków językowych, by 
wypowiadać się na 
większość tematów 
związanych z życiem 
codziennym, 
studiami/pracą, podróżami, 
czy bieżącymi zdarzeniami 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

W3 Nie zna struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
komunikację w znanych 
sobie kontekstach oraz dość 
poprawne użycie języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
komunikację w znanych 
sobie kontekstach oraz 
dość poprawne użycie 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna struktury gramatyczne i 
wzory zdaniowe 
umożliwiające komunikację 
w znanych sobie 
kontekstach oraz dość 
poprawne użycie języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Zna struktury gramatyczne 
i wzory zdaniowe 
umożliwiające komunikację 
w znanych sobie 
kontekstach oraz dość 
poprawne użycie języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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W4 Nie jest świadom różnic 
interkulturowych między 
Polską a krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych między 
Polską a krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych między 
Polską a krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych między 
Polską a krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

Umiejętności

U1 Nie potrafi płynnie 
prezentować omówienia 
jednego lub więcej tematów 
dotyczących własnego 
obszaru zainteresowań, 
studiów; nie potrafi krótko 
uzasadniać własnej opinii, 
planów i działań w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi płynnie 
prezentować omówienia 
jednego lub więcej 
tematów dotyczących 
własnego obszaru 
zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać 
własne opinie, plany i 
działania w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi płynnie prezentować 
omówienia jednego lub 
więcej tematów dotyczących 
własnego obszaru 
zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać 
własne opinie, plany i 
działania w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi płynnie 
prezentować omówienia 
jednego lub więcej 
tematów dotyczących 
własnego obszaru 
zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać 
własne opinie, plany i 
działania w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej). 

U2 Nie potrafi pisać zwięzłych 
tekstów na różne tematy 
leżące w polu 
zainteresowań, w formie 
liniowego ciągu prostych, 
pojedynczych stwierdzeń w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi pisać zwięzłe 
teksty na różne tematy 
leżące w polu 
zainteresowań, w formie 
liniowego ciągu prostych, 
pojedynczych stwierdzeń 
w stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi pisać zwięzłe teksty 
na różne tematy leżące w 
polu zainteresowań, w 
formie liniowego ciągu 
prostych, pojedynczych 
stwierdzeń w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi pisać zwięzłe teksty 
na różne tematy leżące w 
polu zainteresowań, w 
formie liniowego ciągu 
prostych, pojedynczych 
stwierdzeń w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

U3 Nie potrafi czytać prostych, 
konkretnych tekstów na 
tematy związane z własnymi 
zainteresowaniami, profilem 
uczelni i kierunkiem studiów, 
uzyskując zadowalający 
stopień ich rozumienia w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi czytać proste, 
konkretne teksty na 
tematy związane z 
własnymi 
zainteresowaniami, 
profilem uczelni i 
kierunkiem studiów, 
uzyskując zadowalający 
stopień ich rozumienia w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi czytać proste, 
konkretne teksty na tematy 
związane z własnymi 
zainteresowaniami, profilem 
uczelni i kierunkiem studiów, 
uzyskując zadowalający 
stopień ich rozumieniaw 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi czytać proste, 
konkretne teksty na tematy 
związane z własnymi 
zainteresowaniami, 
profilem uczelni i 
kierunkiem studiów, 
uzyskując zadowalający 
stopień ich rozumienia w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

U4 Nie potrafi zrozumieć 
głównych myśli zawartych w 
klarownej standardowej 
wypowiedzi na znane tematy 
regularnie podejmowane w 
życiu codziennym, na 
uczelni/w pracy w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi zrozumieć główne 
myśli zawarte w klarownej 
standardowej wypowiedzi 
na znane tematy 
regularnie podejmowane 
w życiu codziennym, na 
uczelni/w pracy w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi zrozumieć główne 
myśli zawarte w klarownej 
standardowej wypowiedzi na 
znane tematy regularnie 
podejmowane w życiu 
codziennym, na uczelni/w 
pracyw stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi zrozumieć główne 
myśli zawarte w klarownej 
standardowej wypowiedzi 
na znane tematy regularnie 
podejmowane w życiu 
codziennym, na uczelni/w 
pracy w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej). 

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych oraz 
pracować w zespole w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej B1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada aktywną postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej B1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować w 
zespole w zakresie poziomu 
biegłości językowej B1 
zgodnie z ESOKJw stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej B1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej). 

K2 Nie potrafi spontanicznie 
włączać się do rozmów na 
wybrane i wcześniej 
zrealizowane tematy w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi spontanicznie 
włączać się do rozmów na 
wybrane i wcześniej 
zrealizowane  tematy w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi spontanicznie 
włączać się do rozmów na 
wybrane i wcześniej 
zrealizowane  tematyw 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi spontanicznie 
włączać się do rozmów na 
wybrane i wcześniej 
zrealizowane  tematy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

K3 Nie potrafi pracować w 
grupie i przyjmować w niej 
różne role w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi pracować w grupie 
i przyjmować w niej różne 
role w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pracować w grupie i 
przyjmować w niej różne 
rolew stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Potrafi pracować w grupie i 
przyjmować w niej różne 
role w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej). 
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W C L S I W C L S I

Suma 0 30 0 0 0 0 32 0 0 0

Łącznie godzin 30 32

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Korespondencja prywatna i handlowa. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, U1, 
U2, K4

 2. Scenki i dialogi tematycznie związane z opracowywanymi tematami; 
analiza danych.

7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, U4, 
K1, K2, K3, K4

Suma: 14 12

Macierz kontrolna

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

K2 1 1 1 1 0

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. Aplikacja i rekrutacja; wybór uczelni, 
podanie o prace, spełnienie wymogów, 
rozmowa kwalifikacyjna.   

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K2;U1;U4;W1;W
2;W3;W4

 2. Hotel – rezerwacja telefoniczna i 
pisemna, rezygnacja, reklamacja usługi. 
  

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;U1;W1;W
2;W3

 3. Struktura firmy; walne zebranie, rada 
nadzorcza, zarząd, działy, skład 
osobowy.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K3;K4;U1;U4
;W1;W2;W3

 4.   Narzędzia komunikacji; papierowe, 
elektroniczne, portale społecznościowe, 
czat, telefon.  

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;K4;U2;U3;U4
;W1;W3

 5. Formułowanie zaproszeń – przyjęcie 
zaproszenia, odrzucenie, odmowa.  

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;U3;U4;W
1;W2;W3

K4 Nie jest świadom różnic 
interkulturowych i ich 
znaczenia dla relacji 
społecznych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych i ich 
znaczenia dla relacji 
społecznych w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych i ich 
znaczenia dla relacji 
społecznych w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych i ich 
znaczenia dla relacji 
społecznych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego.

- - - + -

W2 Zna wystarczający zakres środków językowych, by wypowiadać 
się na większość tematów związanych z życiem codziennym, 
studiami/pracą, podróżami, czy bieżącymi zdarzeniami.

- + - + +

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające 
komunikację w znanych sobie kontekstach oraz dość poprawne 
użycie języka rosyjskiego

- + - + +

W4 Jest świadom różnic interkulturowych między Polską a krajami 
obszaru rosyjskojęzycznego.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Potrafi płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej 
tematów dotyczących własnego obszaru zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać własne opinie, plany i działania.

- + + + +

U2 Potrafi pisać zwięzłe teksty na różne tematy leżące w polu 
zainteresowań, w formie liniowego ciągu prostych, pojedynczych 
stwierdzeń.

- + - + +

U3 Potrafi czytać proste, konkretne teksty na tematy związane z 
własnymi zainteresowaniami, profilem uczelni i kierunkiem 
studiów, uzyskując zadowalający stopień ich rozumienia.

- + - - +

U4 Potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w klarownej standardowej 
wypowiedzi na znane tematy regularnie podejmowane w życiu 
codziennym, na uczelni/w pracy.

- - - + -

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne oraz pracować w zespole w zakresie 
poziomu biegłości językowej B1 zgodnie z ESOKJ.

- - - + -

K2 Potrafi spontanicznie włączać się do rozmów na wybrane i 
wcześniej zrealizowane  tematy.

- - - + -

K3 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. - - + + -

K4 Jest świadom różnic interkulturowych i ich znaczenia dla relacji 
społecznych.

- - + + -

Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 32

Praca własna studenta 14 12

Suma:  44 44

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

1 1

2 4

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

[Wot i my]. Podręcznik  cz. 3 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2010

[Wot i my]. Zeszyt ćwiczeń cz. 3 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2010

[Nowyje Wstrieczi] cz. 3 Zybert. M WSiP Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznesmeni mówią po rosyjsku Fast L., Zwolińska M. POLTEXT Warszawa 2003

[Russkij jazyk w biznesie] Siskind J. PWE Warszawa 2010

Gramatyka języka rosyjskiego z ćwi-czeniami Dziewanowska D. WSiP Warszawa 2005

Krótki poradnik gramatyczny języka 
rosyjskiego z ćwiczeniami

Warawko I. Oficyna Wydaw-
nicza Politechniki 
Wroclawskiej

Wroclaw 2003

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

dr Maria Nawrot C 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Maria Niemczyk C 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Mirosław Pawlikowski C 713680444 miroslaw.pawlikowski@ue.wr
oc.pl

sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

6 z  6



Nazwa angielska: Russian language (including 
Bussiness Russian)  B1/course 3

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

III

Stacjonarne / Niestacjonarne

Język rosyjski, rosyjski biznesowy

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 30/32 III/III

Laboratoria 0/0 -/- 2.0/4.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Zakres materiału ze szkoły średniej, 
Język rosyjski A2

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych  (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej B1 zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych odpowiadających kierunkowi studiów.

C3 Przekazanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej  w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego, adekwatnie do poziomu biegłości językowej B1 
zgodnie z ESOKJ.

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka rosyjskiego. K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski B1Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie B1 
wykorzystywane w różnych obszarach zgodnych z profilem uczelni oraz kierunkiem studiów.

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna wystarczający zakres środków językowych, by wypowiadać się na większość 
tematów związanych z życiem codziennym, studiami/pracą, podróżami, czy bieżącymi 
zdarzeniami.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające komunikację w znanych 
sobie kontekstach oraz dość poprawne użycie języka rosyjskiego

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W4 Jest świadom różnic interkulturowych między Polską a krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Potrafi płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej tematów dotyczących 
własnego obszaru zainteresowań, studiów; potrafi krótko uzasadniać własne opinie, 
plany i działania.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U2 Potrafi pisać zwięzłe teksty na różne tematy leżące w polu zainteresowań, w formie 
liniowego ciągu prostych, pojedynczych stwierdzeń.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U3 Potrafi czytać proste, konkretne teksty na tematy związane z własnymi 
zainteresowaniami, profilem uczelni i kierunkiem studiów, uzyskując zadowalający 
stopień ich rozumienia.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w klarownej standardowej wypowiedzi na 
znane tematy regularnie podejmowane w życiu codziennym, na uczelni/w pracy.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne oraz 
pracować w zespole w zakresie poziomu biegłości językowej B1 zgodnie z ESOKJ.

K_K04, K_K07, 
K_K08

C1, C2, C3, 
C4

K2 Potrafi spontanicznie włączać się do rozmów na wybrane i wcześniej zrealizowane  
tematy.

K_K04, K_K07, 
K_K08

C1, C2, C3, 
C4

K3 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. K_K03, K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K4 Jest świadom różnic interkulturowych i ich znaczenia dla relacji społecznych. K_K03, K_K04 C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie posiada rozszerzonej 
wiedzy dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą 
systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada rozszerzoną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiegoo w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

W2 Nie zna wystarczającego 
zakresu środków 
językowych, by wypowiadać 
się na większość tematów 
związanych z życiem 
codziennym, studiami/pracą, 
podróżami, czy bieżącymi 
zdarzeniami w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna wystarczający zakres 
środków językowych, by 
wypowiadać się na 
większość tematów 
związanych z życiem 
codziennym, 
studiami/pracą, 
podróżami, czy bieżącymi 
zdarzeniami w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Zna wystarczający zakres 
środków językowych, by 
wypowiadać się na 
większość tematów 
związanych z życiem 
codziennym, studiami/pracą, 
podróżami, czy bieżącymi 
zdarzeniami w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Zna wystarczający zakres 
środków językowych, by 
wypowiadać się na 
większość tematów 
związanych z życiem 
codziennym, 
studiami/pracą, podróżami, 
czy bieżącymi zdarzeniami 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

W3 Nie zna struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
komunikację w znanych 
sobie kontekstach oraz dość 
poprawne użycie języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
komunikację w znanych 
sobie kontekstach oraz 
dość poprawne użycie 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna struktury gramatyczne i 
wzory zdaniowe 
umożliwiające komunikację 
w znanych sobie 
kontekstach oraz dość 
poprawne użycie języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Zna struktury gramatyczne 
i wzory zdaniowe 
umożliwiające komunikację 
w znanych sobie 
kontekstach oraz dość 
poprawne użycie języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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W4 Nie jest świadom różnic 
interkulturowych między 
Polską a krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych między 
Polską a krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych między 
Polską a krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych między 
Polską a krajami obszaru 
rosyjskojęzycznego w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

Umiejętności

U1 Nie potrafi płynnie 
prezentować omówienia 
jednego lub więcej tematów 
dotyczących własnego 
obszaru zainteresowań, 
studiów; nie potrafi krótko 
uzasadniać własnej opinii, 
planów i działań w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi płynnie 
prezentować omówienia 
jednego lub więcej 
tematów dotyczących 
własnego obszaru 
zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać 
własne opinie, plany i 
działania w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi płynnie prezentować 
omówienia jednego lub 
więcej tematów dotyczących 
własnego obszaru 
zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać 
własne opinie, plany i 
działania w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi płynnie 
prezentować omówienia 
jednego lub więcej 
tematów dotyczących 
własnego obszaru 
zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać 
własne opinie, plany i 
działania w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej). 

U2 Nie potrafi pisać zwięzłych 
tekstów na różne tematy 
leżące w polu 
zainteresowań, w formie 
liniowego ciągu prostych, 
pojedynczych stwierdzeń w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi pisać zwięzłe 
teksty na różne tematy 
leżące w polu 
zainteresowań, w formie 
liniowego ciągu prostych, 
pojedynczych stwierdzeń 
w stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi pisać zwięzłe teksty 
na różne tematy leżące w 
polu zainteresowań, w 
formie liniowego ciągu 
prostych, pojedynczych 
stwierdzeń w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi pisać zwięzłe teksty 
na różne tematy leżące w 
polu zainteresowań, w 
formie liniowego ciągu 
prostych, pojedynczych 
stwierdzeń w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 

U3 Nie potrafi czytać prostych, 
konkretnych tekstów na 
tematy związane z własnymi 
zainteresowaniami, profilem 
uczelni i kierunkiem studiów, 
uzyskując zadowalający 
stopień ich rozumienia w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi czytać proste, 
konkretne teksty na 
tematy związane z 
własnymi 
zainteresowaniami, 
profilem uczelni i 
kierunkiem studiów, 
uzyskując zadowalający 
stopień ich rozumienia w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi czytać proste, 
konkretne teksty na tematy 
związane z własnymi 
zainteresowaniami, profilem 
uczelni i kierunkiem studiów, 
uzyskując zadowalający 
stopień ich rozumieniaw 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi czytać proste, 
konkretne teksty na tematy 
związane z własnymi 
zainteresowaniami, 
profilem uczelni i 
kierunkiem studiów, 
uzyskując zadowalający 
stopień ich rozumienia w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

U4 Nie potrafi zrozumieć 
głównych myśli zawartych w 
klarownej standardowej 
wypowiedzi na znane tematy 
regularnie podejmowane w 
życiu codziennym, na 
uczelni/w pracy w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi zrozumieć główne 
myśli zawarte w klarownej 
standardowej wypowiedzi 
na znane tematy 
regularnie podejmowane 
w życiu codziennym, na 
uczelni/w pracy w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi zrozumieć główne 
myśli zawarte w klarownej 
standardowej wypowiedzi na 
znane tematy regularnie 
podejmowane w życiu 
codziennym, na uczelni/w 
pracyw stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi zrozumieć główne 
myśli zawarte w klarownej 
standardowej wypowiedzi 
na znane tematy regularnie 
podejmowane w życiu 
codziennym, na uczelni/w 
pracy w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej). 

