Sylabus
Nazwa i kod kursu

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC
Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2,
umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji
kod kursu: zin.kst-5.02

Język kształcenia

Angielski
zin.kst-5.

Efekty kształcenia

Mówienie
• dokonać autoprezentacji i prezentacji innych osób
• prowadzić rozmowę i uczestniczyć w niej
• wypowiadać się na tematy związane z tematami ogólnobiznesowymi.
• wymieniać się poglądami oraz podawać bardziej złożone
informacje
• rozwijać argumentację, wskazując na istotne punkty dyskusji
• uzasadniać swoje stanowisko
Pisanie
• utworzyć dłuższą wypowiedz pisemną w oparciu o podany wzór (np. raport, proposal, application letter, e-mail)
• wyrażać własne opinie i poglądy i uzasadnić je stosownymi argumentami
• ustosunkować się do opinii innych osób.
• opisać i zinterpretować dane przedstawione w tabeli, na
wykresie, diagramie
Słuchanie
• określić główną myśl tekstu słuchanego oraz informacje
szczegółowe
• zrozumieć rozmowę/dyskusję rodzimych użytkowników
języka
• określić intencję nadawcy tekstu

Czytanie
• zrozumieć złożone, autentyczne teksty o tematyce biznesowo-ekonomicznej
• zrozumieć teksty zawierające dane numeryczne i graficzne

Imię i nazwisko osoby/osób
prowadzących

Beata Batko

Sposób realizacji

Zdalnie w czasie rzeczywistym, MS Teams

Liczba godzin zajęć
dydaktycznych

60

Stosowane metody
dydaktyczne

-E-learning
-Metody eksponujące – video, nagrania audio
-Metody podające – objaśnienie, opis grafiki, danych liczbowych
-Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
-praca w formie ćwiczeń w grupach
-praca indywidualna (napisanie raportu, listu formalnego, proposal)
-praca w całej grupie – prowadzenie dyskusji
-wypełnianie luk, testy wielokrotnego wyboru, łączenie części
tekstów

Metody sprawdzania i
kryteria
oceny efektów
kształcenia uzyskanych
przez studentów

Asynchroniczne: zadania Pegaz
Synchroniczna: MsTeams, ocena bieżąca
umiejętności studentów są weryfikowana na podstawie:
- testów
- wypowiedzi ustnych
- wypowiedzi pisemnych o charakterze raportu, listu formalnego, aplikacji
- dyskusji w grupach
Stosowane materiały dydaktyczne oraz testy opracowano zgodnie z wymaganiami dla egzaminu BEC Vantage
Kryteria oceny:
-poprawność leksykalna
-poprawność gramatyczna
-wymowa i intonacja

Forma i warunki zaliczenia

Napisanie pre-testu oraz post-testu, podniesienie kompetencji w
zakresie tematu kursu.
Co najmniej 60% obecności na zajęciach.
Warunki dostępne: https://zintegruj.uj.edu.pl/zaliczenie-kursu

Uwagi dotyczące grupy o
charakterze informacyjnoorganizacyjnym:

Zgłaszając się do rejestracji uczestnik oświadcza, iż zapoznał się
i akceptuje dokumentację rekrutacyjną dostępną na stronie:
https://tiny.pl/9r5d6 oraz zobowiązuje się do wypełnienia
dokumentacji do 2 dni od dokonania elektronicznej rejestracji w
systemie USOSweb Zał. 1 i Zał. 1a do Regulaminu
1. Uczestnik Zadania 4 jest zobowiązany do aktywnego udziału
w co najmniej 60% zajęć przewidzianych dla danej Formy
wsparcia
2. Uczestnik Zadania 4 ma obowiązek uczestniczenia w badaniu
poziomu kompetencji za pomocą pre/post testów wiedzy i
umiejętności, przed i po udzielonej mu Formie wsparcia
3. W przypadku, gdy dana Forma wsparcia kończy się
egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu, Uczestnik
Zadania 4 jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu
potwierdzającego zdobyte kwalifikacje
4. Dopuszczamy możliwość rezygnacji z kursu min. 7 dni przed
jego rozpoczęciem. Rezygnację prosimy przesłać poprzez e-mail
z uzasadnieniem rezygnacji na adres:
rekrutacja.zintegruj.studenci@uj.edu.pl podając - imienia i
nazwiska, numeru indeksu, nazwy kursu i kodu kursu z
USOSweb
5. Harmonogram, sylabus kursu znajdują się na stronie
www.zintegruj.uj.edu.pl

