J zyk obcy II
Karta (sylabus) przedmiotu

WM

Zarz dzanie i In ynieria Produkcji
P
Studia II stopnia o profilu:
A
Kod przedmiotu

Przedmiot: J zyk rosyjski II

ZIP 2 S 02 34-0_0

Status przedmiotu: obieralny
J zyk wykładowy: rosyjski, polski
Rok: I
Nazwa specjalno ci:
Rodzaj zaj i liczba
Studia stacjonarne
godzin:

Wykład
wiczenia
Laboratorium
Projekt

Semestr: 2
Studia niestacjonarne

30

2

Liczba punktów ECTS:
Cel przedmiotu

C1
C2
C3

Doskonalenie umiej tno ci posługiwania si słownictwem wła ciwym dla
studiowanej specjalno ci.
Doskonalenie umiej tno ci posługiwania si tekstem specjalistycznym.
Doskonalenie kompetencji j zykowych w zakresie struktur gramatycznych
niezb dnych w komunikacji j zykowej w mowie i pi mie.
Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji

1

Znajomo j zyka ogólnego na poziomie A1+. Znajomo
zakresie studiowanej specjalno ci.

podstawowego słownictwa w

Efekty kształcenia

EK
1
EK
2
EK
3
EK
4
EK
5

W zakresie wiedzy:
Rozumie i potrafi interpretowa proste teksty specjalistyczne charakterystyczne
dla studiowanej dziedziny w stopniu podstawowym.
Zna struktury gramatyczne niezb dne w mowie i pi mie w studiowanej
dziedzinie.
W zakresie umiej tno ci:
Potrafi tłumaczy teksty specjalistyczne w stopniu podstawowym.
Potrafi wypowiada si oraz wyra a swoje opinie w mowie i w pi mie na
tematy obj te programem.
W zakresie kompetencji społecznych:
Wykazuje aktywno i kreatywno w pracy zespołowej, potrafi samodzielnie
uzupełnia
i poszerza wiedz .

Tre ci programowe przedmiotu

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

Forma zaj – wiczenia
Tre ci programowe
Organizacja przedsi biorstwa.
Podpisanie kontraktu. Rodzaje umów.
Korespondencja biznesowa.
Automatyzacja
i
komputeryzacja
produkcji.
Najnowsze osi gni cia techniki.
Komputer. Internet.
Tokarki numeryczne.
Prace kontrolne.
Suma godzin:

Liczba godzin
4
4
4
4
4
2
4
4
30

Narz dzia dydaktyczne

1
2
3

wiczenia audytoryjne
Konwersatoria
Translatoria
Sposoby oceny

Ocena formuj ca
F1 Ocena bie ca uczestnictwa w zaj ciach
F2 Sprawdzian wiadomo ci
Ocena podsumowuj ca
P1 Zaliczenie pisemne
Obci

enie prac studenta

Forma aktywno ci
[Godziny kontaktowe z wykładowc ,
realizowane w formie zaj
dydaktycznych – ł czna liczba godzin w
semestrze]
[Godziny kontaktowe z wykładowc ,
realizowane w formie np. konsultacji w
odniesieniu – ł czna liczba godzin w
semestrze]
[Przygotowanie si do laboratorium –
ł czna liczba godzin w semestrze]
[Przygotowanie si do zaj – ł czna
liczba godzin w semestrze]
…
Suma

rednia liczba godzin na zrealizowanie
aktywno ci
30

3

17
50

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
przedmiotu

2

Literatura podstawowa i uzupełniaj ca

1
2

“J zyk rosyjski w biznesie” Z.Kuca,WSiP
Wybrane teksty z rosyjskiej literatury technicznej i Internetu.
Macierz efektów kształcenia

Odniesienie
danego efektu
kształcenia do
Efekt
efektów
Cele
Tre ci
Narz dzia
kształcenia zdefiniowanych przedmiotu programowe dydaktyczne
dla całego
programu
(PEK)
ZIP2A_U15++
C1, C2, C3
1,2,3
EK 1
ZIP2A_K04++
ZIP2A_K11++
ZIP2A_U15++
EK 2
ZIP2A_K04++
C1, C2, C3
1,2,3
ZIP2A_K11++
W1, W2,
ZIP2A_U15++
W3, W4,
EK 3
ZIP2A_K04++
C1, C2
1,2,3
W5, W6,
ZIP2A_K11++
W7, W8,
ZIP2A_U15++
EK 4
ZIP2A_K04++
C3
1,2,3
ZIP2A_K11++
ZIP2A_U15++
C1, C2,
1,2,3
EK 5
ZIP2A_K04++
C3,
ZIP2A_K11++

Sposób
oceny

F1, F2, P1

F1, F2, P1

F1, F2, P1

F1, F2, P1

F1, F2, P1

Formy oceny – szczegóły

EK 1

EK 2

EK 3
EK 4

Na ocen 2 (ndst)

Na ocen 3 (dst)

Na ocen 4 (db)

Na ocen 5 (bdb)

Nie zna podstawowego
słownictwa w zakresie
omawianych tematów.

W niepełnym stopniu
zna podstawowe
słownictwo w zakresie
omawianych tematów.
W podstawowym
zakresie potrafi
posługiwa si
podstawowymi
konstrukcjami
gramatycznymi w
mowie i w pi mie.
Potrafi z pomoc
tłumaczy proste
teksty specjalistyczne.
W ograniczonym
zakresie potrafi
wypowiada si na
tematy obj te

Zna podstawowe
słownictwo w zakresie
omawianych tematów.

Posiada szerszy zasób
słownictwa
specjalistycznego.

Potrafi posługiwa si
j konstrukcjami
gramatycznymi w
mowie i w pi mie.

Potrafi posługiwa si
bardziej zło onymi
konstrukcjami
gramatycznymi w
mowie i w pi mie.

Potrafi tłumaczy
samodzielnie proste
teksty specjalistyczne.
Potrafi wypowiada
si na tematy obj te
programem.

Potrafi tłumaczy
trudniejsze teksty
specjalistyczne.

Nie potrafi budowa
podstawowych
konstrukcji
gramatycznych w mowie
i w pi mie.

Nie potrafi tłumaczy
tekstów
specjalistycznych.
Nie potrafi wypowiada
si na tematy obj te
programem.

EK5

Nie wykazuje aktywnosci
i kreatywno ci w pracy
zespołowej, nie
wykazuje potrzeby
samodzielnego
pogł biania wiedzy.

Autor
programu:
Adres e-mail:
Jednostka
organizacyjna:
Osoba, osoby
prowadz ce:

programem.
Wykazuje mał
aktywno i
kreatywno w pracy
zespołowej i małe
zainteresowanie
samodzielnym
pogł bianiem wiedzy.

mgr Iwonna Włodarczyk
iwonna5@interia.pl
Studium J zyków Obcych
mgr Iwonna Włodarczyk

Aktywny i kreatywny
na zaj ciach, potrafi
samodzielnie zdoby
potrzebne informacje.

Wykazuje du e
zainteresowanie i
aktywno w pracy na
zaj ciach, stara si
samodzielnie
doskonali swoje
umiej tno ci i
uzupełnia wiedz .