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych oraz 
pracować w zespole w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej B1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada aktywną postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej B1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować w 
zespole w zakresie poziomu 
biegłości językowej B1 
zgodnie z ESOKJw stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej B1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej). 

K2 Nie potrafi spontanicznie 
włączać się do rozmów na 
wybrane i wcześniej 
zrealizowane tematy w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi spontanicznie 
włączać się do rozmów na 
wybrane i wcześniej 
zrealizowane  tematy w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi spontanicznie 
włączać się do rozmów na 
wybrane i wcześniej 
zrealizowane  tematyw 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi spontanicznie 
włączać się do rozmów na 
wybrane i wcześniej 
zrealizowane  tematy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej). 

K3 Nie potrafi pracować w 
grupie i przyjmować w niej 
różne role w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi pracować w grupie 
i przyjmować w niej różne 
role w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pracować w grupie i 
przyjmować w niej różne 
rolew stopniu dobrym (70%-
79%) / więcej niż dobrym 
(80%-89%).

Potrafi pracować w grupie i 
przyjmować w niej różne 
role w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej). 
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W C L S I W C L S I

Suma 0 30 0 0 0 0 32 0 0 0

Łącznie godzin 30 32

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Prezentacja firmy.   7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, U1, 
U2, K4

 2. Kampania reklamowa.  7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, U4, 
K1, K2, K3, K4

Suma: 14 12

Macierz kontrolna

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. Miejsce pracy, cechy pracownika; 
stanowisko, zakres czynności i 
obowiązków, komeptencje, atuty, 
predyspozycje, wymagania.   

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K2;U1;U4;W1;W
2;W3;W4

 2. Firma, formy prawne; spółka akcyjna, 
towarzystwo ubezpieczeniowe, 
stowarzyszenie.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;U1;W1;W
2;W3

 3. Struktura firmy; walne zebranie, rada 
nadzorcza, zarząd, działy, skład 
osobowy.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K3;K4;U1;U4
;W1;W2;W3

 4. Reklama – znaczenie, możliwości, 
pozytywny i negatywny wpływ  na 
działalność firmy.

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;K4;U2;U3;U4
;W1;W3

 5. Bank; rodzaje i działalność.  0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;U3;U4;W
1;W2;W3

K4 Nie jest świadom różnic 
interkulturowych i ich 
znaczenia dla relacji 
społecznych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych i ich 
znaczenia dla relacji 
społecznych w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych i ich 
znaczenia dla relacji 
społecznych w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Jest świadom różnic 
interkulturowych i ich 
znaczenia dla relacji 
społecznych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej). 
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego 
języka rosyjskiego.

- - - + -

W2 Zna wystarczający zakres środków językowych, by wypowiadać 
się na większość tematów związanych z życiem codziennym, 
studiami/pracą, podróżami, czy bieżącymi zdarzeniami.

- + - + +

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające 
komunikację w znanych sobie kontekstach oraz dość poprawne 
użycie języka rosyjskiego

- + - + +

W4 Jest świadom różnic interkulturowych między Polską a krajami 
obszaru rosyjskojęzycznego.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Potrafi płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej 
tematów dotyczących własnego obszaru zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać własne opinie, plany i działania.

- + + + +

U2 Potrafi pisać zwięzłe teksty na różne tematy leżące w polu 
zainteresowań, w formie liniowego ciągu prostych, pojedynczych 
stwierdzeń.

- + - + +

U3 Potrafi czytać proste, konkretne teksty na tematy związane z 
własnymi zainteresowaniami, profilem uczelni i kierunkiem 
studiów, uzyskując zadowalający stopień ich rozumienia.

- + - - +

U4 Potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w klarownej standardowej 
wypowiedzi na znane tematy regularnie podejmowane w życiu 
codziennym, na uczelni/w pracy.

- - - + -

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne oraz pracować w zespole w zakresie 
poziomu biegłości językowej B1 zgodnie z ESOKJ.

- - - + -

K2 Potrafi spontanicznie włączać się do rozmów na wybrane i 
wcześniej zrealizowane  tematy.

- - - + -

K3 Potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różne role. - - + + -

K4 Jest świadom różnic interkulturowych i ich znaczenia dla relacji 
społecznych.

- - + + -

Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 32

Praca własna studenta 14 12

Suma:  44 44

K2 1 1 1 1 0

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

1 1

2 4

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

[Wot i my]. Podręcznik  cz. 3 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2010

[Wot i my]. Zeszyt ćwiczeń cz. 3 Wiatr-Kmieciak M., 
Wujec S.

Wydawnictwo 
szkolne PWN

Warszawa 2010

[Nowyje Wstrieczi] cz. 3 Zybert. M WSiP Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznesmeni mówią po rosyjsku Fast L., Zwolińska M. POLTEXT Warszawa 2003

[Russkij jazyk w biznesie] Siskind J. PWE Warszawa 2010

Gramatyka języka rosyjskiego z ćwi-czeniami Dziewanowska D. WSiP Warszawa 2005

Krótki poradnik gramatyczny języka 
rosyjskiego z ćwiczeniami

Warawko I. Oficyna Wydaw-
nicza Politechniki 
Wroclawskiej

Wroclaw 2003

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

dr Maria Nawrot C 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Maria Niemczyk C 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Mirosław Pawlikowski C 713680444 miroslaw.pawlikowski@ue.wr
oc.pl

sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych
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Nazwa angielska: Russian language (including 
Business Russian) B2/course 1

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

I

Stacjonarne / Niestacjonarne

Język rosyjski (w tym język 
biznesowy)

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 30/32 I/I

Laboratoria 0/0 -/- 2.0/4.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Zakres materiału ze szkoły średniej

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej B2, zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych odpowiadających kierunkowi studiów.

C3 Przekazanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej  w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego adekwatnie do poziomu biegłości językowej B2, 
zgodnie z ESOKJ.

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada pełną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka rosyjskiego. K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski B2Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie B2, 
wykorzystywane w różnych obszarach życia codziennego, w tym w dziedzinach, które obejmuje profil uczelni i 
kierunek studiów.

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna odpowiedni zakres słownictwa w obszarze związanym z profilem uczelni 
kierunkiem studiów/pracą oraz z większością tematów ogólnych.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające adekwatną komunikację 
oraz dobrą kontrolę gramatyczną komunikatów językowych.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W4 Posiada wiedzę interkulturową pozwalającą na adekwatną interakcję w większości 
sytuacji z rodzimym użytkownikiem języka rosyjskiego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1  Potrafi przedstawiać klarowne, uporządkowane opisy i prezentacje z dziedziny 
własnych zainteresowań i studiów; potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia na dany temat, 
przedstawić ciąg logicznych argumentów, podkreślając znaczące treści i istotne 
szczegóły oraz podając przykłady.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U2 Potrafi pisać klarowne, szczegółowe teksty na różne tematy związane z własnymi 
zainteresowaniami, przytaczając i oceniając informacje i argumenty pochodzące z 
wielu źródeł.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U3 Potrafi czytać z dużą samodzielnością, dostosowując styl i tempo czytania do różnych 
tekstów i celów.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższą wypowiedź i skomplikowaną argumentację, 
pod warunkiem względnej znajomości tematu i wyraźnego sygnalizowania kierunku 
rozmowy.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne oraz 
pracować w zespole w zakresie poziomu biegłości językowej B2, zgodnie z ESOKJ.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K2 Potrafi brać udział w rozmowie zachowując pewien stopień płynności i 
spontaniczności.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K3 Potrafi przewodniczyć pracom niewielkiej grupy i przyjąć odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K4 Jest twórczy, otwarty na zmiany i wrażliwy na różnice interkulturowe. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie posiada pełnej wiedzy 
dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada pełną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada pełną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada pełną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

W2 Nie zna odpowiedniego 
zakresu słownictwa w 
obszarze związanym z 
profilem uczelni, kierunkiem 
studiów/pracą oraz z 
większością  tematów 
ogólnych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna odpowiedni zakres 
słownictwa w obszarze 
związanym z profilem 
uczelni, kierunkiem 
studiów/pracą oraz z 
większością  tematów 
ogólnych w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Zna odpowiedni zakres 
słownictwa w obszarze 
związanym z profilem 
uczelni, kierunkiem 
studiów/pracą oraz z 
większością  tematów 
ogólnych w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Zna odpowiedni zakres 
słownictwa w obszarze 
związanym z profilem 
uczelni, kierunkiem 
studiów/pracą oraz z 
większością  tematów 
ogólnych w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

W3 Nie zna struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
adekwatną komunikację oraz 
dobrą kontrolę gramatyczną 
komunikatów językowych w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Zna struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
adekwatną komunikację 
oraz dobrą kontrolę 
gramatyczną 
komunikatów językowych 
w stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna struktury gramatyczne i 
wzory zdaniowe 
umożliwiające adekwatną 
komunikację oraz dobrą 
kontrolę gramatyczną 
komunikatów językowych w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Zna struktury gramatyczne 
i wzory zdaniowe 
umożliwiające adekwatną 
komunikację oraz dobrą 
kontrolę gramatyczną 
komunikatów językowych 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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W4 Nie posiada wiedzy 
interkulturowej pozwalającej 
na adekwatną interakcję w 
większości sytuacji z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada wiedzę 
interkulturową 
pozwalającą na 
adekwatną interakcję w 
większości sytuacji z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada wiedzę 
interkulturową pozwalającą 
na adekwatną interakcję w 
większości sytuacji z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada wiedzę 
interkulturową pozwalającą 
na adekwatną interakcję w 
większości sytuacji z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Umiejętności

U1 Nie potrafi przedstawić 
klarownych, 
uporządkowanych opisów i 
prezentacji z dziedziny 
własnych zainteresowań i 
studiów; nie potrafi wyjaśnić 
swojego punktu widzenia na 
dany temat, przedstawić 
ciągu logicznych 
argumentów, podkreślając 
znaczące treści i istotne 
szczegóły oraz podając 
przykłady w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, uporządkowane 
opisy i prezentacje z 
dziedziny własnych 
zainteresowań i studiów; 
potrafi wyjaśnić swój 
punkt widzenia na dany 
temat, przedstawić ciąg 
logicznych argumentów, 
podkreślając znaczące 
treści i istotne szczegóły 
oraz podając przykłady w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, uporządkowane 
opisy i prezentacje z 
dziedziny własnych 
zainteresowań i studiów; 
potrafi wyjaśnić swój punkt 
widzenia na dany temat, 
przedstawić ciąg logicznych 
argumentów, podkreślając 
znaczące treści i istotne 
szczegóły oraz podając 
przykłady w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, uporządkowane 
opisy i prezentacje z 
dziedziny własnych 
zainteresowań i studiów; 
potrafi wyjaśnić swój punkt 
widzenia na dany temat, 
przedstawić ciąg 
logicznych argumentów, 
podkreślając znaczące 
treści i istotne szczegóły 
oraz podając przykłady w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U2 Nie potrafi pisać klarownych, 
szczegółowych tekstów na 
różne tematy związane z 
własnymi zainteresowaniami, 
przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty 
pochodzące z wielu źródeł w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi pisać klarowne, 
szczegółowe teksty na 
różne tematy związane z 
własnymi 
zainteresowaniami, 
przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty 
pochodzące z wielu 
źródeł w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pisać klarowne, 
szczegółowe teksty na różne 
tematy związane z własnymi 
zainteresowaniami, 
przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty 
pochodzące z wielu źródeł w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi pisać klarowne, 
szczegółowe teksty na 
różne tematy związane z 
własnymi 
zainteresowaniami, 
przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty 
pochodzące z wielu źródeł 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U3 Nie potrafi czytać z dużą 
samodzielnością, 
dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych tekstów i 
celów w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi czytać z dużą 
samodzielnością, 
dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych 
tekstów i celów w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi czytać z dużą 
samodzielnością, 
dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych tekstów 
i celów w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi czytać z dużą 
samodzielnością, 
dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych 
tekstów i celów w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

U4 Nie potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższej wypowiedzi i 
skomplikowanej 
argumentacji, pod 
warunkiem względnej 
znajomości tematu i 
wyraźnego sygnalizowania 
kierunku rozmowy w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą 
wypowiedź i 
skomplikowana 
argumentację, pod 
warunkiem względnej 
znajomości tematu i 
wyraźnego 
sygnalizowania kierunku 
rozmowy w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowana 
argumentację, pod 
warunkiem względnej 
znajomości tematu i 
wyraźnego sygnalizowania 
kierunku rozmowy w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź 
i skomplikowana 
argumentację, pod 
warunkiem względnej 
znajomości tematu i 
wyraźnego sygnalizowania 
kierunku rozmowy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych oraz 
pracować w zespole w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej B2 zgodnie z 
ESOKJ.

Posiada aktywną postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej B2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować w 
zespole w zakresie poziomu 
biegłości językowej B2 
zgodnie z ESOKJ w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej B2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).
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W C L S I W C L S I

Suma 0 30 0 0 0 0 32 0 0 0

Łącznie godzin 30 32

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Prezentacja mojego kierunku studiów. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

 2. Przygotowanie zawodowego CV. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

Suma: 14 12

Macierz kontrolna

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. Rosja - partner ekonomiczny. Rynek, 
eksport, import. Zjawiska monopolu, 
czarnego rynku, szarej strefy.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 2. Reformy ekonomiczne w Rosji. 
Reprywatyzacja, prywatyzacja. Nowe 
formy własności. Nowy podział 
administracyjny Federacji Rosyjskiej.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 3. Działalność gospodarcza w warunkach 
wolnego rynku. Spółki - rosyjskie normy 
prawne, rodzaje. Spółka akcyjna - statut, 
udziałowcy.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 4. Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, 
przedsiębiorstwo. Formy organizacyjne 
działalności komercyjnej w Rosji. Zawód 
- biznesmen.

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 5. Moje przedsiębiorstwo. Zakładanie 
firmy. Status. Biznes plan. Pozyskiwanie 
kontraktów.

