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1a.

Imię i nazwisko:
Piotr Woryma

1b.

Tytuł/stopień:
Doktor

1c.

Dyscyplina naukowa:
Języki obce

2.

Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język angielski

3.

Cele i załoŜenia przedmiotu:

3.1. Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest kształcenie umiejętności językowych w zakresie
specjalistycznego słownictwa prawniczego właściwego dla tematów
dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej. Konwersatorium wprowadza
aktualną terminologię, zapoznaje ze strukturami języka formalnego oraz
podnosi kompetencje języka ogólnego.
3.2. ZałoŜenia przedmiotu:
a) w zakresie wiedzy:

Po zaliczeniu semestru studenci powinni być zaznajomieni z nazewnictwem
anglojęzycznym związanym z organizacją i funkcjonowaniem Unii
Europejskiej. Studenci poznają terminologię niezbędną w nawiązywaniu i
podtrzymywaniu kontaktów między instytucjami w języku angielskim na
poziomie administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw i
instytucjami współpracującymi z organami i instutucjami Unii Europejskiej
b) w zakresie postaw:
Studenci kształtują postawy w zakresie miejsca Polski w Unii Europejskiej.
Zajęcia są okazją do kształtowania i wyraŜania w języku angielskim opinii
dotyczących najwaŜniejszych problemów Unii Europejskiej i kierunków jej
rozwoju w przyszłości.
c) w zakresie umiejętności:
Po zaliczeniu semestru studenci potrafią stosować zakres słownictwa właściwy
dla prawa wspólnotowego. Studenci potrafią wykorzystywać wiedzę o Unii
Europejskiej i właścią jej terminologię w nawiązywaniu i podtrzymywaniu
kontaktów między instytucjami w języku angielskim na poziomie administracji
rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw i instytucji współpracującymi z
organami i instutucjami Unii Europejskiej.
4.

Wymagania wstępne:
Zaliczony semestr IV

5.

Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu, rozumieniu i pisaniu tekstów związanych z
funkcjonowaniem Unii Europejskiej i prawem unijnym.

6.

Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
Obecność i aktywny udział w zajęciach (za wyjątkiem osób zwolnionych
zgodnie z postanowieniami uchwały Senatu), zaliczenie prezentacji
ustnej i testu semestralnego.

7.

Treści kształcenia (programowe):
Omawianie zagadnień związanych z tematami: Rozwój europejskiej
integracji, instytucje i organy europejskie, Europejski Rynek
Wewnętrzny, reguły konkurencji, polityka regionalna, przyszłość Unii
Europejskiej, wybrane aspekty z Ŝycia kulturalnego krajów Unii
Europejskiej.

8.

Wykaz literatury podstawowej:
Materiały autorskie. Prasa bieŜąca w języku angielskim. Dostępne
serwisy informacyjne – radio, telewizja, internetowe portale informacyjne
w języku angielskim, zwłaszcza serwisy prasowe Unii Europejskiej
(Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej).

9.

Wykaz literatury uzupełniającej:

EU Concours: Guideline to the EU, autor: Dr. Philipp Lambach, The
Ultimate EU Test Book, autorzy: Andras Baneth, Gyula Cserey, A
Roadmap to Success, autor: Robert Gielisse, 250 MCQ on Europe and
European Policies, A Dictionary of the European Union, autorzy: David
Phinnemore, Lee Mac Gowan, A Glossary of the European Union, autor:
Alistair Jones
10.

Akceptacja kierownika Katedry/Zakładu/Studium:

