
 

UCHWAŁA NR 145/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 października 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych Język Czeski w Administracji, 
Turystyce i Biznesie 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych Język 
Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  

1 października 2020 r. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 145/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 21 października 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie 
 

 
Program Studiów trwa 3 semestry nauki i zakłada 360 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 30 
 
Semestr I 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. PNJCZ – kurs podstawowy 60 ćwiczenia egzamin 2 

2. Fonetyka języka czeskiego 8 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 1 

3. Podstawy gramatyki języka czeskiego 8 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 1 

4. Aspekty geograficzne i turystyczne 
Republiki Czeskiej 10 wykłady zaliczenie 

na ocenę 1 

5. Historia Czech w zarysie 8 wykłady zaliczenie 
na ocenę 1 

6. Podstawy ekonomii, marketingu i 
stosunków handlowych 10 wykłady zaliczenie 

na ocenę 1 

7. Odmiany i zróżnicowanie języka czeskiego 4 konwersatoria zaliczenie 
na ocenę 1 

8. Ustrój polityczny Czech 4 wykłady zaliczenie 
na ocenę 1 

9. Wiedza o kulturze i literaturze czeskiej 8 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 1 

Razem 10 

 
Semestr II 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. PNJCZ – kurs podstawowy 60 ćwiczenia egzamin 2 

2. Stylistyka języka czeskiego i polskiego w 
perspektywie porównawczej 8 konwersatoria zaliczenie na 

ocenę 1 

3. Geografia gospodarcza Czech 8 wykłady zaliczenie na 
ocenę 1 

4. Podstawy prawa i administracji 12 wykłady zaliczenie na 
ocenę 1 

5. Polsko-czeska współpraca transgraniczna  6 wykłady zaliczenie na 
ocenę 1 

6. Pragmalingwistyka i komunikacja 
interkulturowa w biznesie 6 ćwiczenia zaliczenie na 

ocenę 1 

7. Rozmowy biznesowe 8 wykłady zaliczenie na 
ocenę 1 

8. Techniki i zasady korespondencji biurowej 
w języku czeskim 8 ćwiczenia zaliczenie na 

ocenę 1 

9. 
Wprowadzenie do Programów 
Operacyjnych Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 

4 wykłady zaliczenie na 
ocenę 1 

Razem 10 
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Semestr III 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. PNJCZ – kurs podstawowy 60 ćwiczenia egzamin 2 

2. Język czeski w turystyce – ćwiczenia 
leksykalne 8 konwersatoria zaliczenie na 

ocenę 1 

3. Korespondencja handlowa – ćwiczenia 
leksykalno-stylistyczne 12 wykłady zaliczenie na 

ocenę 1 

4. Korespondencja urzędowa – ćwiczenia 
leksykalno-stylistyczne 12 wykłady zaliczenie na 

ocenę 1 

5. Protokół i etykieta językowa w 
instytucjach publicznych 4 wykłady zaliczenie na 

ocenę 1 

6. Podstawy przekładu konsekutywnego 6 ćwiczenia zaliczenie na 
ocenę 1 

7. Podstawy przekładu pisemnego 6 wykłady zaliczenie na 
ocenę 1 

8. Rozmowy biznesowe 8 ćwiczenia zaliczenie na 
ocenę 1 

9. 
Wprowadzenie do Funduszu 
Mikroprojektów POWT Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska  

4 wykłady zaliczenie na 
ocenę 1 

Razem 10 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

Wydział Filologiczny 
Studia Podyplomowe Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

 SP_W01 
W pogłębionym stopniu zna i rozumie miejsce oraz znaczenie 
filologii w systemie nauk humanistycznych, zna jej specyfikę 
przedmiotową i metodologiczną. 

P7S_WG 

 SP_W02 Rozumie powiązania pomiędzy dyscyplinami naukowymi z 
zakresu nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych. P7S_WG 

 SP_W03 
Ma uporządkowaną wiedzę obejmującą teorie i metodologie z 
zakresu podstaw językoznawstwa stosowanego, komunikacji 
międzykulturowej oraz translatoryki. 

P7S_WG 

 SP_W04 Posiada podstawową wiedzę o historii, strukturze i odmianach 
języka kierunkowego specjalności. P7S_WG 

 SP_W05 Rozumie zagadnienia i pojęcia dotyczące fonetyki i fonologii, 
słowotwórstwa, morfologii, składni, semantyki oraz pragmatyki. P7S_WG 

 SP_W06 

Rozumie zagadnienia i pojęcia z zakresu językoznawstwa 
konfrontatywnego oraz metody analizy i porównywania 
polszczyzny z językiem czeskim na poszczególnych poziomach 
(fonologia, morfologia, składnia, leksyka). 

P7S_WG 

 SP_W07 Zna główne prądy i zjawiska w kulturze, literaturze kraju 
obszaru języka kierunkowego specjalności. P7S_WG 

 SP_W08 
Zna terminologię, frazeologię oraz leksykę specjalistyczną 
języka czeskiego, funkcjonującą w komunikacji związanej z 
obszarami nauczania: administracją, turystyką i biznesem. 

P7S_WG 

 SP_W09 

Zna podstawowe zagadnienia z zakresu realioznawstwa i 
kultury Czech, takie jak: cywilizacja, społeczeństwo, geografia, 
system polityczny, system edukacji, system prawny i 
gospodarczy, orientuje się we współczesnym życiu politycznym 
i kulturalnym. 

P7S_WG 

 SP_W10 Rozumie zasady i specyfikę komunikacji międzykulturowej. P7S_WG 

 SP_W11 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące regulacji z zakresu 
prawa administracyjnego oraz prawa handlowego. P7S_WG 

 SP_W12 

Zna współczesne koncepcje i metody zarządzania oraz formy 
organizacyjno-prawne przedsiębiorstw; rozumie rolę i 
znaczenie informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; zna 
podstawowe zasady zarządzania międzynarodowego i 
międzykulturowego. 

P7S_WG 

 SP_W13 
Zna podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz podstawowe akty i regulacje prawne Republiki Czeskiej w 
tym zakresie. 

P7S_WG 

 SP_W14 Zna i rozumie problematykę działalności gospodarczej w świetle 
wartości etycznych. P7S_WK 

 SP_W15 Zna zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, zna główne 
instytucje UE oraz programy i fundusze unijne. P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

 SP_U01 Zna system gramatyczny języka czeskiego. P7S_UW 

 SP_U02 Prawidłowo posługuje się zasadami poprawnej wymowy, 
odczytuje zapis transkrypcji fonetycznej. P7S_UW 

 SP_U03 
Poprawnie wykorzystuje język kierunkowy specjalności w 
różnych zakresach komunikacji językowej; rozumie i tworzy 
teksty zróżnicowane stylistycznie i funkcjonalnie. 

P7S_UW 

 SP_U04 Definiuje podstawowe różnice i podobieństwa P7S_UW 
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Pomiędzy językiem rodzimym a językiem kierunkowym 
specjalności na różnych jego poziomach. 

 SP_U05 Wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje przy 
wykorzystaniu różnych źródeł i metod. P7S_UW 

 SP_U06 
Czyta ze zrozumieniem różnego rodzaju teksty specjalistyczne 
zawierające fachowe słownictwo oraz złożone struktury 
gramatyczne. 

P7S_UW 

 SP_U07 

Nazywa i analizuje zjawiska językowe na wszystkich 
płaszczyznach i poziomach systemu języka kierunkowego, 
stosuje posiadaną wiedzę do interpretacji tekstu pisanego oraz 
mówionego w różnych mediach. 

