
Karta Modułu Kształcenia  
 

Kierunek studiów:  Finanse Rachunkowość i Podatki 
Forma studiów:  Stacjonarne, niestacjonarne 

Nazwa modułu kształcenia: Język obcy II (j. angielski)  
Rok studiów Semestr ECTS Formy zajęć i liczba 

godzin w planie studiów 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

2 4 2 
ćwiczenia 30 18 

 

Założenia i cele kształcenia: 
Cel1: Nabycie umiejętności na poziomie podstawowym A2 przydatnych we współpracy z zagranicznymi 
partnerami w obszarze podstawowego języka biznesu oraz w przygotowaniu do egzaminu LCCI EFB level 1. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 
Test kompetencyjny na poziomie A1. Podstawowa wiedza z zakresu języka ogólnego. 
 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Kod efektu 
Kod efektu 

kierunkowego 
Opis efektu  

EK1 KF1_U011 
Ma elementarną umiejętność w zakresie rozumienia, mówienia i pisania w 

sytuacjach przydatnych w obszarze podstawowego języka biznesu. 
 

Treści programowe  
Forma zajęć: ćwiczenia 

Kod Tematyka zajęć 

 ćw1 

Handel międzynarodowy.  Znaczenie importu / eksportu w gospodarce Obrót międzynarodowy – 

dlaczego jest konieczny?.  Problemy krajów rozwijających się – konieczność wsparcia i udziału w 
obrocie międzynarodowym. Omawianie danych statystycznych, wykresów, tabeli. 

ćw2 

Zadanie egzaminacyjne. Interpretacja danych z tabeli (odpowiedzi jednym słowem, wyrażeniem lub 
cyfrą)  (W oparciu o materiały LCCI Examinations Board, How to Pass English for Business First 

Level)   

ćw3 

Pieniądz . Metody płatności / dokonywania zakupów.  Inflacja – jej konsekwencje dla państw i 
obywateli.  Pieniądze w podróży: kursy walutowe.  Usługi bankowe dla różnego typu klientów. 

Akumulacja oszczędności – metody stosowane w Polsce. 

ćw4 

Zadanie egzaminacyjne. Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania. Interpretacja  

krótkich informacji.    

 (W oparciu o materiały LCCI Examinations Board, How to Pass English for Business First Level) 

ćw5 

Transport. Rodzaje transportu wykorzystywane w Polsce w. Transporcie pasażerskim. Transporcie 

towarów.  Infrastruktura transportu w Polsce – transport drogowy, kolejowy, morski, lotniczy 

Występujące problemy i perspektywy rozwojowe 

ćw6 Zaliczenie ćwiczeń 

 

Metody kształcenia (narzędzia dydaktyczne): 
MK1: ćwiczenia 

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
Ocena podsumowująca: 
OP1: Test 

 

Nakład pracy studenta 
Studia 

stacjonarne 

Studia  

niestacjonarne 

Łączna liczba godzin pracy studenta: 60 

Łączna liczba punktów ECTS: 2 

 


