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do uchwały nr 16/2020/2021 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
z dnia 29 października 2020 roku 

 

Elements of Professional Language in Finance and Economics 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  

Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 

j. polski: Elementy specjalistycznego języka 
angielskiego w zakresie finansów i ekonomii 

j. angielski:  Elements of professional language in 
finance and economics 

2. Kod przedmiotu: 

Liczba punktów ECTS: 3 

Forma zaliczenia przedmiotu: Z 

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2020/21 

3. Kolegium/Filia:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 

Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 

Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    

Wykład: dr Ewa Wójcik 

Ćwiczenia:  

Laboratorium:  

Egzaminator:  dr Ewa Wójcik 

7. Katedra prowadzącego: Filia w Rybniku 

 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

wykład ----------------------------- 12 

ćwiczenia -----------------------------  

lektoraty -----------------------------  

laboratoria -----------------------------  

seminarium -----------------------------  

proseminarium -----------------------------  

inne -----------------------------  

Razem godzin: ----------------------------- 12 

egzamin (godz.) ----------------------------- 0 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  

Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2020/2021 

Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 2 

10. Stopień kształcenia:  

studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  

 Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 



X    Do wyboru 

12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe:  

Zalecane: znajomość j. angielskiego na poziomie B2 

13. Cele przedmiotu: 

− przedstawienie pogłębionej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów z wykorzystaniem terminologii w j. 
angielskim; 

− pogłębienie znajomości założeń ekonomii oraz jej wpływu na różne obszary życia jednostki i 
funkcjonowania firmy; 

− rozwój umiejętności krytycznej oceny i dyskusji o współczesnych trendach, zjawiskach ekonomicznych i 
zachowaniach konsumentów; 

− rozwój  kompetencji związanych z identyfikowaniem obszarów decyzyjnych i stosowaniem technik 
wspierających pożądane zachowania.  

 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład interaktywny Prezentacja problemów z zakresu 
ekonomii i finansów 

---------- 6 

2. Analiza tekstów z dyskusją Studiowanie materiałów 
źródłowych i prezentacja opinii 

---------- 6 

Razem: AS: ----- AN: 12 
 

 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza materiałów 
źródłowych 

Przygotowanie do dyskusji z 
wykorzystaniem terminologii w j. 
angielskim w zakresie 
przedstawionych zagadnień i 
omówionych problemów  

---------- 20 

2. Analiza materiałów e-
learningowych 

Studiowanie i analiza tekstów, 
przegląd opinii różnych autorów 
oraz przygotowanie do dyskusji 

---------- 23 

3. Analiza notatek Przegląd omówionych zagadnień, 
przyswojenie specjalistycznego 
słownictwa 

---------- 20 

Razem: BS: 0 BN: 63 
 



Razem AS+BS = 0 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AS+BS+E = 0 

Razem AN+BN = 75 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AN+BN+E = 75 

15. Słowa klucze: economy, business activity, financial performance, household finance 

 

16. Treść przedmiotu: 

− key issues in macro-economics (growth, employment/unemployment, inflation,  business cycle, 
globalization); 

− banking system in economy; 

− key issues in micro-economics ( risk in business activity, business models, manufacturing, buying/ 
selling, management, HRM, marketing and other functions, mergers and takeovers); 

− financial issues (company performance – basic ratios); 

− consumer in a marketplace, consumption, consumer decisions, household finance, saving and 
investing; 

− cross cultural issues in business and employment, CSR, business ethics. 

 

17. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

Symbole 
efektów uczenia 
się dla kierunku 

Efekty uczenia się dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

uczenia się 
Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W01  

Ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach i 
procesach zachodzących w sferze 
ekonomii i finansów, zna zależności 
między nimi i ich miejsce w systemie 
nauk społecznych.  

 

 

Test pisemny 

 

Test  

FiEB2p_W02  

Ma pogłębioną wiedzę o typowych 
strukturach, instytucjach i podmiotach 
realnej i finansowej sfery gospodarki, 
oraz o relacjach zachodzących między 
nimi.  

 

 

Test pisemny 

 

Test  

Umiejętności 

FiEB2p_U01  

Obserwuje, poddaje krytycznej analizie 
i interpretuje, z wykorzystaniem 
posiadanej wiedzy teoretycznej 
zjawiska społeczne, ekonomiczne i 
finansowe.  

 

 

Udział w dyskusji  

 

Materiały 
źródłowe, teksty 
wraz z 
komentarzem do 
omawianych 
zagadnień (w 
punktach)  

FiEB2p_U07 Ma umiejętności językowe zgodne z 
wymogami określonymi dla poziomu B2+ 

Test  Test  



Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego.  

 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K01 Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną 
wiedzę i odbierane treści z zakresu 
ekonomicznych i finansowych 
uwarunkowań funkcjonowania realnej i 
finansowej sfery gospodarki.  

 

Udział w dyskusji  Materiały 
źródłowe wraz z 
komentarzem o 
przebiegu dyskusji 

 

 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Zaliczenie pisemne  Test (bez możliwości 
korzystania z materiałów) 

70% 

2. Udział w dyskusji Zajęcie i uzasadnienie 
stanowiska (ćwiczenia w 
grupach na zajęciach) 

20% 

3. Aktywność  Formułowanie wniosków po 
dyskusji 

10% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 

1. Literatura obowiązkowa:  

− E. Wójcik, M. Wróblewska-Banaś, Business English. Enrich your vocabulary. Wyższa Szkoła 
Bankowości I Finansów w Katowicach, Katowice 2012 

− Hughes J., Naunton J., Business Results, Oxford University Press, 2017 

   2. Literatura zalecana: 

− Robert F. H., Bernanke Ben S., Principles of microeconomics.  McGraw-Hill/Irwin, 2004 

− Solomon M., Bamossy G., Askegaard S., Hogg M.K., Consumer Behaviour. A European Perspective. 
Third Edition. Prentice Hall. Financial Times, 2006 

20. Język wykładowy:  

angielski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 

 

 

 


