
Nazwa  przedmiotu:  Praktyczna  Nauka  Języka  Niemieckiego  –  język
specjalistyczny/Fachsprache Wirtschaft/ Wirtschaftsdeutsch
Kod przedmiotu:
Typ przedmiotu: obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Rok studiów, semestr:  II SUM S, semestr zimowy
Liczba punktów: 
Metody nauczania:  ćwiczenia (30 godzin)
Język wykładowy:  niemiecki i  polski
Imię i nazwisko wykładowcy: prof. zw. dr hab. Roman Dziergwa

Wymagania  wstępne: zaawansowany  poziom  opanowania  języka  niemieckiego,
zainteresowanie bieżącą rzeczywistością polityczną i gospodarczą, ciekawość poznawcza w
zakresie  procesów  i  zjawisk  gospodarczych,  także  ewentualnie   wykonywana  praca
zawodowa  związana z fachowym słownictwem prawniczym i ekonomicznym.

Treści  merytoryczne  przedmiotu:  Przedmiot  tworzą  sprofilowane  zajęcia  z  języka
niemieckiego w dziedzinie języka gospodarki i biznesu, czyli „Wirtschaftsdeutsch”. Obejmują
ćwiczenia  językowe  w  zakresie  tekstów  ekonomicznych,  ulepszenia  zdolności
komunikatywnych, poszerzenia bazy leksykalnej, udoskonalenia słuchania ze zrozumieniem i
ogólnej orientacji w otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej. Przewiduje się ćwiczenia
językowe  na  bazie  aktualnych  tekstów,  konwersacje,  dyskusje,  ewentualnie  korzystanie  z
nagrań dźwiękowych, filmowych i innych mediów. Zakres zajęć będzie związany z m. in.
następującymi kompleksami tematycznymi:
-    ustrój gospodarczy
- handel;
- pieniądz i waluty obce, inflacja;
- bankowość;
- komunikacja publiczna i transport,
- turystyka;
- koniunktura gospodarcza i teoria cyklów ekonomicznych;
- giełda;
- budżet i podatki;
- integracja europejska.

Metody oceny:  ocenianie ciągłe na zajęciach, kolokwia na ocenę, zaliczanie na podstawie
kreatywności i aktywności oraz udziału w dyskusjach.

Zalecane lektury:

Ashauer, G, Grundwissen Wirtschaft, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1999 (i dalsze wydania);
Bęza Stanisław, Kiefer Karl-Hubert, Blickpunkt Wirtschaft, Poltext, 2 tomy, Warszawa 2005
(i dalsze wydania);
Deumer H., Allgemeine Wirtschaftslehre, Verlag Gehlen, Bad Hamburg von der Höhe 1993; 
Gabler Th., Wirtschaftslexikon, Wiesbaden 1992;
Dziergwa  Roman,  Korespondencja  niemiecka  w  biurze  -  wzory  listów-ćwiczenia,
Wydawnictwo LektorKlett Poznań 2001;
Eisenhut, P, Aktuelle Volkswirtschaftslehre, Zürich 2000/2001;
Magazyny ekonomiczne PlusMinus (ARD) 2016-18 – materiały i nagrania video;



Heyd  G.,   Fachsprache  Wirtschaftswissenschaften,  Verlag  LiebangßDartmann,  Wiesbaum
1998;
Nikolov, S., Die Rolle der Banken im Finanzsystem, Marburg 2000;
Nuding, H, Haller, J, Wirtschaftskunde, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1993  (i dalsze wydania);
Wirtschaft – auf deutsch, Klett Edition Deutsch, München 1991 (i dalsze wydania);
Wirtschaft im Ohr, Hörtexte und Verständnisübungen, Klett Edition Deutsch 1990 (i dalsze
wydania);..
Schrüfer, K., Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Arno Spitz,Verlag, Berlin 1997;
Teismann, K., Handbuch - praktische Betriebswirtschaft, Comelson Verlag, Berlin 1999;
Współczesne  teorie  ekonomiczne,  red.  naukowa  Marek  Ratajczak,   wydanie  czwarte
zmienione, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014;
Voss W, Grundwissen Betriebswirtschaftslehre, Wilhelm Hezne Verlag, M[nchen 1999;
Vry W., Volkswirtschaft, Kiehl Verlag, Ludwigshafen *Rhein( 1998.

Warunki zaliczenia,  tryb usprawiedliwiania;
–   powody zdrowotne,
–        „         rodzinne,   
– .       „          inne.
Dopuszcza  się   1  nieobecność  nie  usprawiedliwioną  i  3  usprawiedliwione.  W przypadku
pobytu w szpitalu uzgadnia się specjalny tryb odrobienia nieobecności.
Rozstrzygająca  jest  ocena  przygotowanych  referatów,  pracy  semestralnej/kolokwium  oraz
aktywność podczas zajęć. Ocena z wykładów i seminariów może zostać podniesiona o pól
stopnia po napisaniu i pozytywnej ocenie pracy semestralnej w języku niemieckim na temat
zaakceptowany  przez  prowadzącego  zajęcia.  Podobna  zasada  dotyczy  zajęć  nie
usprawiedliwionych. W przypadku wyjazdu stypendialnego za granicę zaliczenie odbywa się
w formie pisemnego kolokwium/eseju w wyznaczonych godzinach konsultacji.


