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SEMESTRY: 

 2 

GODZINY: 168 

W tym: 

Wykłady: 47 

Ćwiczenia: 121 

 

ECTS:   

30  

CELE STUDIÓW 

Studia umożliwią połączenie praktycznych umiejętności językowych z wiedzą z zakresu ekonomii, biznesu  
i prawa.  
Słuchacze  zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień  na styku biznesu i prawa, wiedzę  
o systemie prawnym, prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, pogłębią praktyczne 
umiejętności analizy tekstu prawnego. Celem studiów jest wykształcenie „świadomości” biznesowej, 
poszerzenie znajomości specjalistycznego słownictwa i  jednoczesne wprowadzenie podstaw wiedzy 
ekonomicznej. Ponadto słuchacze zdobędą umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej, poznają 
podstawowe zasady tłumaczenia tekstów specjalistycznych, a także zdobędą dodatkowe językowe 
umiejętności  w szeroko rozumianym kontekście wystąpień publicznych w miejscu pracy. 
 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol efektu 
uczenia się dla 
kierunku 

WIEDZA 
Symbol efektu z 
rozporządzenia  ⃰ 

BLA_W01 

 

W pogłębionym stopniu zna zasady funkcjonowania 
jednostek gospodarczych, ich zadania, relacje  
z otoczeniem; struktury prawa i administracji oraz 
podstawy prawne funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych w różnych systemach. 

P7S_WG 

BLA_W02 Orientuje się w zagadnieniach administracji, 
zarządzania, polityki kadrowej i organizacyjnej, 
przygotowania stanowiska pracy, programowania 
rozwoju pracownika i rozumie praktyczne 

P7S_WG 



 

zastosowanie tej wiedzy w wielokulturowym 
środowisku pracy. 

BLA_W03 Zna   Zna dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie zmian 
 W     w obrębie struktur sfery gospodarczej i społecznej, ma  
         orientację w zakresie  przyczyn i konsekwencji tych  
         procesów. 

P7S_WK 

BLA_W04 Ma pogłębioną wiedzę o procesach decyzyjnych w  
zakresie  realizacji  podstawowych funkcji biznesowych  
oraz prawnych, etycznych i innych uwarunkowaniach  
działalności zawodowej. 

P7S_WK 

Symbol  
efektu uczenia 
się dla 
kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI 
Symbol efektu  

z rozporządzenia  ⃰ 

BLA_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną dotyczącą 
zjawisk społeczno- kulturowych oraz umiejętności 
praktyczne i doświadczenie zawodowe do 
rozwiązywania  złożonych  i nietypowych problemów  
w kontekście zróżnicowania kulturowego i proponuje 
konkretne rozwiązania przez dobór źródeł i informacji, 
dokonywanie krytycznej oceny, analizy, interpretacji  
i prezentacji oraz dobór właściwych metod i narzędzi  
w tym technik informacyjno-komunikacyjnych.   

P7S_UW 

 

 

              

 

 

BLA_U02 Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac 
zespołowych. 

P7S_UO 

BLA_U03 Posiada  umiejętność  rozumienia zjawisk społecznych  
i ich wpływu na relacje w środowisku pracy oraz na tej 
podstawie określa właściwe sposoby zachowania  
i komunikowania się z otoczeniem z wykorzystaniem 
specjalistycznej terminologii w j. angielskim. 

P7S_UK 

 

BLA_U04 Zna terminologię  specjalistyczną w j. angielskim  
i umiejętnie posługuje się j. angielskim do 
formułowania myśli i opinii;  Posiada umiejętność 
przygotowania wystąpień publicznych, prezentacji   
w  języku angielskim, z wykorzystaniem technik 
multimedialnych oraz sporządzania dokumentacji 
pisemnej i przygotowania  tłumaczeń  pisemnych  
z  języka polskiego na angielski i języka angielskiego na 
polski z wykorzystaniem  różnych źródeł. 

P7S_UK 

Symbol efektu 
uczenia się dla 
kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Symbol efektu  

z rozporządzenia ⃰ 

BLA_K01 Poddaje krytycznej ocenie posiadaną wiedzę, zasięga 
opinii ekspertów i osób z zespołu w celu zrealizowania 
konkretnego zadania indywidualnego oraz w  grupie. 

P7S_KK 



 

 

 

BLA_K02 Dostrzega i formułuje problemy związane  
z funkcjonowaniem w szeroko pojętym 
wielokulturowym środowisku biznesu, identyfikuje 
dylematy dotyczące sprawowanej funkcji i pełnionej 
roli oraz wypełnia zobowiązania społeczne. 

P7S_KO 

BLA_K03 Potrafi działać w sposób aktywny i przedsiębiorczy, 
wykazuje kreatywność w myśleniu. 

P7S_KO 

BLA_K04 Jest świadomy potrzeby odpowiedzialnego 
wypełniania obowiązków zawodowych w szeroko 
pojętym wielokulturowym środowisku pracy zgodnie  
z zasadami etyki i regułami zawodu. 

P7S_KR 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż 4  każdym obszarze 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa modułu Forma zajęć Liczba 
godzin 

Punkty ECTS 

1. English for Specific Purposes Wykłady/ćwiczenia 6/57 godz.  11 pkt 

2. Legal Environment and Aspects of 
Company Law 

Wykłady/ćwiczenia 16/33 godz.   9 pkt 

3. Business and Economics Wykłady/ćwiczenia 25/31godz.  10 pkt 

Karty opisu modułów stanowią załącznik od 1 do 3  (karty należy sporządzić wg wzoru określonego  
w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2). 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Ukończone studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie., znajomość j. 
angielskiego na poziomie B2. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW (praca końcowa/egzamin/inne) 

Zaliczenie 6 testów przedmiotowych, przygotowanie i przedstawienie 1 prezentacji, wykonanie zadań/ 
ćwiczeń, aktywny udział w zajęciach. 