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

K2 Nie potrafi brać udziału w 
rozmowie zachowując 
pewien stopień płynności i 
spontaniczności w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi brać udział w 
rozmowie zachowując 
pewien stopień płynności i 
spontaniczności w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi brać udział w 
rozmowie zachowując 
pewien stopień płynności i 
spontaniczności w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi brać udział w 
rozmowie zachowując 
pewien stopień płynności i 
spontaniczności w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

K3 Nie potrafi przewodniczyć 
pracom niewielkiej grupy i 
przyjąć odpowiedzialność za 
rezultaty pracy w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom niewielkiej grupy i 
przyjąć odpowiedzialność 
za rezultaty pracy w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom niewielkiej grupy i 
przyjąć odpowiedzialność za 
rezultaty pracy w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom niewielkiej grupy i 
przyjąć odpowiedzialność 
za rezultaty pracy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

K4 Nie jest twórczy, otwarty na 
zmiany i wrażliwy na różnice 
interkulturowe w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Jest twórczy, otwarty na 
zmiany i wrażliwy na 
różnice interkulturowe w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Jest twórczy, otwarty na 
zmiany i wrażliwy na różnice 
interkulturowe w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Jest twórczy, otwarty na 
zmiany i wrażliwy na 
różnice interkulturowe w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada pełną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka 
rosyjskiego.

- + - + +

W2 Zna odpowiedni zakres słownictwa w obszarze związanym z 
profilem uczelni kierunkiem studiów/pracą oraz z większością 
tematów ogólnych.

- + - + +

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające 
adekwatną komunikację oraz dobrą kontrolę gramatyczną 
komunikatów językowych.

- + - + +

W4 Posiada wiedzę interkulturową pozwalającą na adekwatną 
interakcję w większości sytuacji z rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1  Potrafi przedstawiać klarowne, uporządkowane opisy i 
prezentacje z dziedziny własnych zainteresowań i studiów; potrafi 
wyjaśnić swój punkt widzenia na dany temat, przedstawić ciąg 
logicznych argumentów, podkreślając znaczące treści i istotne 
szczegóły oraz podając przykłady.

- + + + +

U2 Potrafi pisać klarowne, szczegółowe teksty na różne tematy 
związane z własnymi zainteresowaniami, przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty pochodzące z wielu źródeł.

- + + + +

U3 Potrafi czytać z dużą samodzielnością, dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych tekstów i celów.

- - + + +

U4 Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowaną argumentację, pod warunkiem względnej 
znajomości tematu i wyraźnego sygnalizowania kierunku 
rozmowy.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne oraz pracować w zespole w zakresie 
poziomu biegłości językowej B2, zgodnie z ESOKJ.

- - + + +

K2 Potrafi brać udział w rozmowie zachowując pewien stopień 
płynności i spontaniczności.

- - + + +

K3 Potrafi przewodniczyć pracom niewielkiej grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za rezultaty ich pracy.

- - + + +

K4 Jest twórczy, otwarty na zmiany i wrażliwy na różnice 
interkulturowe.

- - - + +

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

K2 1 1 1 1 0

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 32

Praca własna studenta 14 12

Suma:  44 44

Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

1 1

2 4

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznies – Kontakt cz. 1 i 2 Bondar N., Chwatow 
S.

REA Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Russkij jazyk w bizniesie Chwatow S., Hajczuk 
R.

WSiP Warszawa 2000

Diełowaja riecz 2a i 2b Skiba R., 
Szczepaniak M.

REA Warszawa 2000

Grammatika biez problem Dziewanowska D. WSiP Warszawa 2005

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

dr Maria Nawrot C 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Maria Niemczyk C 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Mirosław Pawlikowski C 713680444 miroslaw.pawlikowski@ue.wr
oc.pl

sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych
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Nazwa angielska: Russian language (including 
Business Russian) B2/course 2

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

II

Stacjonarne / Niestacjonarne

Język rosyjski (w tym język 
biznesowy)

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 45/34 II/II

Laboratoria 0/0 -/- 3.0/5.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Język rosyjski B1

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej B2, zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych odpowiadających kierunkowi studiów.

C3 Przekazanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej  w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego adekwatnie do poziomu biegłości językowej B2, 
zgodnie z ESOKJ.

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada pełną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka rosyjskiego. K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski I/B2Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie B2, 
wykorzystywane w różnych obszarach życia codziennego, w tym w dziedzinach, które obejmuje profil uczelni i 
kierunek studiów.

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna odpowiedni zakres słownictwa w obszarze związanym z profilem uczelni 
kierunkiem studiów/pracą oraz z większością tematów ogólnych.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające adekwatną komunikację 
oraz dobrą kontrolę gramatyczną komunikatów językowych.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W4 Posiada wiedzę interkulturową pozwalającą na adekwatną interakcję w większości 
sytuacji z rodzimym użytkownikiem języka rosyjskiego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1  Potrafi przedstawiać klarowne, uporządkowane opisy i prezentacje z dziedziny 
własnych zainteresowań i studiów; potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia na dany temat, 
przedstawić ciąg logicznych argumentów, podkreślając znaczące treści i istotne 
szczegóły oraz podając przykłady.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U2 Potrafi pisać klarowne, szczegółowe teksty na różne tematy związane z własnymi 
zainteresowaniami, przytaczając i oceniając informacje i argumenty pochodzące z 
wielu źródeł.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U3 Potrafi czytać z dużą samodzielnością, dostosowując styl i tempo czytania do różnych 
tekstów i celów.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższą wypowiedź i skomplikowana argumentację, 
pod warunkiem względnej znajomości tematu i wyraźnego sygnalizowania kierunku 
rozmowy.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne oraz 
pracować w zespole w zakresie poziomu biegłości językowej B2, zgodnie z ESOKJ.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K2 Potrafi brać udział w rozmowie zachowując pewien stopień płynności i 
spontaniczności.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K3 Potrafi przewodniczyć pracom niewielkiej grupy i przyjąć odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K4 Jest twórczy, otwarty na zmiany i wrażliwy na różnice interkulturowe. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie posiada pełnej wiedzy 
dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada pełną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada pełną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada pełną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

W2 Nie zna odpowiedniego 
zakresu słownictwa w 
obszarze związanym z 
profilem uczelni, kierunkiem 
studiów/pracą oraz z 
większością  tematów 
ogólnych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna odpowiedni zakres 
słownictwa w obszarze 
związanym z profilem 
uczelni, kierunkiem 
studiów/pracą oraz z 
większością  tematów 
ogólnych w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Zna odpowiedni zakres 
słownictwa w obszarze 
związanym z profilem 
uczelni, kierunkiem 
studiów/pracą oraz z 
większością  tematów 
ogólnych w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Zna odpowiedni zakres 
słownictwa w obszarze 
związanym z profilem 
uczelni, kierunkiem 
studiów/pracą oraz z 
większością  tematów 
ogólnych w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

W3 Nie zna struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
adekwatną komunikację oraz 
dobrą kontrolę gramatyczną 
komunikatów językowych w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Zna struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
adekwatną komunikację 
oraz dobrą kontrolę 
gramatyczną 
komunikatów językowych 
w stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna struktury gramatyczne i 
wzory zdaniowe 
umożliwiające adekwatną 
komunikację oraz dobrą 
kontrolę gramatyczną 
komunikatów językowych w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Zna struktury gramatyczne 
i wzory zdaniowe 
umożliwiające adekwatną 
komunikację oraz dobrą 
kontrolę gramatyczną 
komunikatów językowych 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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W4 Nie posiada wiedzy 
interkulturowej pozwalającej 
na adekwatną interakcję w 
większości sytuacji z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Posiada wiedzę 
interkulturową 
pozwalającą na 
adekwatną interakcję w 
większości sytuacji z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada wiedzę 
interkulturową pozwalającą 
na adekwatną interakcję w 
większości sytuacji z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada wiedzę 
interkulturową pozwalającą 
na adekwatną interakcję w 
większości sytuacji z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Umiejętności

U1 Nie potrafi przedstawić 
klarownych, 
uporządkowanych opisów i 
prezentacji z dziedziny 
własnych zainteresowań i 
studiów; nie potrafi wyjaśnić 
swojego punktu widzenia na 
dany temat, przedstawić 
ciągu logicznych 
argumentów, podkreślając 
znaczące treści i istotne 
szczegóły oraz podając 
przykłady w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, uporządkowane 
opisy i prezentacje z 
dziedziny własnych 
zainteresowań i studiów; 
potrafi wyjaśnić swój 
punkt widzenia na dany 
temat, przedstawić ciąg 
logicznych argumentów, 
podkreślając znaczące 
treści i istotne szczegóły 
oraz podając przykłady w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, uporządkowane 
opisy i prezentacje z 
dziedziny własnych 
zainteresowań i studiów; 
potrafi wyjaśnić swój punkt 
widzenia na dany temat, 
przedstawić ciąg logicznych 
argumentów, podkreślając 
znaczące treści i istotne 
szczegóły oraz podając 
przykłady w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, uporządkowane 
opisy i prezentacje z 
dziedziny własnych 
zainteresowań i studiów; 
potrafi wyjaśnić swój punkt 
widzenia na dany temat, 
przedstawić ciąg 
logicznych argumentów, 
podkreślając znaczące 
treści i istotne szczegóły 
oraz podając przykłady w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U2 Nie potrafi pisać klarownych, 
szczegółowych tekstów na 
różne tematy związane z 
własnymi zainteresowaniami, 
przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty 
pochodzące z wielu źródeł w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi pisać klarowne, 
szczegółowe teksty na 
różne tematy związane z 
własnymi 
zainteresowaniami, 
przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty 
pochodzące z wielu 
źródeł w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pisać klarowne, 
szczegółowe teksty na różne 
tematy związane z własnymi 
zainteresowaniami, 
przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty 
pochodzące z wielu źródeł w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi pisać klarowne, 
szczegółowe teksty na 
różne tematy związane z 
własnymi 
zainteresowaniami, 
przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty 
pochodzące z wielu źródeł 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U3 Nie potrafi czytać z dużą 
samodzielnością, 
dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych tekstów i 
celów w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi czytać z dużą 
samodzielnością, 
dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych 
tekstów i celów w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi czytać z dużą 
samodzielnością, 
dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych tekstów 
i celów w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi czytać z dużą 
samodzielnością, 
dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych 
tekstów i celów w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

U4 Nie potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższej wypowiedzi i 
skomplikowanej 
argumentacji, pod 
warunkiem względnej 
znajomości tematu i 
wyraźnego sygnalizowania 
kierunku rozmowy w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą 
wypowiedź i 
skomplikowana 
argumentację, pod 
warunkiem względnej 
znajomości tematu i 
wyraźnego 
sygnalizowania kierunku 
rozmowy w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowana 
argumentację, pod 
warunkiem względnej 
znajomości tematu i 
wyraźnego sygnalizowania 
kierunku rozmowy w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź 
i skomplikowana 
argumentację, pod 
warunkiem względnej 
znajomości tematu i 
wyraźnego sygnalizowania 
kierunku rozmowy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych oraz 
pracować w zespole w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej B2 zgodnie z 
ESOKJ.

Posiada aktywną postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej B2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować w 
zespole w zakresie poziomu 
biegłości językowej B2 
zgodnie z ESOKJ w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej B2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).
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W C L S I W C L S I

Suma 0 45 0 0 0 0 34 0 0 0

Łącznie godzin 45 34

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Reklama - opracowanie skutecznej reklamy wybranego 
przedsięwzięcia.

7 12 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

 2. Sporządzanie biznesowych form pisemnych - list motywacyjny, 
ogłoszenie.

7 13 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

Suma: 14 25

Macierz kontrolna

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. Zaproszenie na rozmowy biznesowe w 
Moskwie. Przekraczanie granicy, 
deklaracja celna. Spotkanie biznesowe. 
Wynegocjowanie  i podpisanie umowy o 
współpracy.

0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 2. Przedsiębiorstwo z udziałem 
zagranicznym. Spółka polsko-rosyjska. 
Forma prawna. Kapitał założycielski. 
Przykłady działalności.

0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 3. Wymiana towarowa. Sieci handlowe w 
Rosji. Handel hurtowy, detaliczny, 
sklepy. Konkurencja na rynku.

0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 4. Zawieranie transakcji handlowych. 
Dokumentacja handlowa. Warunki 
dostaw. Formy płatności. Reklamacja.

0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 5. Podatki. Rodzaje. System podatkowy w 
Rosji i Polsce. Prawo podatkowe. Osoby 
prawne i fizyczne.

0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

K2 Nie potrafi brać udziału w 
rozmowie zachowując 
pewien stopień płynności i 
spontaniczności w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi brać udział w 
rozmowie zachowując 
pewien stopień płynności i 
spontaniczności w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi brać udział w 
rozmowie zachowując 
pewien stopień płynności i 
spontaniczności w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi brać udział w 
rozmowie zachowując 
pewien stopień płynności i 
spontaniczności w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

K3 Nie potrafi przewodniczyć 
pracom niewielkiej grupy i 
przyjąć odpowiedzialność za 
rezultaty pracy w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom niewielkiej grupy i 
przyjąć odpowiedzialność 
za rezultaty pracy w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom niewielkiej grupy i 
przyjąć odpowiedzialność za 
rezultaty pracy w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom niewielkiej grupy i 
przyjąć odpowiedzialność 
za rezultaty pracy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

K4 Nie jest twórczy, otwarty na 
zmiany i wrażliwy na różnice 
interkulturowe w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Jest twórczy, otwarty na 
zmiany i wrażliwy na 
różnice interkulturowe w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Jest twórczy, otwarty na 
zmiany i wrażliwy na różnice 
interkulturowe w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Jest twórczy, otwarty na 
zmiany i wrażliwy na 
różnice interkulturowe w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada pełną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka 
rosyjskiego.

- + - + +

W2 Zna odpowiedni zakres słownictwa w obszarze związanym z 
profilem uczelni kierunkiem studiów/pracą oraz z większością 
tematów ogólnych.

- + - + +

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające 
adekwatną komunikację oraz dobrą kontrolę gramatyczną 
komunikatów językowych.

- + - + +

W4 Posiada wiedzę interkulturową pozwalającą na adekwatną 
interakcję w większości sytuacji z rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1  Potrafi przedstawiać klarowne, uporządkowane opisy i 
prezentacje z dziedziny własnych zainteresowań i studiów; potrafi 
wyjaśnić swój punkt widzenia na dany temat, przedstawić ciąg 
logicznych argumentów, podkreślając znaczące treści i istotne 
szczegóły oraz podając przykłady.

- + + + +

U2 Potrafi pisać klarowne, szczegółowe teksty na różne tematy 
związane z własnymi zainteresowaniami, przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty pochodzące z wielu źródeł.

- + + + +

U3 Potrafi czytać z dużą samodzielnością, dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych tekstów i celów.

- - + + +

U4 Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowana argumentację, pod warunkiem względnej 
znajomości tematu i wyraźnego sygnalizowania kierunku 
rozmowy.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne oraz pracować w zespole w zakresie 
poziomu biegłości językowej B2, zgodnie z ESOKJ.

- - + + +

K2 Potrafi brać udział w rozmowie zachowując pewien stopień 
płynności i spontaniczności.

- - + + +

K3 Potrafi przewodniczyć pracom niewielkiej grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za rezultaty ich pracy.