P7S_UW 

 SP_U08 

Potrafi wymienić główne prądy i zjawiska w kulturze obszaru 
języka kierunkowego specjalności; umie podać przykłady dzieł 
w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej i sztuki – 
literatury, filmu, teatru, muzyki. 

P7S_UW 

 SP_U09 
Opisuje najważniejsze elementy systemu politycznego, 
religijnego, edukacyjnego, prawnego i gospodarczego Republiki 
Czeskiej. 

P7S_UW 

 SP_U10 
Posługuje się w mowie i w piśmie terminologią, frazeologią oraz 
leksyką specjalistyczną, funkcjonującą w komunikacji związanej 
z działalnością gospodarczą na terytorium Republiki Czeskiej. 

P7S_UW 

 SP_U11 

Opisuje zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, wymienia 
główne instytucje oraz programy i fundusze UE ze szczególnym 
uwzględnieniem współpracy polsko-czeskiej (np. w zakresie 
euroregionów). 

P7S_UW 

 SP_U12 Umie wykorzystać narzędzia informatyczne we własnej pracy. P7S_UW 

 SP_U13 

Poprawnie posługuje się czeszczyzną w zakresie podstawowych 
rodzajów komunikacji językowej; potrafi porozumieć się w 
typowych sytuacjach społecznych; potrafi redagować proste 
teksty oraz wyrażać sądy i opinie w tymże języku. 

P7S_UK 

 SP_U14 
Posługuje się w mowie i w piśmie terminologią, frazeologią oraz 
leksyką specjalistyczną, funkcjonującą w komunikacji związanej 
z administracją, turystyką i biznesem. 

P7S_UK 

 SP_U15 Potrafi prowadzić rozmowę telefoniczną oraz korespondencję 
tradycyjną i e-mailową w języku czeskim. P7S_UK 

 SP_U16 Potrafi przygotować wystąpienie i uczestniczyć w dyskusji w 
języku kierunkowym specjalności. P7S_UK 

 SP_U17 Prezentuje swoje stanowisko w postaci pracy pisemnej czy 
wystąpienia ustnego wspartego prezentacją. P7S_UK 

 SP_U18 Potrafi uczestniczyć w pracach zespołowych, których działania 
będą prowadzone w języku czeskim. P7S_UO 

 SP_U19 Umie samodzielnie zdobywać i pogłębiać uzyskaną wiedzę i zna 
sposoby na jej poszerzenie. P7S_UU 

SP_U20 

Potrafi celowo i skutecznie zastosować w sytuacjach 
zawodowych zdobyte umiejętności komunikowania się i zna 
metody na ich ulepszanie; potrafi efektywnie i autonomicznie 
dostosowywać i modyfikować wiedzę oraz umiejętności do 
zmieniających się potrzeb zawodowych, a także 
ukierunkowywać w tym zakresie osoby trzecie.  

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 SP_K01 

Zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego uzupełniania i 
doskonalenia nabytej wiedzy oraz umiejętności. Rozumie 
potrzebę uczenia się przez całe życie, a także podnoszenia 
kompetencji zawodowych – w związku z czym rozumie 
konieczność dalszego kształcenia zawodowego; dokonuje 
krytycznej oceny własnych kompetencji zawodowych i 
podejmuje kroki w celu rozwoju doskonalenia umiejętności z 
zakresu języka, realiów, kultury i literatury czeskiej. 

P7S_KK 

 SP_K02 
Wie z jakich narzędzi korzystać oraz gdzie zasięgnąć porady 
eksperckiej w razie trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
danego problemu. 

P7S_KK 



5 

 SP_K03 

Docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości, ma 
świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju, Europy, uczestniczy w życiu 
kulturalnym. 

P7S_KO 

 SP_K04 
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i 
organizacjach z uwzględnieniem i poszanowaniem kultury oraz 
porządku prawnego Czech.  

P7S_KO 

 SP_K05 Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i 
przestrzegania zasad etyki zawodowej. P7S_KR 

 
 

 
 

 
 

 


