
Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego – zajęcia do wyboru

dla kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie I MA

Semestr zimowy 2020/21

Prof. Roman Dziergwa

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  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.

Dopuszczam 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 ustalonych

godzinach konsultacji.



dr Maciej Drynda

Der Mensch und seine Arbeitswelt: erstes Semester Wirtschaftsdeutsch für
Wiss- und Lernbegierige

 
Voraussichtliche Unterrichtsthemen:

„Arbeiten und leben in Deutschland 2020“ - Löhne, Lebenskosten, Zukunftswünsche und Alltagsängste
Auf der Suche nach dem Phänomen einer landesspezifischen Arbeitsmentalität
Die flexibilisierte Arbeitswelt: Licht- und Schattenseiten des modernen Arbeitslebens
Arbeitssuche: Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung und Regeln für einen aussagekräftigen Lebenslauf
Das Zauberwort „Unternehmenskultur“- verschiedene Führungsstile und Anpassungsmechanismen.
Der Knochenjob im direkten Dienstleistungsbereich einer Telekomfirma: Überlebensstrategien 
Die Standort-Entscheidung und möglicher ihr Einfluss auf den Erfolg einer Firma
Sprachliche Tricks und mentale  Überwältigungstechniken der modernen Werbung.
Optimaler Marketing-Mix als Hauptschlüssel zur fortwährenden Gewinnmaximierung
Die deutsche Automobilindustrie: Hauptantriebskraft einer exportorientierten Wirtschaft
Die Stärken und Schwächen des deutschen Bankensystems

Unterrichtsziele: 
1.  Überwindung  von  Sprechängsten  und  Schreibhemmungen;  einwandfreie,  abwechslungsreiche
mündliche und schriftliche Kommunikation auf Deutsch
2. Erlernen und Handhaben des fachspezifischen Wortschatzes, 
3.  Sicheres,  fehlerfreies  Dolmetschen  und Übersetzen  aus dem Deutschen ins  Polnische und aus dem
Polnischen ins Deutsche 

Bibliographie (Auswahl)

Bęza, Stanisław – Blickpunkt Wirtschaft 1. Poltext, Warszawa 2003
Bęza, Stanisław; Kiefer, Karl-Hubert – Blickpunkt Wirtschaft 2. Poltext, Warszawa 2003
Bęza, Stanisław; Kleinschmidt Anke – Deutsch im Büro. Poltext, Warszawa 2006
Briese-Neumann, Gisa – Das große Bewerbungsbuch. Axel Juncker Verlag, Berlin 1999
Ganczar Maciej; Gębal,  Przemysław E. – Repetytorium Leksykalne Ekonomiczne. Fachsprache Wirtschaft. LektorKlett, Poznań
2007
Hertwig, Sabine – Die perfekte Bewerbungsmappe. Goldmann, München 2002
Strzelecka, Grażyna; Suszyńska, Renata – Język niemiecki zawodowy w logistyce i spedycji. Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 2016
Wergen, Josef; Wörner Anette – Bürokommunikation Deutsch. Pons, Stuttgart 2017
sowie
authentische, didaktisierte Pressetexte (Quellen: u.a. die Wirtschaftwoche, Handelsblatt, die ZEIT, Forbes)
Rundfunkbeiträge in podcast-Form (Quellen: Deutsche Welle, Deutschlandfunk, RBB, Bayrischer Rundfunk)

Anrechnungsanforderungen: 

1. unbedingte Anwesenheitspflicht (zweimaliges, unentschuldigtes Fehlen pro Semester erlaubt)
2. aktive Teilnahme am Unterricht: individuelle Pflichtkurzvorträge zum Sachverhalt „deutsches 

Arbeitsleben 2020“

3. Verpflichtung zur ergiebigen Vorbereitung komplexer Hausaufgaben (u.a. die Vorbereitung von 
Kurzreferaten, Lektüre von längeren Texteinheiten usw.)

4. Bestehen sämtlicher schriftlicher Aufgaben (A-B-A-Übersetzungsaufgaben, Verfassen von 
Schreibtexten im Unterricht, grammatikalische Übungen) im Unterricht

5. Erfolgreiches Bestehen eines eventuellen Abschluss-Tests, im vorletzten Sprachpraxis-Unterricht 
des Semesters 



dr Adam Sobek

Język negocjacji w biznesie

Celem przedmiotu jest ukazanie i opanowanie przez studentów wachlarzu środków

leksykalno-stylistycznych  stosowanych  w  złożonym  procesie  negocjacyjnym  w

obszarze  zawodowym  i  biznesowym.   Poza  tym  studenci  nabędą  umiejętność

budowania  przekonującej  linii  argumentacyjnej,   wyrażania  dez-  lub  aprobaty

stwierdzenia swojego rozmówcy, przeciwstawiania własnej opinii  względem innych

stwierdzeń.  