- - + + +

K4 Jest twórczy, otwarty na zmiany i wrażliwy na różnice 
interkulturowe.

- - - + +

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

K2 1 1 1 1 0

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 45 34

Praca własna studenta 14 25

Suma:  59 59

Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

2 2

3 5

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznies – Kontakt cz. 1 i 2 Bondar N., Chwatow 
S.

REA Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Russkij jazyk w bizniesie Chwatow S., Hajczuk 
R.

WSiP Warszawa 2000

Diełowaja riecz 2a i 2b Skiba R., 
Szczepaniak M.

REA Warszawa 2000

Grammatika biez problem Dziewanowska D. WSiP Warszawa 2005

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

dr Maria Nawrot 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Maria Niemczyk 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Mirosław Pawlikowski 713680444 maria.pawlikowski@ue.wroc.
pl

sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych
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Nazwa angielska: Russian language (including 
Business Russian) B2/course 2

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

II

Stacjonarne / Niestacjonarne

Język rosyjski (w tym język 
biznesowy)

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 30/32 II/II

Laboratoria 0/0 -/- 2.0/4.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Język rosyjski B1

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej B2, zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych odpowiadających kierunkowi studiów.

C3 Przekazanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej  w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego adekwatnie do poziomu biegłości językowej B2, 
zgodnie z ESOKJ.

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada pełną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka rosyjskiego. K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski B2*Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie B2, 
wykorzystywane w różnych obszarach życia codziennego, w tym w dziedzinach, które obejmuje profil uczelni i 
kierunek studiów.

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna odpowiedni zakres słownictwa w obszarze związanym z profilem uczelni 
kierunkiem studiów/pracą oraz z większością tematów ogólnych.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające adekwatną komunikację 
oraz dobrą kontrolę gramatyczną komunikatów językowych.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W4 Posiada wiedzę interkulturową pozwalającą na adekwatną interakcję w większości 
sytuacji z rodzimym użytkownikiem języka rosyjskiego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1  Potrafi przedstawiać klarowne, uporządkowane opisy i prezentacje z dziedziny 
własnych zainteresowań i studiów; potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia na dany temat, 
przedstawić ciąg logicznych argumentów, podkreślając znaczące treści i istotne 
szczegóły oraz podając przykłady.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U2 Potrafi pisać klarowne, szczegółowe teksty na różne tematy związane z własnymi 
zainteresowaniami, przytaczając i oceniając informacje i argumenty pochodzące z 
wielu źródeł.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U3 Potrafi czytać z dużą samodzielnością, dostosowując styl i tempo czytania do różnych 
tekstów i celów.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższą wypowiedź i skomplikowana argumentację, 
pod warunkiem względnej znajomości tematu i wyraźnego sygnalizowania kierunku 
rozmowy.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne oraz 
pracować w zespole w zakresie poziomu biegłości językowej B2, zgodnie z ESOKJ.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K2 Potrafi brać udział w rozmowie zachowując pewien stopień płynności i 
spontaniczności.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K3 Potrafi przewodniczyć pracom niewielkiej grupy i przyjąć odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K4 Jest twórczy, otwarty na zmiany i wrażliwy na różnice interkulturowe. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie posiada pełnej wiedzy 
dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada pełną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada pełną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada pełną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

W2 Nie zna odpowiedniego 
zakresu słownictwa w 
obszarze związanym z 
profilem uczelni, kierunkiem 
studiów/pracą oraz z 
większością  tematów 
ogólnych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna odpowiedni zakres 
słownictwa w obszarze 
związanym z profilem 
uczelni, kierunkiem 
studiów/pracą oraz z 
większością  tematów 
ogólnych w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Zna odpowiedni zakres 
słownictwa w obszarze 
związanym z profilem 
uczelni, kierunkiem 
studiów/pracą oraz z 
większością  tematów 
ogólnych w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Zna odpowiedni zakres 
słownictwa w obszarze 
związanym z profilem 
uczelni, kierunkiem 
studiów/pracą oraz z 
większością  tematów 
ogólnych w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

W3 Nie zna struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
adekwatną komunikację oraz 
dobrą kontrolę gramatyczną 
komunikatów językowych w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Zna struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
adekwatną komunikację 
oraz dobrą kontrolę 
gramatyczną 
komunikatów językowych 
w stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna struktury gramatyczne i 
wzory zdaniowe 
umożliwiające adekwatną 
komunikację oraz dobrą 
kontrolę gramatyczną 
komunikatów językowych w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Zna struktury gramatyczne 
i wzory zdaniowe 
umożliwiające adekwatną 
komunikację oraz dobrą 
kontrolę gramatyczną 
komunikatów językowych 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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W4 Nie posiada wiedzy 
interkulturowej pozwalającej 
na adekwatną interakcję w 
większości sytuacji z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Posiada wiedzę 
interkulturową 
pozwalającą na 
adekwatną interakcję w 
większości sytuacji z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada wiedzę 
interkulturową pozwalającą 
na adekwatną interakcję w 
większości sytuacji z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada wiedzę 
interkulturową pozwalającą 
na adekwatną interakcję w 
większości sytuacji z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Umiejętności

U1 Nie potrafi przedstawić 
klarownych, 
uporządkowanych opisów i 
prezentacji z dziedziny 
własnych zainteresowań i 
studiów; nie potrafi wyjaśnić 
swojego punktu widzenia na 
dany temat, przedstawić 
ciągu logicznych 
argumentów, podkreślając 
znaczące treści i istotne 
szczegóły oraz podając 
przykłady w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, uporządkowane 
opisy i prezentacje z 
dziedziny własnych 
zainteresowań i studiów; 
potrafi wyjaśnić swój 
punkt widzenia na dany 
temat, przedstawić ciąg 
logicznych argumentów, 
podkreślając znaczące 
treści i istotne szczegóły 
oraz podając przykłady w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, uporządkowane 
opisy i prezentacje z 
dziedziny własnych 
zainteresowań i studiów; 
potrafi wyjaśnić swój punkt 
widzenia na dany temat, 
przedstawić ciąg logicznych 
argumentów, podkreślając 
znaczące treści i istotne 
szczegóły oraz podając 
przykłady w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, uporządkowane 
opisy i prezentacje z 
dziedziny własnych 
zainteresowań i studiów; 
potrafi wyjaśnić swój punkt 
widzenia na dany temat, 
przedstawić ciąg 
logicznych argumentów, 
podkreślając znaczące 
treści i istotne szczegóły 
oraz podając przykłady w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U2 Nie potrafi pisać klarownych, 
szczegółowych tekstów na 
różne tematy związane z 
własnymi zainteresowaniami, 
przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty 
pochodzące z wielu źródeł w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi pisać klarowne, 
szczegółowe teksty na 
różne tematy związane z 
własnymi 
zainteresowaniami, 
przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty 
pochodzące z wielu 
źródeł w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pisać klarowne, 
szczegółowe teksty na różne 
tematy związane z własnymi 
zainteresowaniami, 
przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty 
pochodzące z wielu źródeł w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi pisać klarowne, 
szczegółowe teksty na 
różne tematy związane z 
własnymi 
zainteresowaniami, 
przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty 
pochodzące z wielu źródeł 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U3 Nie potrafi czytać z dużą 
samodzielnością, 
dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych tekstów i 
celów w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi czytać z dużą 
samodzielnością, 
dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych 
tekstów i celów w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi czytać z dużą 
samodzielnością, 
dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych tekstów 
i celów w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi czytać z dużą 
samodzielnością, 
dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych 
tekstów i celów w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

U4 Nie potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższej wypowiedzi i 
skomplikowanej 
argumentacji, pod 
warunkiem względnej 
znajomości tematu i 
wyraźnego sygnalizowania 
kierunku rozmowy w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą 
wypowiedź i 
skomplikowana 
argumentację, pod 
warunkiem względnej 
znajomości tematu i 
wyraźnego 
sygnalizowania kierunku 
rozmowy w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowana 
argumentację, pod 
warunkiem względnej 
znajomości tematu i 
wyraźnego sygnalizowania 
kierunku rozmowy w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź 
i skomplikowana 
argumentację, pod 
warunkiem względnej 
znajomości tematu i 
wyraźnego sygnalizowania 
kierunku rozmowy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych oraz 
pracować w zespole w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej B2 zgodnie z 
ESOKJ.

Posiada aktywną postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej B2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować w 
zespole w zakresie poziomu 
biegłości językowej B2 
zgodnie z ESOKJ w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej B2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).
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W C L S I W C L S I

Suma 0 30 0 0 0 0 32 0 0 0

Łącznie godzin 30 32

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Reklama - opracowanie skutecznej reklamy wybranego 
przedsięwzięcia.

7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

 2. Sporządzanie biznesowych form pisemnych - list motywacyjny, 
ogłoszenie.

7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

Suma: 14 12

Macierz kontrolna

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. Zaproszenie na rozmowy biznesowe w 
Moskwie. Przekraczanie granicy, 
deklaracja celna. Spotkanie biznesowe. 
Wynegocjowanie  i podpisanie umowy o 
współpracy.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 2. Przedsiębiorstwo z udziałem 
zagranicznym. Spółka polsko-rosyjska. 
Forma prawna. Kapitał założycielski. 
Przykłady działalności.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 3. Wymiana towarowa. Sieci handlowe w 
Rosji. Handel hurtowy, detaliczny, 
sklepy. Konkurencja na rynku.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 4. Zawieranie transakcji handlowych. 
Dokumentacja handlowa. Warunki 
dostaw. Formy płatności. Reklamacja.

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 5. Podatki. Rodzaje. System podatkowy w 
Rosji i Polsce. Prawo podatkowe. Osoby 
prawne i fizyczne.

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

K2 Nie potrafi brać udziału w 
rozmowie zachowując 
pewien stopień płynności i 
spontaniczności w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi brać udział w 
rozmowie zachowując 
pewien stopień płynności i 
spontaniczności w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi brać udział w 
rozmowie zachowując 
pewien stopień płynności i 
spontaniczności w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi brać udział w 
rozmowie zachowując 
pewien stopień płynności i 
spontaniczności w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

K3 Nie potrafi przewodniczyć 
pracom niewielkiej grupy i 
przyjąć odpowiedzialność za 
rezultaty pracy w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom niewielkiej grupy i 
przyjąć odpowiedzialność 
za rezultaty pracy w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom niewielkiej grupy i 
przyjąć odpowiedzialność za 
rezultaty pracy w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom niewielkiej grupy i 
przyjąć odpowiedzialność 
za rezultaty pracy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

K4 Nie jest twórczy, otwarty na 
zmiany i wrażliwy na różnice 
interkulturowe w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Jest twórczy, otwarty na 
zmiany i wrażliwy na 
różnice interkulturowe w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Jest twórczy, otwarty na 
zmiany i wrażliwy na różnice 
interkulturowe w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Jest twórczy, otwarty na 
zmiany i wrażliwy na 
różnice interkulturowe w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada pełną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka 
rosyjskiego.

- + - + +

W2 Zna odpowiedni zakres słownictwa w obszarze związanym z 
profilem uczelni kierunkiem studiów/pracą oraz z większością 
tematów ogólnych.

- + - + +

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające 
adekwatną komunikację oraz dobrą kontrolę gramatyczną 
komunikatów językowych.

- + - + +

W4 Posiada wiedzę interkulturową pozwalającą na adekwatną 
interakcję w większości sytuacji z rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1  Potrafi przedstawiać klarowne, uporządkowane opisy i 
prezentacje z dziedziny własnych zainteresowań i studiów; potrafi 
wyjaśnić swój punkt widzenia na dany temat, przedstawić ciąg 
logicznych argumentów, podkreślając znaczące treści i istotne 
szczegóły oraz podając przykłady.

- + + + +

U2 Potrafi pisać klarowne, szczegółowe teksty na różne tematy 
związane z własnymi zainteresowaniami, przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty pochodzące z wielu źródeł.

- + + + +

U3 Potrafi czytać z dużą samodzielnością, dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych tekstów i celów.

- - + + +

U4 Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowana argumentację, pod warunkiem względnej 
znajomości tematu i wyraźnego sygnalizowania kierunku 
rozmowy.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne oraz pracować w zespole w zakresie 
poziomu biegłości językowej B2, zgodnie z ESOKJ.

- - + + +

K2 Potrafi brać udział w rozmowie zachowując pewien stopień 
płynności i spontaniczności.

- - + + +

K3 Potrafi przewodniczyć pracom niewielkiej grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za rezultaty ich pracy.

- - + + +

K4 Jest twórczy, otwarty na zmiany i wrażliwy na różnice 
interkulturowe.

- - - + +

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

K2 1 1 1 1 0

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 32

Praca własna studenta 14 12

Suma:  44 44

Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

1 1

2 4

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznies – Kontakt cz. 1 i 2 Bondar N., Chwatow 
S.

REA Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Russkij jazyk w bizniesie Chwatow S., Hajczuk 
R.

WSiP Warszawa 2000

Diełowaja riecz 2a i 2b Skiba R., 
Szczepaniak M.

REA Warszawa 2000

Grammatika biez problem Dziewanowska D. WSiP Warszawa 2005

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

dr Maria Nawrot 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Maria Niemczyk 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Mirosław Pawlikowski 713680444 maria.pawlikowski@ue.wroc.
pl

sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych
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Nazwa angielska: Russian language (including 
Business Russian) B2/course 3

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

III

Stacjonarne / Niestacjonarne

Język rosyjski (w tym język 
biznesowy)

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 30/32 III/III

Laboratoria 0/0 -/- 2.0/4.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Język rosyjski B1

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej B2, zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych odpowiadających kierunkowi studiów.

C3 Przekazanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej  w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego adekwatnie do poziomu biegłości językowej B2, 
zgodnie z ESOKJ.

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada pełną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka rosyjskiego. K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski B2Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie B2, 
wykorzystywane w różnych obszarach życia codziennego, w tym w dziedzinach, które obejmuje profil uczelni i 
kierunek studiów.

