Informacja o zajęciach do wyboru
dla studentów III roku studiów stacjonarnych
lingwistyki dla biznesu
W semestrze zimowym 2018/2019 proponujemy Państwu następujące
zajęcia elektywne:
wtorek 17-18:30 (sala 2.06)
dr Anetta Buras-Marciniak - Komunikacja interkulturowa w życiu zawodowym
wtorek 17-18:30 (sala -25)
dr Piotr Spyra - PNJA: Słuchanie i wypowiedź ustna
piątek 10-11:30 (sala 0.42)
mgr Magda Grzybowska - Intensywny trening językowy – język niemiecki
Zajęcia są otwarte dla studentów III roku jeśli tylko nie kolidują z innymi
zajęciami w planie/praktykami. Zajęcia dostosowane do planu wszystkich
grup III roku zostaną wystawione w semestrze letnim.
Zapisy na zajęcia prowadzone są drogą mailową:
anetta.buras@uni.lodz.pl
piotr.spyra@uni.lodz.pl
magda.grzybowska@o2.pl

PNJA: Słuchanie i wypowiedź ustna
dr Piotr Spyra
4 ECTS

Wtorek, 17:00-18:30

sala -25

Zajęcia skierowane są do studentów II i III roku lingwistyki dla biznesu,* którzy zakończyli
już kurs PNJA realizowany w pierwszym semestrze studiów a zainteresowani są kontynuacją
nauki języka angielskiego poza kontekstem słownictwa ściśle biznesowego.
Kurs umożliwi studentom ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu i wypowiedzi ustnej.
Oparty będzie na materiałach BBC oraz innych anglojęzycznych materiałach informacyjnych,
podcastach etc.
Oprócz pracy na zajęciach studenci zostaną zaznajomieni z najciekawszymi materiałami
mogącymi służyć do ćwiczenia rozumienia ze słuchu również w czasie wolnym. Zajęcia kładą
też szczególny nacisk na wypowiedź ustną, umożliwiając swobodną dyskusję na każdych
zajęciach. Jednym z komponentów kursu jest również warsztat podróżniczy omawiający
słownictwo przydatne w podróżowaniu po krajach anglojęzycznych.
Na kursie odnajdą się osoby władające językiem angielskim od poziomu B2 do C2. Ocena
końcowa odzwierciedlać będzie nie tylko ogólny poziom językowy studenta ale również
postępy dokonane w trakcie semestru, zatem również osoby które czują się niepewnie ze
swoim angielskim są bardzo mile widziane i mogą uzyskać pozytywną ocenę.
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.
Zapisy mailowe u prowadzącego - dr Piotr Spyra: piotr.spyra@uni.lodz.pl
* Kurs powtarza treści realizowane w poprzednich semestrach na analogicznych zajęciach, zatem skierowany jest wyłącznie do osób, które
go jeszcze nie realizowały. Obecnych studentów III roku którzy brali już udział już w takich zajęciach, oraz nowozapisanych, zapraszam na
zupełnie nowy kurs ćwiczący umiejętność pisania w semestrze letnim 2018/2019 (również za 4 ECTS) - Piotr Spyra.

Komunikacja interkulturowa w życiu zawodowym
dr Anetta Buras-Marciniak
4 ECTS

Wtorek, 17:00-18:30

sala 2.06

Celem kursu jest zapoznanie studentów z pojęciami i problemami dotyczącymi komunikacji
interkulturowej w biznesie międzynarodowym. Podczas zajęć zostaną wyjaśnione
podstawowe pojęcia dotyczące kultury i tożsamości narodowej, różnic rasowych i
kulturowych oraz adaptacji kulturowej. Przybliżone zostaną pojęcia związane z komunikacją
werbalną i niewerbalną w stosunkach międzykulturowych oraz wpływ religii i symboli
narodowych na otoczenie zawodowe.
Kurs ma charakter warsztatowy, opierający się nie tylko na teorii, ale także na
doświadczeniach praktycznych prowadzącej w biznesie międzynarodowym (korporacja).
Prawidłowa komunikacja interkulturowa sprzyja rozwojowi osobistemu i zawodowemu, a
także jest przepustką do kariery w biznesie międzynarodowym.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim i skierowane są do wszystkich studentów II i III
roku lingwistyki dla biznesu.
Zaliczenie oparte jest na 2 projektach grupowych.
W trakcie zajęć omawiane są następujące tematy:
• Kultura narodowa i tożsamość narodowa
• Klasyfikacja kultur narodowych
• Stereotypy i uprzedzenia
• Adaptacja kulturowa
• Komunikacja werbalna i niewerbalna
• Protokół i etykieta w życiu zawodowym
• Religia oraz symbole w komunikacji interkulturowej
• Znaczenie komunikacji interkulturowej w życiu zawodowym
Zapisy mailowe u prowadzącej: dr Anetta Buras-Marciniak: anetta.buras@uni.lodz.pl
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Semestr
Przedmiot:

Kod przedmiotu
ECTS

Semestr zimowy 2018/2019
Intensywny trening językowy – język niemiecki
mgr Magda Grzybowska
28 g. ćwiczenia, typ B, C
3 ECTS (ocena)

piątek 10-11:30, sala 0.42
Skrócony opis
Zadaniem ćwiczeń jest rozwinięcie ogólnych kompetencji językowych (czytanie, pisanie,
słuchanie, mówienie), ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia u studentów
sprawności mówienia, prowadzenia dyskusji oraz wyrażania swoich opinii. Zagadnienia
opracowane w blokach tematycznych pozwolą na usystematyzowanie i poszerzenie
słownictwa z danego działu. Określenie zakresu tematycznego nastąpi po uzgodnieniu z
grupą. Minimalnym poziomem kompetencji językowej jest poziom B1.
Zapisy mailowe: magda.grzybowska@o2.pl

