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CELE STUDIÓW 

Głównym celem studiów jest rozszerzenie kompetencji słuchaczy w zakresie wykorzystania 
języka angielskiego i technik marketingowo-zarządczych w pracy na stanowisku związanym  
z biznesem.  
W szczególności program studiów jest nastawiony na rozwój umiejętności i wiedzy w zakresie:  

 posługiwania się językiem angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie handlu i biznesu, 

 przygotowania w języku angielskim wystąpień ustnych dotyczące różnych zagadnień 
biznesowych, 

 przygotowania typowych opracowań pisemnych (np. korespondencji handlowej)  
w języku angielskim, 

 samodzielnego planowania innowacyjnych projektów biznesowych oraz pozyskiwania 
środków (zwłaszcza unijnych) na te projekty, 

 wiedzy w zakresie specyfiki języka biznesu, 

 wiedzy w zakresie technik marketingowych, w tym technik sprzedaży, negocjacji  
i komunikacji interpersonalnej, 

 wiedzy w zakresie podstaw zarządzania przedsiębiorstwem i personelem.  
 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

WIEDZA Symbol efektu  

z 
rozporządzenia1* 

BE_W01 Posiada uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę w zakresie specjalistycznego 
angielskiego języka biznesu (słownictwa 
biznesowego, języka wystąpień publicznych, 
korespondencji handlowej oraz narad). 

P7S_WG 

BE_W02 Posiada  wiedzę w zakresie ekonomicznych, 
społecznych i etycznych uwarunkowań działalności 
biznesowej, pozyskiwania i wykorzystywania 
funduszy unijnych. Student posiada również wiedzę 
w zakresie podstawowych zasad tworzenia i rozwoju 
różnych form przedsiębiorczości, zarządzania 

P7S_WK 

                                                           
1* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 



 

 

personelem, a także radzenia sobie ze stresem 
zawodowym i wywierania wpływu na ludzi. 

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

BE_U01 Potrafi wykorzystywać w praktyce posiadaną wiedzę 
w zakresie języka biznesu, komunikacji 
interpersonalnej i międzykulturowej oraz 
zarządczych aspektów tworzenia, prowadzenia  
i finansowania biznesu. Potrafi również rozwiązywać 
złożone problemy związane z prowadzeniem 
biznesu, również w otoczeniu międzykulturowym, 
potrafi zidentyfikować język manipulacji, prowadzić 
negocjacje oraz zarządzać stresem w otoczeniu 
zawodowym, jak i własną karierą. 

P7S_UW 

BE_U02 Potrafi współdziałać z innymi osobami podczas prac 
zespołowych, zarówno jako członek zespołu, jak  
i jego lider i potrafi w związku z tym wchodzić w różne 
role związane z wykonywaniem zawodu. 

P7S_UO 

Symbol 

efektu  
uczenia się 
dla kierunku 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu  

z rozporządzenia* 

BE_K01 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów praktycznych 
związanych z zakładaniem i prowadzeniem biznesu 
w otoczeniu międzynarodowym oraz posługiwaniem 
się językiem obcym. Jest również gotów do 
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności  
z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

P7S_KK 

BE_K02 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się 
potrzeb społecznych (w tym rozwijania pozycji 
zawodowej oraz postrzegania i rozwijania zasad 
etyki zawodowej). 

P7S_KR 

minimum po dwa efekty, nie więcej niż po 4 w każdym obszarze 

PLAN STUDIÓW   

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

1.  Trening umiejętności 

interpersonalnych i 

interkulturowych 

Wykład 

interaktywny 

i ćwiczenia 

6 

18 

7 



 

 

2. Rozpoczynanie biznesu i 

fundusze UE 

Wykład 

interaktywny 

i ćwiczenia 

6 

10 

6 

3. Akademia umiejętności 

językowych 

Wykład 

interaktywny 

i ćwiczenia 

20 

52 

9 

4  Akademia umiejętności 

biznesowych 

Wykład 

interaktywny 

i ćwiczenia 

12 

36 

8 

 

Karty opisu przedmiotu/modułu stanowią załączniki od 1 do 4 (karty należy sporządzić wg 

wzoru określonego w zarządzeniu rektora – zob. załącznik 2) 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW I ZASADY REKRUTACJI 

Z uwagi na specyfikę kierunku studiów, kandydaci powinni potrafić posługiwać się językiem 

angielskim w mowie i w piśmie w stopniu umożliwiającym porozumienie. Kompetencje te są 

weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.  

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

Warunkiem ukończenia studiów, oprócz udziału w zajęciach, jest zaliczenie 4 egzaminów 
o charakterze teoretycznym i praktycznym z zakresu treści objętych programem nauczania. 
Efekty nauczania, w zakresie wiedzy oraz umiejętności, weryfikowane są systematycznie  
w trakcie realizacji i na zakończenie każdego z czterech kolejnych przedmiotów. 
Warunkiem ukończenia studiów jest również co najmniej 51-procentowy udział Słuchacza  
w zajęciach.  

 