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna odpowiedni zakres słownictwa w obszarze związanym z profilem uczelni 
kierunkiem studiów/pracą oraz z większością tematów ogólnych.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające adekwatną komunikację 
oraz dobrą kontrolę gramatyczną komunikatów językowych.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W4 Posiada wiedzę interkulturową pozwalającą na adekwatną interakcję w większości 
sytuacji z rodzimym użytkownikiem języka rosyjskiego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Potrafi przedstawiać klarowne, uporządkowane opisy i prezentacje z dziedziny 
własnych zainteresowań i studiów; potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia na dany temat, 
przedstawić ciąg logicznych argumentów, podkreślając znaczące treści i istotne 
szczegóły oraz podając przykłady.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U2 Potrafi pisać klarowne, szczegółowe teksty na różne tematy związane z własnymi 
zainteresowaniami, przytaczając i oceniając informacje i argumenty pochodzące z 
wielu źródeł.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U3 Potrafi czytać z dużą samodzielnością, dostosowując styl i tempo czytania do różnych 
tekstów i celów.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższą wypowiedź i skomplikowana argumentację, 
pod warunkiem względnej znajomości tematu i wyraźnego sygnalizowania kierunku 
rozmowy.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne oraz 
pracować w zespole w zakresie poziomu biegłości językowej B2, zgodnie z ESOKJ.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K2 Potrafi brać udział w rozmowie zachowując pewien stopień płynności i 
spontaniczności.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K3 Potrafi przewodniczyć pracom niewielkiej grupy i przyjąć odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K4 Jest twórczy, otwarty na zmiany i wrażliwy na różnice interkulturowe. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie posiada pełnej wiedzy 
dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada pełną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada pełną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada pełną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

W2 Nie zna odpowiedniego 
zakresu słownictwa w 
obszarze związanym z 
profilem uczelni, kierunkiem 
studiów/pracą oraz z 
większością  tematów 
ogólnych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna odpowiedni zakres 
słownictwa w obszarze 
związanym z profilem 
uczelni, kierunkiem 
studiów/pracą oraz z 
większością  tematów 
ogólnych w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Zna odpowiedni zakres 
słownictwa w obszarze 
związanym z profilem 
uczelni, kierunkiem 
studiów/pracą oraz z 
większością  tematów 
ogólnych w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Zna odpowiedni zakres 
słownictwa w obszarze 
związanym z profilem 
uczelni, kierunkiem 
studiów/pracą oraz z 
większością  tematów 
ogólnych w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

W3 Nie zna struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
adekwatną komunikację oraz 
dobrą kontrolę gramatyczną 
komunikatów językowych w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Zna struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
adekwatną komunikację 
oraz dobrą kontrolę 
gramatyczną 
komunikatów językowych 
w stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna struktury gramatyczne i 
wzory zdaniowe 
umożliwiające adekwatną 
komunikację oraz dobrą 
kontrolę gramatyczną 
komunikatów językowych w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Zna struktury gramatyczne 
i wzory zdaniowe 
umożliwiające adekwatną 
komunikację oraz dobrą 
kontrolę gramatyczną 
komunikatów językowych 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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W4 Nie posiada wiedzy 
interkulturowej pozwalającej 
na adekwatną interakcję w 
większości sytuacji z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%). 

Posiada wiedzę 
interkulturową 
pozwalającą na 
adekwatną interakcję w 
większości sytuacji z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada wiedzę 
interkulturową pozwalającą 
na adekwatną interakcję w 
większości sytuacji z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada wiedzę 
interkulturową pozwalającą 
na adekwatną interakcję w 
większości sytuacji z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Umiejętności

U1 Nie potrafi przedstawić 
klarownych, 
uporządkowanych opisów i 
prezentacji z dziedziny 
własnych zainteresowań i 
studiów; nie potrafi wyjaśnić 
swojego punktu widzenia na 
dany temat, przedstawić 
ciągu logicznych 
argumentów, podkreślając 
znaczące treści i istotne 
szczegóły oraz podając 
przykłady w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, uporządkowane 
opisy i prezentacje z 
dziedziny własnych 
zainteresowań i studiów; 
potrafi wyjaśnić swój 
punkt widzenia na dany 
temat, przedstawić ciąg 
logicznych argumentów, 
podkreślając znaczące 
treści i istotne szczegóły 
oraz podając przykłady w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, uporządkowane 
opisy i prezentacje z 
dziedziny własnych 
zainteresowań i studiów; 
potrafi wyjaśnić swój punkt 
widzenia na dany temat, 
przedstawić ciąg logicznych 
argumentów, podkreślając 
znaczące treści i istotne 
szczegóły oraz podając 
przykłady w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, uporządkowane 
opisy i prezentacje z 
dziedziny własnych 
zainteresowań i studiów; 
potrafi wyjaśnić swój punkt 
widzenia na dany temat, 
przedstawić ciąg 
logicznych argumentów, 
podkreślając znaczące 
treści i istotne szczegóły 
oraz podając przykłady w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U2 Nie potrafi pisać klarownych, 
szczegółowych tekstów na 
różne tematy związane z 
własnymi zainteresowaniami, 
przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty 
pochodzące z wielu źródeł w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

Potrafi pisać klarowne, 
szczegółowe teksty na 
różne tematy związane z 
własnymi 
zainteresowaniami, 
przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty 
pochodzące z wielu 
źródeł w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pisać klarowne, 
szczegółowe teksty na różne 
tematy związane z własnymi 
zainteresowaniami, 
przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty 
pochodzące z wielu źródeł w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi pisać klarowne, 
szczegółowe teksty na 
różne tematy związane z 
własnymi 
zainteresowaniami, 
przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty 
pochodzące z wielu źródeł 
w stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U3 Nie potrafi czytać z dużą 
samodzielnością, 
dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych tekstów i 
celów w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi czytać z dużą 
samodzielnością, 
dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych 
tekstów i celów w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi czytać z dużą 
samodzielnością, 
dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych tekstów 
i celów w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Potrafi czytać z dużą 
samodzielnością, 
dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych 
tekstów i celów w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

U4 Nie potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższej wypowiedzi i 
skomplikowanej 
argumentacji, pod 
warunkiem względnej 
znajomości tematu i 
wyraźnego sygnalizowania 
kierunku rozmowy w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą 
wypowiedź i 
skomplikowana 
argumentację, pod 
warunkiem względnej 
znajomości tematu i 
wyraźnego 
sygnalizowania kierunku 
rozmowy w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowana 
argumentację, pod 
warunkiem względnej 
znajomości tematu i 
wyraźnego sygnalizowania 
kierunku rozmowy w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź 
i skomplikowana 
argumentację, pod 
warunkiem względnej 
znajomości tematu i 
wyraźnego sygnalizowania 
kierunku rozmowy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych oraz 
pracować w zespole w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej B2 zgodnie z 
ESOKJ.

Posiada aktywną postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej B2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować w 
zespole w zakresie poziomu 
biegłości językowej B2 
zgodnie z ESOKJ w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada aktywną postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej B2 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).
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W C L S I W C L S I

Suma 0 30 0 0 0 0 32 0 0 0

Łącznie godzin 30 32

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Przeprowadzenie zebrania, spotkania biznesowego. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

 2. Negocjacje - negocjowanie kontraktu, umowy. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, U3, U4, K1, 
K2, K3, K4

Suma: 14 12

Macierz kontrolna

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. Marketing - "wyższa szkoła handlu". 
Badania marketingowe. PR, produkt, 
marka - sprzedaż.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 2. Reklama. Formy, efektywność, 
oddziaływanie na klienta. Agencje 
reklamowe w Rosji.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 3. Ubezpieczenia. Kompanie 
ubezpieczeniowe w Rosji. Rozwój 
działalności ubezpieczeniowej. 
Przykłady działalności firm 
ubezpieczeniowych.

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 4. Banki. Sfery działalności bankowej. 
Rodzaje banków. Operacje bankowe. 
Pożyczki, stopy, kredyty, depozyty.  

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

 5. Banki Federacji Rosyjskiej. Portret 
banku - Gosbank/Centralny Bank 
Federacji Rosyjskiej. Opis działalności.

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K2;K3;K4;U1;
U2;U3;U4;W1;W
2;W3;W4

K2 Nie potrafi brać udziału w 
rozmowie zachowując 
pewien stopień płynności i 
spontaniczności w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi brać udział w 
rozmowie zachowując 
pewien stopień płynności i 
spontaniczności w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi brać udział w 
rozmowie zachowując 
pewien stopień płynności i 
spontaniczności w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi brać udział w 
rozmowie zachowując 
pewien stopień płynności i 
spontaniczności w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

K3 Nie potrafi przewodniczyć 
pracom niewielkiej grupy i 
przyjąć odpowiedzialność za 
rezultaty pracy w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom niewielkiej grupy i 
przyjąć odpowiedzialność 
za rezultaty pracy w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom niewielkiej grupy i 
przyjąć odpowiedzialność za 
rezultaty pracy w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom niewielkiej grupy i 
przyjąć odpowiedzialność 
za rezultaty pracy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

K4 Nie jest twórczy, otwarty na 
zmiany i wrażliwy na różnice 
interkulturowe w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Jest twórczy, otwarty na 
zmiany i wrażliwy na 
różnice interkulturowe w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Jest twórczy, otwarty na 
zmiany i wrażliwy na różnice 
interkulturowe w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Jest twórczy, otwarty na 
zmiany i wrażliwy na 
różnice interkulturowe w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada pełną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka 
rosyjskiego.

- + - + +

W2 Zna odpowiedni zakres słownictwa w obszarze związanym z 
profilem uczelni kierunkiem studiów/pracą oraz z większością 
tematów ogólnych.

- + - + +

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające 
adekwatną komunikację oraz dobrą kontrolę gramatyczną 
komunikatów językowych.

- + - + +

W4 Posiada wiedzę interkulturową pozwalającą na adekwatną 
interakcję w większości sytuacji z rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Potrafi przedstawiać klarowne, uporządkowane opisy i 
prezentacje z dziedziny własnych zainteresowań i studiów; potrafi 
wyjaśnić swój punkt widzenia na dany temat, przedstawić ciąg 
logicznych argumentów, podkreślając znaczące treści i istotne 
szczegóły oraz podając przykłady.

- + + + +

U2 Potrafi pisać klarowne, szczegółowe teksty na różne tematy 
związane z własnymi zainteresowaniami, przytaczając i oceniając 
informacje i argumenty pochodzące z wielu źródeł.

- + + + +

U3 Potrafi czytać z dużą samodzielnością, dostosowując styl i tempo 
czytania do różnych tekstów i celów.

- - + + +

U4 Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowana argumentację, pod warunkiem względnej 
znajomości tematu i wyraźnego sygnalizowania kierunku 
rozmowy.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne oraz pracować w zespole w zakresie 
poziomu biegłości językowej B2, zgodnie z ESOKJ.

- - + + +

K2 Potrafi brać udział w rozmowie zachowując pewien stopień 
płynności i spontaniczności.

- - + + +

K3 Potrafi przewodniczyć pracom niewielkiej grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za rezultaty ich pracy.

- - + + +

K4 Jest twórczy, otwarty na zmiany i wrażliwy na różnice 
interkulturowe.

- - - + +

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

K2 1 1 1 1 0

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 32

Praca własna studenta 14 12

Suma:  44 44

Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

1 1

2 4

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznies – Kontakt cz. 1 i 2 Bondar N., Chwatow 
S.

REA Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Russkij jazyk w bizniesie Chwatow S., Hajczuk 
R.

WSiP Warszawa 2000

Diełowaja riecz 2a i 2b Skiba R., 
Szczepaniak M.

REA Warszawa 2000

Grammatika biez problem Dziewanowska D. WSiP Warszawa 2005

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

dr Maria Nawrot 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Maria Niemczyk 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Mirosław Pawlikowski 713680444 maria.pawlikowski@ue.wroc.
pl

sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych
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Nazwa angielska: foreign language business 
russian C1 course 1

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

I

Stacjonarne / Niestacjonarne

język rosyjski, język ekonomiczny

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 30/32 I/I

Laboratoria 0/0 -/- 2.0/4.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Język rosyjski B1, 
Język rosyjski B2, 
Język rosyjski A1*, 
Język rosyjski A2*

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej C1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego ( ESOKJ)

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej C1 zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych  zgodnych z kierunkiem studiów

C3 Opanowanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego adekwatnie do poziomu biegłości językowej C1 zgodnie 
z ESOKJ

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada pełną rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka 
rosyjskiego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski C1Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie C1 
wykorzystywane w różnych obszarach zgodnych z profilem uczelni oraz kierunkiem studiów

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna szeroki zakres słownictwa związany z  kierunkiem studiów/pracą oraz z tematami 
ogólnymi, w tym wyrażenia idiomatyczne i potoczne.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności gramatycznej komunikatów językowych.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W4 Posiada kompetencję interkulturową pozwalającą na sprawne komunikowanie się z 
rodzimym użytkownikiem języka rosyjskiego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Potrafi płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej tematów dotyczących 
własnego obszaru zainteresowań, studiów; potrafi krótko uzasadniać własne opinie, 
plany i działania

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U2  Potrafi pisać klarowne i dobrze skonstruowane teksty na złożone tematy, podkreślając 
istotne kwestie, rozwijając wyraźne poglądy, podając stosowne argumenty i przykłady.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U3 Rozumie szczegółowo długie i skomplikowane teksty, pod warunkiem ponownego 
przeczytania trudnych fragmentów.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższą wypowiedź i skomplikowaną argumentację. K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne oraz 
pracować w zespole w zakresie poziomu biegłości językowej C1 zgodnie z ESOK

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K2  Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, aktywnie uczestniczy w rozmowie. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K3 Potrafi przewodniczyć pracom grupy i przyjąć odpowiedzialność za rezultaty ich pracy. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K4 Czuje się odpowiedzialny za dziedzictwo kulturowe swojej społeczności oraz krajów 
rosyjskiego  obszaru językowego w kontekście europejskiej współpracy.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie posiada pełnej 
rozszerzonej wiedzy 
dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada pełną 
rozszerzoną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada pełną rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada pełną rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

W2 Nie zna szerokiego zakresu 
słownictwa związanego z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, w 
tym wyrażeń idiomatycznych 
i potocznych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

W2 – Zna szeroki zakres 
słownictwa związany z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, 
w tym wyrażenia 
idiomatyczne i potoczne w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

W2 – Zna szeroki zakres 
słownictwa związany z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, w 
tym wyrażenia idiomatyczne 
i potoczne w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Zna szeroki zakres 
słownictwa związany z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, 
w tym wyrażenia 
idiomatyczne i potoczne w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

W3 W3 – Nie zna struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności 
gramatycznej komunikatów 
językowych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności 
gramatycznej 
komunikatów językowych 
w stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna struktury gramatyczne i 
wzory zdaniowe 
umożliwiające utrzymywanie 
wysokiego stopnia 
poprawności gramatycznej 
komunikatów językowych w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Zna struktury gramatyczne 
i wzory zdaniowe 
umożliwiające 
utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności 
gramatycznej komunikatów 
językowych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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W4 Nie posiada kompetencji 
interkulturowej pozwalającej 
na sprawne komunikowanie 
się z rodzimym 
użytkownikiem języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada kompetencję 
interkulturową 
pozwalającą na sprawne 
komunikowanie się z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada kompetencję 
interkulturową pozwalającą 
na sprawne komunikowanie 
się z rodzimym 
użytkownikiem języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada kompetencję 
interkulturową pozwalającą 
na sprawne 
komunikowanie się z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Umiejętności

U1 Nie potrafi przedstawiać 
klarownych, szczegółowych 
opisów i prezentować 
złożonej tematyki; nie potrafi 
przedstawić uporządkowanej 
argumentacji w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, szczegółowe 
opisy i prezentować 
łożoną tematykę; potrafi 
przedstawić 
uporządkowaną 
argumentację w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

 Potrafi przedstawiać 
klarowne, szczegółowe opisy 
i prezentować łożoną 
tematykę; potrafi 
przedstawić uporządkowaną 
argumentację w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, szczegółowe 
opisy i prezentować łożoną 
tematykę; potrafi 
przedstawić 
uporządkowaną 
argumentację w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

U2  Nie potrafi pisać klarownych 
i dobrze skonstruowanych 
tekstów na złożone tematy, 
podkreślając istotne kwestie, 
rozwijając wyraźne poglądy, 
podając stosowne argumenty 
i przykłady w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi pisać klarowne i 
dobrze skonstruowane 
teksty na złożone tematy, 
podkreślając istotne 
kwestie, rozwijając 
wyraźne poglądy, podając 
stosowne argumenty i 
przykłady w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pisać klarowne i 
dobrze skonstruowane 
teksty na złożone tematy, 
podkreślając istotne kwestie, 
rozwijając wyraźne poglądy, 
podając stosowne 
argumenty i przykłady w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%). 