Przedmiotem analizy będą teksty ze wskazanego obszaru językowego, jak również

prezentacje  multimedialne,   których  podsumowaniem  będzie  dyskusja  lub  gry

symulacyjne. 

Sposoby oceniania:

Kolokwium pisemne, aktywność na zajęciach. 

Progi procentowe dla testu gramatycznego, zaliczeń pisemnych, tłumaczeń

 od 60% - 3,0
 od 70% - 3,5
 od 80% - 4,0
 od 90% - 4,5
 od 95% - 5,0



dr Dana Piotrowska

Zgodnie z profilem zajęć JNiKwB punktem centralnym jest transfer niemieckiego języka ekonomiczno- handlowego (Deutsch als

Wirtschafts- und Handelssprache). Skuteczna komunikacja w biznesie to wiedza i umiejętności językowe, gwarantujące przede

wszystkim  kompetencje  tłumaczeniowe.  Koncentrujemy  się  na  doskonaleniu  sprawności  tłumaczenia  tekstów  o  tematyce

gospodarczej  w kombinacjach językowych niemiecki-  polski-  niemiecki  oraz na rozwijaniu umiejętności  w zakresie redakcji

tekstu. 

Będziemy doskonalić zdolność wypowiadania się w języku niemieckiej gospodarki, ćwiczyć prezentowanie specjalistycznego

tekstu mówionego w formie streszczonej oraz tłumaczenie z/na język ekonomiczno- handlowy tekstów pisemnych.  

W trybie nauczania zdalnego oczekuję od Studentek/ów zrozumienia dla ograniczeń dydaktycznych narzuconych brakiem formy

frontalnej. Konieczna będzie intensyfikacja pracy własnej (autodydaktyka) i przygotowanie na każde zajęcia tak, aby 90 minut

spędzone przed monitorem polegało na intensywnej interakcji werbalnej (w zakresie narzędzi oferowanych przez MS Teams).

Tematy:

1. Linguistische Eigenschaften von Wirtschaftstexten

 allgemeines und branchenspezifisches Wirtschaftsvokabular
 Wirtschaftsgebiete
 Beschreibung eines Firmenprofils

2. Rechtsformen der Unternehmen

 Firmen als natürliche/ juristische Personen
 das Bürgerliche Gesetzbuch und das Handelsgesetzbuch
 Einzelunternehmen und Handelsgesellschaften

3. Kurzmeldungen in deutsch- polnischer Übersetzung

 Steuerpolitik
 Nachfrage vs. Angebot: Konsumklimaindex
 Kaufkraft des Geldes
 Globalisierung im Handel

Literatura przedmiotu: 

1. Braun, Ch./ Brüggemann, W./Weermann, W. : Wirtschaft- auf Deutsch, Klett Edition Deutsch, München 2000.
2. Olfert, K./Rahn, H-J : Lexikon der Betriebswirtschaftslehre, Friedrich Kiehl Verlag, Ludwigshafen (Rhein) 2004.
3. Namuth,  Kerstin  /  Lüthi,  Thomas:  Gesprächstraining  Deutsch  für  den  Beruf.  Kommunikation  am  Arbeitsplatz.  Ein

Trainingsprogramm für Deutsch als Fremdsprache.  Verlag für Deutsch, Ismaning 2000.

Będziemy bazować na zeskanowanych tekstach z w/w podręczników oraz na tekstach autentycznych z części gospodarczej
niemieckich gazet codziennych. 

Ponadto ćwiczyć będziemy rozumienie ze słuchu czytanego niemieckiego tekstu i streszczenie go przy użyciu nowo poznanych

słów i wyrażeń oraz sprawność pamięciową na bazie tekstów ustaw z polskiego kodeksu postępowania cywilnego (skany przez

MS Teams).

Podstawa zaliczenia semestru:

TEST pisemny (MS Forms) sprawdzający Państwa wiedzę nabytą podczas zajęć w ciągu całego semestru. Zaliczenie testu, a
tym samym zaliczenie  przedmiotu,  to  uzyskanie  60%  ilości  przewidzianych  maksymalnie  punktów  (wytyczne  wg.  USOS).
Termin  testu-  przedostatnie  zajęcia  w semestrze.  Poprawa  niezdanego  testu-  ostatnie  zajęcia  w semestrze  (MS Teams).
Udzielenie zaliczenia wraz z oceną i  wpisem do USOS- ostatnie zajęcia w semestrze.  Nieobecność studentki/a w terminie
zaliczenia i poprawy- konieczne zwolnienie lekarskie.

Obecność na zajęciach:

Zgodnie z regulaminem studiów. 


