
Przedmiot: Język obcy IV (język angielski i niemiecki)  Kod przedmiotu: 
WTiICh /Ist./Tow/A-3-4  

    
1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail:  
      mgr Anna Węglarek – kierownik Zespołu Języka Angielskiego  
      mgr Anna Maziarz – kierownik Zespołu Języka Niemieckiego 
      e-mail: spnjo@zut.edu.pl 
2. Język wykładowy:  angielski/niemiecki 
3. Liczba punktów: 3 
4. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I 

stopnia, kierunek Towaroznawstwo 
5. Status przedmiotu dla ww. studiów: obowiązkowy 
6. Informacje o formach zajęć: 
      - współczynniki pracochłonności (wagi formy zajęć): Ww= -, Wc= 1,0 

Zajęcia praktyczne  
Wykład Seminarium Ćw/ćw. komp. Laboratorium Projekt 

 
Sem. 

 
Pkt 

G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. 
VI 3 -    - - -      60 E - - - - 

Objaśnienia:  Pkt – liczba punktów,   G/sem. – liczba godzin w semestrze,  F.z. – forma 
zaliczenia zajęć (E – egzamin, Z – zaliczenie). Ćw. komp – zajęcia w formie ćwiczeń, na 
stanowiskach komputerowych 

7.Wymagane zaliczenie przedmiotów poprzedzających (lub określenie wymaganej 
wiedzy):   
8. Program wykładów 
9. Program zajęć praktycznych 
 (poziom: B2) 
ROZUMIENIE 
Student potrafi zrozumieć argumenty przytaczane podczas dyskusji, śledzić ze zrozumieniem długie rozmowy 
(wywiady) na róŜne tematy, dłuŜsze autentyczne teksty techniczne związane z własną specjalizacją i 
zainteresowaniami, teksty literackie, specjalistyczne i popularnonaukowe (np. artykuły prasowe), dłuŜsze 
opowiadania lub fragmenty powieści. 
MÓW IENIE 
Student potrafi precyzyjnie wyraŜać własną opinię, przedstawiać argumenty i bronić ich, przeprowadzić 
wcześniej przygotowany wywiad, streścić opowiadanie, film, historię lub artykuł, przytoczyć argumenty 
usłyszane w dyskusji  i rozmowie lub wywiadzie, przeprowadzić dłuŜszą prezentację na tematy ogólne lub 
związane z jego specjalnością, wygłosić krótki wcześniej przygotowany referat. 
PISANIE 
Student potrafi napisać krótki artykuł prasowy, list motywacyjny, CV, list formalny (reklamacje, zaŜalenie, 
odpowiedzi na ogłoszenie prasowe), referat. 
Student dysponuje szerokim słownictwem (słownictwo techniczne) w swojej dziedzinie i większość tematów 
ogólnych.  
10.Literatura 
Literatura angielska 
Focus on Advanced English. Longam. Sue O’connell 
New Headway Upper-Intermediate. OUP.Liz& John Soars 
Podręcznik specjalistyczny w zaleŜności od kierunku 
Literatura niemiecka 
em Brückenkurs – Max Hueber Verlag 
em Hauptkurs – Max Hueber Verlag 
em Abschluβkurs – Max Hueber Verlag 
„Aus moderner Technik und Nahwwissnschlaft” – Max Hueber Verlag 
„Zwischen den Pansen” – Verlag für Deutsch 
„Wirtschaftsdeutch von A-Z” Langenscheidt 
„Marktchance Wirtschaftsdeutch“ – Klett 
„Repretytorium z gramatyki jez. Niemiecki“ – Wydawnictwo Szkolne PWN 
„Lehr – und Übangsbuch der dentschen Grammatik“  -Dreyw, Schmitt - Max Hueber Verlag 