Potrafi pisać klarowne i 
dobrze skonstruowane 
teksty na złożone tematy, 
podkreślając istotne 
kwestie, rozwijając 
wyraźne poglądy, podając 
stosowne argumenty i 
przykłady w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

U3  Nie rozumie szczegółowych 
długich i skomplikowanych 
tekstów, pod warunkiem 
ponownego przeczytania 
trudnych fragmentów w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

 Rozumie szczegółowo 
długie i skomplikowane 
teksty, pod warunkiem 
ponownego przeczytania 
trudnych fragmentów w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Rozumie szczegółowo długie 
i skomplikowane teksty, pod 
warunkiem ponownego 
przeczytania trudnych 
fragmentów w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Rozumie szczegółowo 
długie i skomplikowane 
teksty, pod warunkiem 
ponownego przeczytania 
trudnych fragmentów w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U4 Nie potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższej wypowiedzi i 
skomplikowanej 
argumentacji w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą 
wypowiedź i 
skomplikowaną 
argumentację w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowaną 
argumentację w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź 
i skomplikowaną 
argumentację w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych oraz 
pracować w zespole w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej C1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada aktywna postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej C1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywna postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować w 
zespole w zakresie poziomu 
biegłości językowej C1 
zgodnie z ESOKJ w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

K1 – Posiada aktywna 
postawę i potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne oraz 
pracować w zespole w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej C1 zgodnie z 
ESOKJ  w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

K2 Nie potrafi wyrażać się 
płynnie i spontanicznie, 
aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

 Potrafi wyrażać się 
płynnie i spontanicznie, 
aktywnie uczestniczy w 
rozmowie w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi wyrażać się płynnie i 
spontanicznie, aktywnie 
uczestniczy w rozmowie w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi wyrażać się płynnie 
i spontanicznie, aktywnie 
uczestniczy w rozmowie w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

K3 Nie potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialności za 
rezultaty ich pracy w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

  Potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).
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W C L S I W C L S I

Suma 0 30 0 0 0 0 32 0 0 0

Łącznie godzin 30 32

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Przygotowanie wideokonferencji 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, K1, K3, K4

 2. Etapy procesu ubiegania się o pracę 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, K2, K3, K4

Suma: 14 12

Macierz kontrolna

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. 1.Współpraca z klientem zagranicznym 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K3;K4;U1;U3
;W1;W2;W3;W4

 2. 2.  Przedsiębiorstwo międzynarodowe, 
delokalizacja, filie, narzędzia 
komunikacji miedzynarodowej

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;U1;U2;W1;W
2;W3;W4

 3. 3.  Marketing, badanie potrzeb 
konsumentów, PR, produkt, marka, 
sprzedaż

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;K4;U2;U3;U4
;W2;W3;W4

 4. 4.  Podróż służbowa 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;U1;U2;U3;W
2;W3;W4

 5. 5. Tabele, wykresy, analizy 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;U2;U3;W2;W
3;W4

K4 Nie czuje się odpowiedzialny 
za dziedzictwo kulturowe 
swojej społeczności oraz 
krajów rosyjskiego obszaru 
językowego w kontekście 
europejskiej współpracy w 
stopniu dostatecznym (co 

Czuje się odpowiedzialny 
za dziedzictwo kulturowe 
swojej społeczności oraz 
krajów rosyjskiego 
obszaru językowego w 
kontekście europejskiej 
współpracy w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Czuje się odpowiedzialny za 
dziedzictwo kulturowe swojej 
społeczności oraz krajów 
rosyjskiego obszaru 
językowego w kontekście 
europejskiej współpracy w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Czuje się odpowiedzialny 
za dziedzictwo kulturowe 
swojej społeczności oraz 
krajów rosyjskiego obszaru 
językowego w kontekście 
europejskiej współpracy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada pełną rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka rosyjskiego.

- - + + -

W2 Zna szeroki zakres słownictwa związany z  kierunkiem 
studiów/pracą oraz z tematami ogólnymi, w tym wyrażenia 
idiomatyczne i potoczne.

- + + + +

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające 
utrzymywanie wysokiego stopnia poprawności gramatycznej 
komunikatów językowych.

- + + + +

W4 Posiada kompetencję interkulturową pozwalającą na sprawne 
komunikowanie się z rodzimym użytkownikiem języka 
rosyjskiego.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Potrafi płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej 
tematów dotyczących własnego obszaru zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać własne opinie, plany i działania

- - + + +

U2  Potrafi pisać klarowne i dobrze skonstruowane teksty na złożone 
tematy, podkreślając istotne kwestie, rozwijając wyraźne poglądy, 
podając stosowne argumenty i przykłady.

- + + - +

U3 Rozumie szczegółowo długie i skomplikowane teksty, pod 
warunkiem ponownego przeczytania trudnych fragmentów.

- - - + +

U4 Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowaną argumentację.

- - + + -

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne oraz pracować w zespole w zakresie 
poziomu biegłości językowej C1 zgodnie z ESOK

- - + + +

K2  Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, aktywnie uczestniczy 
w rozmowie.

- - - + -

K3 Potrafi przewodniczyć pracom grupy i przyjąć odpowiedzialność 
za rezultaty ich pracy.

- - + + -

K4 Czuje się odpowiedzialny za dziedzictwo kulturowe swojej 
społeczności oraz krajów rosyjskiego  obszaru językowego w 
kontekście europejskiej współpracy.

- - + + -

Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 32

Praca własna studenta 14 12

Suma:  44 44

K2 1 1 1 1 0

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

1 1

2 4

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznes - Kontakt cz. 1 i 2 Bondar N , Chwatow 
S. 

REA Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Russkij jazyk w biznesie Chwatow S, Hajczuk 
R. 

WSiP Warszawa 2000

Diłajowa riecz 2a i 2b Skiba R., 
Szczepaniak M.

REA Warszawa 2000

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

System.
Windows
.Controls.
ComboB
oxItem

Maria Nawrot 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl www.sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

System.
Windows
.Controls.
ComboB
oxItem

Maria Niemczyk 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl www.sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcyc

System.
Windows
.Controls.
ComboB
oxItem

Mirosław Pawlikowski 713680444 miroslaw.pawlikowski@ue.wr
oc.pl

www.sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcyc
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Nazwa angielska: foreign language business 
russian C1 course 2

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

II

Stacjonarne / Niestacjonarne

język rosyjski, język ekonomiczny

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 45/34 II/II

Laboratoria 0/0 -/- 3.0/5.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Język rosyjski B1, 
Język rosyjski B2, 
Język rosyjski A1*, 
Język rosyjski A2*

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej C1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego ( ESOKJ)

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej C1 zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych  zgodnych z kierunkiem studiów

C3 Opanowanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego adekwatnie do poziomu biegłości językowej C1 zgodnie 
z ESOKJ

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada pełną rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka 
rosyjskiego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski I/C1Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie C1 
wykorzystywane w różnych obszarach zgodnych z profilem uczelni oraz kierunkiem studiów

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna szeroki zakres słownictwa związany z  kierunkiem studiów/pracą oraz z tematami 
ogólnymi, w tym wyrażenia idiomatyczne i potoczne.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności gramatycznej komunikatów językowych.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W4 Posiada kompetencję interkulturową pozwalającą na sprawne komunikowanie się z 
rodzimym użytkownikiem języka rosyjskiego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Potrafi płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej tematów dotyczących 
własnego obszaru zainteresowań, studiów; potrafi krótko uzasadniać własne opinie, 
plany i działania

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U2  Potrafi pisać klarowne i dobrze skonstruowane teksty na złożone tematy, podkreślając 
istotne kwestie, rozwijając wyraźne poglądy, podając stosowne argumenty i przykłady.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U3 Rozumie szczegółowo długie i skomplikowane teksty, pod warunkiem ponownego 
przeczytania trudnych fragmentów.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższą wypowiedź i skomplikowaną argumentację. K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne oraz 
pracować w zespole w zakresie poziomu biegłości językowej C1 zgodnie z ESOK

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K2  Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, aktywnie uczestniczy w rozmowie. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K3 Potrafi przewodniczyć pracom grupy i przyjąć odpowiedzialność za rezultaty ich pracy. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K4 Czuje się odpowiedzialny za dziedzictwo kulturowe swojej społeczności oraz krajów 
rosyjskiego  obszaru językowego w kontekście europejskiej współpracy.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie posiada pełnej 
rozszerzonej wiedzy 
dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada pełną 
rozszerzoną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada pełną rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada pełną rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

W2 Nie zna szerokiego zakresu 
słownictwa związanego z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, w 
tym wyrażeń idiomatycznych 
i potocznych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

W2 – Zna szeroki zakres 
słownictwa związany z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, 
w tym wyrażenia 
idiomatyczne i potoczne w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

W2 – Zna szeroki zakres 
słownictwa związany z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, w 
tym wyrażenia idiomatyczne 
i potoczne w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Zna szeroki zakres 
słownictwa związany z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, 
w tym wyrażenia 
idiomatyczne i potoczne w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

W3 W3 – Nie zna struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności 
gramatycznej komunikatów 
językowych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności 
gramatycznej 
komunikatów językowych 
w stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna struktury gramatyczne i 
wzory zdaniowe 
umożliwiające utrzymywanie 
wysokiego stopnia 
poprawności gramatycznej 
komunikatów językowych w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Zna struktury gramatyczne 
i wzory zdaniowe 
umożliwiające 
utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności 
gramatycznej komunikatów 
językowych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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W4 Nie posiada kompetencji 
interkulturowej pozwalającej 
na sprawne komunikowanie 
się z rodzimym 
użytkownikiem języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada kompetencję 
interkulturową 
pozwalającą na sprawne 
komunikowanie się z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada kompetencję 
interkulturową pozwalającą 
na sprawne komunikowanie 
się z rodzimym 
użytkownikiem języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada kompetencję 
interkulturową pozwalającą 
na sprawne 
komunikowanie się z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Umiejętności

U1 Nie potrafi przedstawiać 
klarownych, szczegółowych 
opisów i prezentować 
złożonej tematyki; nie potrafi 
przedstawić uporządkowanej 
argumentacji w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, szczegółowe 
opisy i prezentować 
łożoną tematykę; potrafi 
przedstawić 
uporządkowaną 
argumentację w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

 Potrafi przedstawiać 
klarowne, szczegółowe opisy 
i prezentować łożoną 
tematykę; potrafi 
przedstawić uporządkowaną 
argumentację w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, szczegółowe 
opisy i prezentować łożoną 
tematykę; potrafi 
przedstawić 
uporządkowaną 
argumentację w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

U2  Nie potrafi pisać klarownych 
i dobrze skonstruowanych 
tekstów na złożone tematy, 
podkreślając istotne kwestie, 
rozwijając wyraźne poglądy, 
podając stosowne argumenty 
i przykłady w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi pisać klarowne i 
dobrze skonstruowane 
teksty na złożone tematy, 
podkreślając istotne 
kwestie, rozwijając 
wyraźne poglądy, podając 
stosowne argumenty i 
przykłady w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pisać klarowne i 
dobrze skonstruowane 
teksty na złożone tematy, 
podkreślając istotne kwestie, 
rozwijając wyraźne poglądy, 
podając stosowne 
argumenty i przykłady w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%). 

Potrafi pisać klarowne i 
dobrze skonstruowane 
teksty na złożone tematy, 
podkreślając istotne 
kwestie, rozwijając 
wyraźne poglądy, podając 
stosowne argumenty i 
przykłady w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

U3  Nie rozumie szczegółowych 
długich i skomplikowanych 
tekstów, pod warunkiem 
ponownego przeczytania 
trudnych fragmentów w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

 Rozumie szczegółowo 
długie i skomplikowane 
teksty, pod warunkiem 
ponownego przeczytania 
trudnych fragmentów w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Rozumie szczegółowo długie 
i skomplikowane teksty, pod 
warunkiem ponownego 
przeczytania trudnych 
fragmentów w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Rozumie szczegółowo 
długie i skomplikowane 
teksty, pod warunkiem 
ponownego przeczytania 
trudnych fragmentów w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U4 Nie potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższej wypowiedzi i 
skomplikowanej 
argumentacji w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą 
wypowiedź i 
skomplikowaną 
argumentację w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowaną 
argumentację w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź 
i skomplikowaną 
argumentację w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych oraz 
pracować w zespole w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej C1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada aktywna postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej C1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywna postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować w 
zespole w zakresie poziomu 
biegłości językowej C1 
zgodnie z ESOKJ w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

K1 – Posiada aktywna 
postawę i potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne oraz 
pracować w zespole w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej C1 zgodnie z 
ESOKJ  w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

K2 Nie potrafi wyrażać się 
płynnie i spontanicznie, 
aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

 Potrafi wyrażać się 
płynnie i spontanicznie, 
aktywnie uczestniczy w 
rozmowie w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi wyrażać się płynnie i 
spontanicznie, aktywnie 
uczestniczy w rozmowie w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi wyrażać się płynnie 
i spontanicznie, aktywnie 
uczestniczy w rozmowie w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

K3 Nie potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialności za 
rezultaty ich pracy w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

  Potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).
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W C L S I W C L S I

Suma 0 45 0 0 0 0 34 0 0 0

Łącznie godzin 45 34

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Prezentacja dowolnego produktu ubezpieczeniowego. 7 12 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, K1, K3, K4

 2. Opracowanie krótkiego biznesplanu. 7 13 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, K2, K3, K4

Suma: 14 25

Macierz kontrolna

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

K2 1 1 1 1 0

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. 1.Finanse i bankowość sfery 
działalności bankowej, rodzaje banków

0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K3;K4;U1;U3
;W1;W2;W3;W4

 2. 2.  Banki, usługi bankowe, operacje 
bankowe, pożyczki, stopy procentowe, 
kredyty

0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;U1;U2;W1;W
2;W3;W4

 3. 3.  Rynki pieniężne - giełda 0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;K4;U2;U3;U4
;W2;W3;W4

 4. 4.  Podatki, rodzaje, typy 0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;U1;U2;U3;W
2;W3;W4

 5. 5. Ubezpieczenie, kampanie 
ubezpieczeniowe, typy, zakresy

0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;U2;U3;W2;W
3;W4

K4 Nie czuje się odpowiedzialny 
za dziedzictwo kulturowe 
swojej społeczności oraz 
krajów rosyjskiego obszaru 
językowego w kontekście 
europejskiej współpracy w 
stopniu dostatecznym (co 

Czuje się odpowiedzialny 
za dziedzictwo kulturowe 
swojej społeczności oraz 
krajów rosyjskiego 
obszaru językowego w 
kontekście europejskiej 
współpracy w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Czuje się odpowiedzialny za 
dziedzictwo kulturowe swojej 
społeczności oraz krajów 
rosyjskiego obszaru 
językowego w kontekście 
europejskiej współpracy w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Czuje się odpowiedzialny 
za dziedzictwo kulturowe 
swojej społeczności oraz 
krajów rosyjskiego obszaru 
językowego w kontekście 
europejskiej współpracy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada pełną rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka rosyjskiego.

- - + + -

W2 Zna szeroki zakres słownictwa związany z  kierunkiem 
studiów/pracą oraz z tematami ogólnymi, w tym wyrażenia 
idiomatyczne i potoczne.

- + + + +

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające 
utrzymywanie wysokiego stopnia poprawności gramatycznej 
komunikatów językowych.

- + + + +

W4 Posiada kompetencję interkulturową pozwalającą na sprawne 
komunikowanie się z rodzimym użytkownikiem języka 
rosyjskiego.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Potrafi płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej 
tematów dotyczących własnego obszaru zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać własne opinie, plany i działania

- - + + +

U2  Potrafi pisać klarowne i dobrze skonstruowane teksty na złożone 
tematy, podkreślając istotne kwestie, rozwijając wyraźne poglądy, 
podając stosowne argumenty i przykłady.

- + + - +

U3 Rozumie szczegółowo długie i skomplikowane teksty, pod 
warunkiem ponownego przeczytania trudnych fragmentów.

- - - + +

U4 Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowaną argumentację.

- - + + -

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne oraz pracować w zespole w zakresie 
poziomu biegłości językowej C1 zgodnie z ESOK

- - + + +

K2  Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, aktywnie uczestniczy 
w rozmowie.

- - - + -

K3 Potrafi przewodniczyć pracom grupy i przyjąć odpowiedzialność 
za rezultaty ich pracy.

- - + + -

K4 Czuje się odpowiedzialny za dziedzictwo kulturowe swojej 
społeczności oraz krajów rosyjskiego  obszaru językowego w 
kontekście europejskiej współpracy.

- - + + -

Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 45 34

Praca własna studenta 14 25

Suma:  59 59

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

2 2

3 5

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznes - Kontakt cz. 1 i 2 Bondar N , Chwatow 
S. 

REA Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Russkij jazyk w biznesie Chwatow S, Hajczuk 
R. 

WSiP Warszawa 2000

Diełowaja riecz 2a i 2b Skiba R., 
Szczepaniak M.,

REA Warszawa 2000

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

System.
Windows
.Controls.
ComboB
oxItem

Maria Nawrot 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl www.sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

System.
Windows
.Controls.
ComboB
oxItem

Maria Niemczyk 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl www.sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcyc

System.
Windows
.Controls.
ComboB
oxItem

Mirosław Pawlikowski 713680444 miroslaw.pawlikowski@ue.wr
oc.pl

www.sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcyc
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Nazwa angielska: foreign language business 
russian C1 course II

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

II

Stacjonarne / Niestacjonarne

język rosyjski, język ekonomiczny

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 30/32 II/II

Laboratoria 0/0 -/- 2.0/4.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Język rosyjski B1, 
Język rosyjski B2, 
Język rosyjski A1*, 
Język rosyjski A2*

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej C1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego ( ESOKJ)

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej C1 zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych  zgodnych z kierunkiem studiów

C3 Opanowanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego adekwatnie do poziomu biegłości językowej C1 zgodnie 
z ESOKJ

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada pełną rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka 
rosyjskiego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski C1*Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie C1 
wykorzystywane w różnych obszarach zgodnych z profilem uczelni oraz kierunkiem studiów

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna szeroki zakres słownictwa związany z  kierunkiem studiów/pracą oraz z tematami 
ogólnymi, w tym wyrażenia idiomatyczne i potoczne.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności gramatycznej komunikatów językowych.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W4 Posiada kompetencję interkulturową pozwalającą na sprawne komunikowanie się z 
rodzimym użytkownikiem języka rosyjskiego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Potrafi płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej tematów dotyczących 
własnego obszaru zainteresowań, studiów; potrafi krótko uzasadniać własne opinie, 
plany i działania

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U2  Potrafi pisać klarowne i dobrze skonstruowane teksty na złożone tematy, podkreślając 
istotne kwestie, rozwijając wyraźne poglądy, podając stosowne argumenty i przykłady.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U3 Rozumie szczegółowo długie i skomplikowane teksty, pod warunkiem ponownego 
przeczytania trudnych fragmentów.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższą wypowiedź i skomplikowaną argumentację. K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne oraz 
pracować w zespole w zakresie poziomu biegłości językowej C1 zgodnie z ESOK

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K2  Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, aktywnie uczestniczy w rozmowie. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K3 Potrafi przewodniczyć pracom grupy i przyjąć odpowiedzialność za rezultaty ich pracy. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K4 Czuje się odpowiedzialny za dziedzictwo kulturowe swojej społeczności oraz krajów 
rosyjskiego  obszaru językowego w kontekście europejskiej współpracy.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie posiada pełnej 
rozszerzonej wiedzy 
dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada pełną 
rozszerzoną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada pełną rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada pełną rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

W2 Nie zna szerokiego zakresu 
słownictwa związanego z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, w 
tym wyrażeń idiomatycznych 
i potocznych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

W2 – Zna szeroki zakres 
słownictwa związany z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, 
w tym wyrażenia 
idiomatyczne i potoczne w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

W2 – Zna szeroki zakres 
słownictwa związany z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, w 
tym wyrażenia idiomatyczne 
i potoczne w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Zna szeroki zakres 
słownictwa związany z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, 
w tym wyrażenia 
idiomatyczne i potoczne w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

W3 W3 – Nie zna struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności 
gramatycznej komunikatów 
językowych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności 
gramatycznej 
komunikatów językowych 
w stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna struktury gramatyczne i 
wzory zdaniowe 
umożliwiające utrzymywanie 
wysokiego stopnia 
poprawności gramatycznej 
komunikatów językowych w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Zna struktury gramatyczne 
i wzory zdaniowe 
umożliwiające 
utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności 
gramatycznej komunikatów 
językowych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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W4 Nie posiada kompetencji 
interkulturowej pozwalającej 
na sprawne komunikowanie 
się z rodzimym 
użytkownikiem języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada kompetencję 
interkulturową 
pozwalającą na sprawne 
komunikowanie się z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada kompetencję 
interkulturową pozwalającą 
na sprawne komunikowanie 
się z rodzimym 
użytkownikiem języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada kompetencję 
interkulturową pozwalającą 
na sprawne 
komunikowanie się z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Umiejętności

U1 Nie potrafi przedstawiać 
klarownych, szczegółowych 
opisów i prezentować 
złożonej tematyki; nie potrafi 
przedstawić uporządkowanej 
argumentacji w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, szczegółowe 
opisy i prezentować 
łożoną tematykę; potrafi 
przedstawić 
uporządkowaną 
argumentację w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

 Potrafi przedstawiać 
klarowne, szczegółowe opisy 
i prezentować łożoną 
tematykę; potrafi 
przedstawić uporządkowaną 
argumentację w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, szczegółowe 
opisy i prezentować łożoną 
tematykę; potrafi 
przedstawić 
uporządkowaną 
argumentację w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

U2  Nie potrafi pisać klarownych 
i dobrze skonstruowanych 
tekstów na złożone tematy, 
podkreślając istotne kwestie, 
rozwijając wyraźne poglądy, 
podając stosowne argumenty 
i przykłady w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi pisać klarowne i 
dobrze skonstruowane 
teksty na złożone tematy, 
podkreślając istotne 
kwestie, rozwijając 
wyraźne poglądy, podając 
stosowne argumenty i 
przykłady w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pisać klarowne i 
dobrze skonstruowane 
teksty na złożone tematy, 
podkreślając istotne kwestie, 
rozwijając wyraźne poglądy, 
podając stosowne 
argumenty i przykłady w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%). 

Potrafi pisać klarowne i 
dobrze skonstruowane 
teksty na złożone tematy, 
podkreślając istotne 
kwestie, rozwijając 
wyraźne poglądy, podając 
stosowne argumenty i 
przykłady w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

U3  Nie rozumie szczegółowych 
długich i skomplikowanych 
tekstów, pod warunkiem 
ponownego przeczytania 
trudnych fragmentów w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

 Rozumie szczegółowo 
długie i skomplikowane 
teksty, pod warunkiem 
ponownego przeczytania 
trudnych fragmentów w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Rozumie szczegółowo długie 
i skomplikowane teksty, pod 
warunkiem ponownego 
przeczytania trudnych 
fragmentów w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Rozumie szczegółowo 
długie i skomplikowane 
teksty, pod warunkiem 
ponownego przeczytania 
trudnych fragmentów w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U4 Nie potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższej wypowiedzi i 
skomplikowanej 
argumentacji w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą 
wypowiedź i 
skomplikowaną 
argumentację w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowaną 
argumentację w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź 
i skomplikowaną 
argumentację w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych oraz 
pracować w zespole w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej C1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada aktywna postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej C1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywna postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować w 
zespole w zakresie poziomu 
biegłości językowej C1 
zgodnie z ESOKJ w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

K1 – Posiada aktywna 
postawę i potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne oraz 
pracować w zespole w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej C1 zgodnie z 
ESOKJ  w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

K2 Nie potrafi wyrażać się 
płynnie i spontanicznie, 
aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

 Potrafi wyrażać się 
płynnie i spontanicznie, 
aktywnie uczestniczy w 
rozmowie w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi wyrażać się płynnie i 
spontanicznie, aktywnie 
uczestniczy w rozmowie w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi wyrażać się płynnie 
i spontanicznie, aktywnie 
uczestniczy w rozmowie w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

K3 Nie potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialności za 
rezultaty ich pracy w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

  Potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).
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W C L S I W C L S I

Suma 0 30 0 0 0 0 32 0 0 0

Łącznie godzin 30 32

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Prezentacja dowolnego produktu ubezpieczeniowego. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, K1, K3, K4

 2. Opracowanie krótkiego biznesplanu. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, K2, K3, K4

Suma: 14 12

Macierz kontrolna

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

K2 1 1 1 1 0

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. 1.Finanse i bankowość sfery 
działalności bankowej, rodzaje banków

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K3;K4;U1;U3
;W1;W2;W3;W4

 2. 2.  Banki, usługi bankowe, operacje 
bankowe, pożyczki, stopy procentowe, 
kredyty

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;U1;U2;W1;W
2;W3;W4

 3. 3.  Rynki pieniężne - giełda 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;K4;U2;U3;U4
;W2;W3;W4

 4. 4.  Podatki, rodzaje, typy 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;U1;U2;U3;W
2;W3;W4

 5. 5. Ubezpieczenie, kampanie 
ubezpieczeniowe, typy, zakresy

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;U2;U3;W2;W
3;W4

K4 Nie czuje się odpowiedzialny 
za dziedzictwo kulturowe 
swojej społeczności oraz 
krajów rosyjskiego obszaru 
językowego w kontekście 
europejskiej współpracy w 
stopniu dostatecznym (co 

Czuje się odpowiedzialny 
za dziedzictwo kulturowe 
swojej społeczności oraz 
krajów rosyjskiego 
obszaru językowego w 
kontekście europejskiej 
współpracy w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Czuje się odpowiedzialny za 
dziedzictwo kulturowe swojej 
społeczności oraz krajów 
rosyjskiego obszaru 
językowego w kontekście 
europejskiej współpracy w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Czuje się odpowiedzialny 
za dziedzictwo kulturowe 
swojej społeczności oraz 
krajów rosyjskiego obszaru 
językowego w kontekście 
europejskiej współpracy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada pełną rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka rosyjskiego.

- - + + -

W2 Zna szeroki zakres słownictwa związany z  kierunkiem 
studiów/pracą oraz z tematami ogólnymi, w tym wyrażenia 
idiomatyczne i potoczne.

- + + + +

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające 
utrzymywanie wysokiego stopnia poprawności gramatycznej 
komunikatów językowych.

- + + + +

W4 Posiada kompetencję interkulturową pozwalającą na sprawne 
komunikowanie się z rodzimym użytkownikiem języka 
rosyjskiego.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Potrafi płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej 
tematów dotyczących własnego obszaru zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać własne opinie, plany i działania

- - + + +

U2  Potrafi pisać klarowne i dobrze skonstruowane teksty na złożone 
tematy, podkreślając istotne kwestie, rozwijając wyraźne poglądy, 
podając stosowne argumenty i przykłady.

- + + - +

U3 Rozumie szczegółowo długie i skomplikowane teksty, pod 
warunkiem ponownego przeczytania trudnych fragmentów.

- - - + +

U4 Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowaną argumentację.

- - + + -

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne oraz pracować w zespole w zakresie 
poziomu biegłości językowej C1 zgodnie z ESOK

- - + + +

K2  Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, aktywnie uczestniczy 
w rozmowie.

- - - + -

K3 Potrafi przewodniczyć pracom grupy i przyjąć odpowiedzialność 
za rezultaty ich pracy.

- - + + -

K4 Czuje się odpowiedzialny za dziedzictwo kulturowe swojej 
społeczności oraz krajów rosyjskiego  obszaru językowego w 
kontekście europejskiej współpracy.

- - + + -

Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 32

Praca własna studenta 14 12

Suma:  44 44

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

1 1

2 4

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznes - Kontakt cz. 1 i 2 Bondar N , Chwatow 
S. 

REA Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Russkij jazyk w biznesie Chwatow S, Hajczuk 
R. 

WSiP Warszawa 2000

Diłajowa riecz 2a i 2b Skiba R., 
Szczepaniak M.

REA Warszawa 2000

Prowadzący

Tytuł 
naukowy

Imię Nazwisko Forma 
zajęć

Telefon Email Strona WWW Budynek
 i pok

Jednostka 
organizacyjna

dr Maria Nawrot 713680444 maria.nawrot@ue.wroc.pl www.sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcych

mgr Maria Niemczyk 713680444 maria.niemczyk@ue.wroc.pl www.sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcyc

mgr Mirosław Pawlikowski 713680444 miroslaw.pawlikowski@ue.wr
oc.pl

www.sjo.ue.wroc.pl S-47 Studium 
Języków 
Obcyc
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Nazwa angielska: foreign language business 
russian C1

Kod przedmiotu:

Status przedmiotu:

Autor:

Poziom studiów:

Semestr:

Forma studiów:

Słowa kluczowe:

Do wyboru

Grażyna Bieć

1

III

Stacjonarne / Niestacjonarne

język rosyjski, język ekonomiczny

Dane podstawowe

Forma zajęć Liczba godzin Semestr Punkty ECTS

Wykłady 0/0 -/-

Ćwiczenia 30/32 III/III

Laboratoria 0/0 -/- 2.0/4.0

Seminarium 0/0 -/-

Inne 0/0 -/-

Wymagania wstępne

Osiągnięcie efektów wynikających z realizacji przedmiotów

Język rosyjski B1, 
Język rosyjski B2, 
Język rosyjski A1*, 
Język rosyjski A2*

Efekty i cele
Cele kształcenia dla przedmiotu

Kod Opis

C1 Rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych (w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu) na poziomie 
biegłości językowej C1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego ( ESOKJ)

C2 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie biegłości językowej C1 zgodnie z ESOKJ w zakresie tematów 
ogólnych oraz ekonomicznych  zgodnych z kierunkiem studiów

C3 Opanowanie wiedzy językowej: słownictwa, zwrotów i struktur oraz wiedzy interkulturowej niezbędnej w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego adekwatnie do poziomu biegłości językowej C1 zgodnie 
z ESOKJ

C4 Kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych

Efekty kształcenia dla przedmiotu

Wiedza

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

W1 Posiada pełną rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemu fonetycznego języka 
rosyjskiego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Język rosyjski C1Sylabus przedmiotu:

Data wydruku: 05.02.2016

Dla rocznika: 2015/2016

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis przedmiotu

przedmiot obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne na poziomie C1 
wykorzystywane w różnych obszarach zgodnych z profilem uczelni oraz kierunkiem studiów

Wydział: Inżynieryjno-Ekonomiczny

Forma zaliczenia: Zal

Specjalność: Wszystkie specjalności
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W2 Zna szeroki zakres słownictwa związany z  kierunkiem studiów/pracą oraz z tematami 
ogólnymi, w tym wyrażenia idiomatyczne i potoczne.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności gramatycznej komunikatów językowych.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

W4 Posiada kompetencję interkulturową pozwalającą na sprawne komunikowanie się z 
rodzimym użytkownikiem języka rosyjskiego.

K_W16, K_W19 C1, C2, C3, 
C4

Umiejętności

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

U1 Potrafi płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej tematów dotyczących 
własnego obszaru zainteresowań, studiów; potrafi krótko uzasadniać własne opinie, 
plany i działania

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U2  Potrafi pisać klarowne i dobrze skonstruowane teksty na złożone tematy, podkreślając 
istotne kwestie, rozwijając wyraźne poglądy, podając stosowne argumenty i przykłady.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U3 Rozumie szczegółowo długie i skomplikowane teksty, pod warunkiem ponownego 
przeczytania trudnych fragmentów.

K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

U4 Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższą wypowiedź i skomplikowaną argumentację. K_U01 , K_U18 C1, C2, C3, 
C4

Kompetencje społeczne

Symbol Opis Efekty kierunkowe Cele

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać kontakty społeczne oraz 
pracować w zespole w zakresie poziomu biegłości językowej C1 zgodnie z ESOK

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K2  Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, aktywnie uczestniczy w rozmowie. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K3 Potrafi przewodniczyć pracom grupy i przyjąć odpowiedzialność za rezultaty ich pracy. K_K04 C1, C2, C3, 
C4

K4 Czuje się odpowiedzialny za dziedzictwo kulturowe swojej społeczności oraz krajów 
rosyjskiego  obszaru językowego w kontekście europejskiej współpracy.

K_K04 C1, C2, C3, 
C4

Kryteria ocen

Wiedza

W1 Nie posiada pełnej 
rozszerzonej wiedzy 
dotyczącej systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada pełną 
rozszerzoną wiedzę 
dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada pełną rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada pełną rozszerzoną 
wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka 
rosyjskiego w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

W2 Nie zna szerokiego zakresu 
słownictwa związanego z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, w 
tym wyrażeń idiomatycznych 
i potocznych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

W2 – Zna szeroki zakres 
słownictwa związany z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, 
w tym wyrażenia 
idiomatyczne i potoczne w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

W2 – Zna szeroki zakres 
słownictwa związany z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, w 
tym wyrażenia idiomatyczne 
i potoczne w stopniu dobrym 
(70%-79%) / więcej niż 
dobrym (80%-89%).

Zna szeroki zakres 
słownictwa związany z  
kierunkiem studiów/pracą 
oraz z tematami ogólnymi, 
w tym wyrażenia 
idiomatyczne i potoczne w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

W3 W3 – Nie zna struktur 
gramatycznych i wzorów 
zdaniowych umożliwiających 
utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności 
gramatycznej komunikatów 
językowych w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Zna struktury 
gramatyczne i wzory 
zdaniowe umożliwiające 
utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności 
gramatycznej 
komunikatów językowych 
w stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Zna struktury gramatyczne i 
wzory zdaniowe 
umożliwiające utrzymywanie 
wysokiego stopnia 
poprawności gramatycznej 
komunikatów językowych w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Zna struktury gramatyczne 
i wzory zdaniowe 
umożliwiające 
utrzymywanie wysokiego 
stopnia poprawności 
gramatycznej komunikatów 
językowych w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 / 3,5 Na ocenę 4 / 4,5 Na ocenę 5
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W4 Nie posiada kompetencji 
interkulturowej pozwalającej 
na sprawne komunikowanie 
się z rodzimym 
użytkownikiem języka 
niemieckiego w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada kompetencję 
interkulturową 
pozwalającą na sprawne 
komunikowanie się z 
rodzimym użytkownikiem 
języka niemieckiego w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Posiada kompetencję 
interkulturową pozwalającą 
na sprawne komunikowanie 
się z rodzimym 
użytkownikiem języka 
rosyjskiego w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Posiada kompetencję 
interkulturową pozwalającą 
na sprawne 
komunikowanie się z 
rodzimym użytkownikiem 
języka rosyjskiego w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

Umiejętności

U1 Nie potrafi przedstawiać 
klarownych, szczegółowych 
opisów i prezentować 
złożonej tematyki; nie potrafi 
przedstawić uporządkowanej 
argumentacji w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, szczegółowe 
opisy i prezentować 
łożoną tematykę; potrafi 
przedstawić 
uporządkowaną 
argumentację w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

 Potrafi przedstawiać 
klarowne, szczegółowe opisy 
i prezentować łożoną 
tematykę; potrafi 
przedstawić uporządkowaną 
argumentację w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi przedstawiać 
klarowne, szczegółowe 
opisy i prezentować łożoną 
tematykę; potrafi 
przedstawić 
uporządkowaną 
argumentację w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

U2  Nie potrafi pisać klarownych 
i dobrze skonstruowanych 
tekstów na złożone tematy, 
podkreślając istotne kwestie, 
rozwijając wyraźne poglądy, 
podając stosowne argumenty 
i przykłady w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi pisać klarowne i 
dobrze skonstruowane 
teksty na złożone tematy, 
podkreślając istotne 
kwestie, rozwijając 
wyraźne poglądy, podając 
stosowne argumenty i 
przykłady w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi pisać klarowne i 
dobrze skonstruowane 
teksty na złożone tematy, 
podkreślając istotne kwestie, 
rozwijając wyraźne poglądy, 
podając stosowne 
argumenty i przykłady w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%). 

Potrafi pisać klarowne i 
dobrze skonstruowane 
teksty na złożone tematy, 
podkreślając istotne 
kwestie, rozwijając 
wyraźne poglądy, podając 
stosowne argumenty i 
przykłady w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

U3  Nie rozumie szczegółowych 
długich i skomplikowanych 
tekstów, pod warunkiem 
ponownego przeczytania 
trudnych fragmentów w 
stopniu dostatecznym (co 
najmniej 50%).

 Rozumie szczegółowo 
długie i skomplikowane 
teksty, pod warunkiem 
ponownego przeczytania 
trudnych fragmentów w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Rozumie szczegółowo długie 
i skomplikowane teksty, pod 
warunkiem ponownego 
przeczytania trudnych 
fragmentów w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Rozumie szczegółowo 
długie i skomplikowane 
teksty, pod warunkiem 
ponownego przeczytania 
trudnych fragmentów w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

U4 Nie potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższej wypowiedzi i 
skomplikowanej 
argumentacji w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą 
wypowiedź i 
skomplikowaną 
argumentację w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowaną 
argumentację w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi ze zrozumieniem 
śledzić dłuższą wypowiedź 
i skomplikowaną 
argumentację w stopniu 
bardzo dobrym (90% i 
więcej).

Kompetencje społeczne

K1 Nie posiada aktywnej 
postawy i nie potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontaktów społecznych oraz 
pracować w zespole w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej C1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

Posiada aktywna postawę 
i potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować 
w zespole w zakresie 
poziomu biegłości 
językowej C1 zgodnie z 
ESOKJ w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Posiada aktywna postawę i 
potrafi samodzielnie 
nawiązywać kontakty 
społeczne oraz pracować w 
zespole w zakresie poziomu 
biegłości językowej C1 
zgodnie z ESOKJ w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

K1 – Posiada aktywna 
postawę i potrafi 
samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne oraz 
pracować w zespole w 
zakresie poziomu biegłości 
językowej C1 zgodnie z 
ESOKJ  w stopniu bardzo 
dobrym (90% i więcej).

K2 Nie potrafi wyrażać się 
płynnie i spontanicznie, 
aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

 Potrafi wyrażać się 
płynnie i spontanicznie, 
aktywnie uczestniczy w 
rozmowie w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Potrafi wyrażać się płynnie i 
spontanicznie, aktywnie 
uczestniczy w rozmowie w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Potrafi wyrażać się płynnie 
i spontanicznie, aktywnie 
uczestniczy w rozmowie w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).

K3 Nie potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialności za 
rezultaty ich pracy w stopniu 
dostatecznym (co najmniej 
50%).

  Potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy w 
stopniu dostatecznym 
(50%-59%) / więcej niż 
dostatecznym (60%-69%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy w stopniu 
dobrym (70%-79%) / więcej 
niż dobrym (80%-89%).

Potrafi przewodniczyć 
pracom grupy i przyjąć 
odpowiedzialność za 
rezultaty ich pracy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).
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W C L S I W C L S I

Suma 0 30 0 0 0 0 32 0 0 0

Łącznie godzin 30 32

Tematy - praca własna

Temat Stac. Niestac. Cele 
kształcenia

Efekty kształcenia

 1. Negocjacje, pozyskiwanie inwestora. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, K1, K3, K4

 2. Zaaranżowanie spotkania biznesowego. 7 6 C1;C2;C3;C4 W1, W2, W3, W4, 
U1, U2, K2, K3, K4

Suma: 14 12

Macierz kontrolna

Symbol Tematy zajęć Praca własna Tematy zajęć Praca własna C1 C2 C3 C4 C5

W1 1 1 1 1 0

W2 1 1 1 1 0

W3 1 1 1 1 0

W4 1 1 1 1 0

U1 1 1 1 1 0

U2 1 1 1 1 0

U3 1 1 1 1 0

U4 1 1 1 1 0

K1 1 1 1 1 0

Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Temat W C L S I W C L S I Cele Efekty

 1. 1. Prezentacja firmy i produktu, profil 
działalności, zarządzanie.

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K1;K3;K4;U1;U3
;W1;W2;W3;W4

 2. 2.  Firma – budowanie zespołu i praca w 
zespole, rekrutacja, rozmowa 
kwalifikacyjna

0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;U1;U2;W1;W
2;W3;W4

 3. 3.  Zarządzanie firmą, osobowość 
managera

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;K4;U2;U3;U4
;W2;W3;W4

 4. 4.  Ocena pracy managera 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;U1;U2;U3;W
2;W3;W4

 5. 5. Obsługa i kontakt z klientem – 
wybrane zagadnienia, obsługa 
posprzedażowa, reklamacje

0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 C1;C2;C3;C4 K3;U2;U3;W2;W
3;W4

K4 Nie czuje się odpowiedzialny 
za dziedzictwo kulturowe 
swojej społeczności oraz 
krajów rosyjskiego obszaru 
językowego w kontekście 
europejskiej współpracy w 
stopniu dostatecznym (co 

Czuje się odpowiedzialny 
za dziedzictwo kulturowe 
swojej społeczności oraz 
krajów rosyjskiego 
obszaru językowego w 
kontekście europejskiej 
współpracy w stopniu 
dostatecznym (50%-59%) 
/ więcej niż dostatecznym 
(60%-69%).

Czuje się odpowiedzialny za 
dziedzictwo kulturowe swojej 
społeczności oraz krajów 
rosyjskiego obszaru 
językowego w kontekście 
europejskiej współpracy w 
stopniu dobrym (70%-79%) / 
więcej niż dobrym (80%-
89%).

Czuje się odpowiedzialny 
za dziedzictwo kulturowe 
swojej społeczności oraz 
krajów rosyjskiego obszaru 
językowego w kontekście 
europejskiej współpracy w 
stopniu bardzo dobrym 
(90% i więcej).
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Weryfikacja efektów kształcenia

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach 

Praca 
własna

W1 Posiada pełną rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemu 
fonetycznego języka rosyjskiego.

- - + + -

W2 Zna szeroki zakres słownictwa związany z  kierunkiem 
studiów/pracą oraz z tematami ogólnymi, w tym wyrażenia 
idiomatyczne i potoczne.

- + + + +

W3 Zna struktury gramatyczne i wzory zdaniowe umożliwiające 
utrzymywanie wysokiego stopnia poprawności gramatycznej 
komunikatów językowych.

- + + + +

W4 Posiada kompetencję interkulturową pozwalającą na sprawne 
komunikowanie się z rodzimym użytkownikiem języka 
rosyjskiego.

- - + + +

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

U1 Potrafi płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej 
tematów dotyczących własnego obszaru zainteresowań, studiów; 
potrafi krótko uzasadniać własne opinie, plany i działania

- - + + +

U2  Potrafi pisać klarowne i dobrze skonstruowane teksty na złożone 
tematy, podkreślając istotne kwestie, rozwijając wyraźne poglądy, 
podając stosowne argumenty i przykłady.

- + + - +

U3 Rozumie szczegółowo długie i skomplikowane teksty, pod 
warunkiem ponownego przeczytania trudnych fragmentów.

- - - + +

U4 Potrafi ze zrozumieniem śledzić dłuższą wypowiedź i 
skomplikowaną argumentację.

- - + + -

Symbol Opis Egzamin Praca 
kontrolna

Projekty Aktywność
na zajęciach

Praca 
własna

K1 Posiada aktywną postawę i potrafi samodzielnie nawiązywać 
kontakty społeczne oraz pracować w zespole w zakresie 
poziomu biegłości językowej C1 zgodnie z ESOK

- - + + +

K2  Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, aktywnie uczestniczy 
w rozmowie.

- - - + -

K3 Potrafi przewodniczyć pracom grupy i przyjąć odpowiedzialność 
za rezultaty ich pracy.

- - + + -

K4 Czuje się odpowiedzialny za dziedzictwo kulturowe swojej 
społeczności oraz krajów rosyjskiego  obszaru językowego w 
kontekście europejskiej współpracy.

- - + + -

Obciążenie studenta

Formy aktywności studenta Stacjonarne Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 32

Praca własna studenta 14 12

Suma:  44 44

K2 1 1 1 1 0

K3 1 1 1 1 0

K4 1 1 1 1 0

Waga w ogólnej weryfikacji efektów kształcenia w % Łącznie: 100% 0% 50% 10% 25% 15%
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Stacjonarne Niestacjonarne

min max min max

Liczba punktów ECTS zgodnie z planem studiów

1 1

2 4

Sugerowana liczba punktów ECTS dla przedmiotu (min-max) 1 1

Literatura podstawowa

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania

Biznes - Kontakt cz. 1 i 2 Bondar N. , Chwatow 
S. 

REA Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca

Tytuł Autorzy (nazwisko, 
inicjał imienia)

Wydawnictwo Miejsce wydania Rok wydania
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