
 

 

STUDIA PODYPLOMOWE 

KOMUNIKACJA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM I ADMINISTRACJI  

 

 

Informacja o studiach podyplomowych: 

Studia podyplomowe: Komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji 

przeznaczone są dla osób, które chciałyby pogłębić znajomość języka obcego i rozszerzyć 

słownictwo w zakresie branżowego języka angielskiego, wzmacniając swoją obecną i 

przyszłą pozycję zawodową. Znajomość języka obcego umożliwia nawiązanie i usprawnienie 

współpracy z partnerami zagranicznymi oraz sprawne funkcjonowanie w środowisku 

międzynarodowym. Program studiów podyplomowych kładzie szczególny nacisk na 

praktyczne wykorzystanie kompetencji językowych w sytuacjach wymagających 

zastosowania formalnego języka angielskiego, takich jak: obrady, spotkania, wystąpienia, 

prowadzenie korespondencji czy sporządzanie raportów.   

Studia podyplomowe obejmują łącznie 200 godzin dydaktycznych i trwają dwa semestry. Po 

ukończeniu studiów Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w 

Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie potwierdzające ich kompetencje z zakresu 

specjalistycznego języka angielskiego. 

 

 



 

 

 

Słuchacze: 

Studia podyplomowe adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich 

kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu 

specjalistycznego, branżowego języka angielskiego, niezbędnych m.in. dla pracowników 

administracji, organizacji międzynarodowych oraz innych osób współpracujących z 

organizacjami międzynarodowymi oraz zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, w celu 

umożliwienia im pełnego i skutecznego działania i współdziałania na arenie 

międzynarodowej. 

 

Cel studiów: 

- przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności posługiwania się branżowym językiem 

angielskim, zarówno w mowie jak i w piśmie, w zakresie szeroko pojętej administracji i 

współpracy międzynarodowej; 

- przekazanie słuchaczom praktycznych wskazówek dotyczących współpracy 

międzynarodowej, m.in. aspektów interkulturowych w relacjach z partnerami zagranicznymi,  

- zapoznanie słuchaczy z zasadami pisania e-maili, listów i pism formalnych, raportów oraz 

prowadzenia korespondencji służbowej,  

- zapoznanie słuchaczy z zasadami przygotowania prezentacji, wystąpień publicznych, 

prowadzenia spotkań, zasadami, których znajomość umożliwia sprawne funkcjonowanie w 

środowisku międzynarodowym; 

- zapoznanie słuchaczy z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi doboru środków 

językowych właściwych w konkretnych sytuacjach zawodowych, w sytuacjach 

wymagających zastosowania formalnego języka angielskiego, takich jak: obrady, spotkania, 

wystąpienia, prowadzenie korespondencji czy sporządzanie raportów.   

 

Główne założenia  

Uczestnicząc w warsztatach językowych, słuchacze doskonalą kompetencje językowe w 

zakresie rozumienia ze słuchu, mówienia i pisania tekstów i sprawozdań oraz praktyczne 

umiejętności niezbędne we współpracy międzynarodowej m.in.: przygotowanie prezentacji, 

prowadzenie rozmów i spotkań, prowadzenie korespondencji oraz przygotowywanie 

dokumentów, listów formalnych i raportów w języku angielskim. Istotnym aspektem zajęć 

warsztatowych prowadzonych w ramach studiów podyplomowych Komunikacja w 

Biznesie Międzynarodowym i Administracji jest dobór środków językowych do 

konkretnych sytuacji zawodowych właściwych, a zatem najskuteczniejszych w konkretnych 

sytuacjach zawodowych. 



 

 

Metody prowadzenia zajęć 

• Prezentacje 

• Konwersatoria  

• Warsztaty   

• Seminaria i dyskusje 

• Webinaria  

 

Możliwość wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT jako wsparcia procesu 

dydaktycznego. 

 

Program studiów  

Program podstawowy obejmuje m.in.: 

1. Komunikację ustną i pisemną w administracji, współpracy międzynarodowej i 

interkulturowej. 

2. Wybrane zagadnienia gramatyczne, leksykalne i stylistyczne. 

3. Aspekty interkulturowe we współpracy międzynarodowej. 

4. Doskonalenie kompetencji językowych w zakresie mówienia: prowadzenia rozmów,  

rozmów telefonicznych, spotkań, przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych. 

 

5. Doskonalenie kompetencji językowych w zakresie pisania listów i pism formalnych,  

dokumentów i raportów oraz ich właściwego odbioru/odczytywania. 

 

6. Podstawy tłumaczenia oraz redakcji tekstów specjalistycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem uwarunkowań interkulturowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zajęcia obejmują: 

1. Wprowadzenie kluczowego słownictwa specjalistycznego związanego z 

przygotowaniem pism, dokumentacji, korespondencji ogólnobiznesowej i 

korporacyjnej. 

2. Praca oraz analiza wybranych tekstów i dokumentów specjalistycznych z różnych 

dziedzin (teksty o tematyce prawniczo-ekonomicznej, prawno-finansowej, naukowo-

technicznej, wraz z elementami tłumaczenia z języka polskiego na angielski oraz z 

języka angielskiego na polski.  

3. Przygotowanie prezentacji. Doskonalenie umiejętności z zakresu wystąpień 

publicznych oraz sztuki argumentacji oraz współpracy z partnerami i organizacjami 

zagranicznymi.     

4. Wprowadzenie wybranej terminologii specjalistycznej ze szczególnym 

uwzględnieniem branżowego słownictwa biznesowego. 

5. Wprowadzenie kluczowych zagadnień związanych z prowadzeniem rozmów i 

negocjacji z instytucjami, organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi. 

Prezentacja i zastosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych niezbędnych do 

skutecznej współpracy, wymiany informacji lub negocjacji. 

6. Doskonalenie kompetencji językowych i kulturowych niezbędnych do 

funkcjonowania w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym, m.in. 

spotkania, komunikacja pisemna i ustna w administracji oraz praktyce biznesowej, 

umiejętności miękkie, etc.  

7. Doskonalenie umiejętności związanych z nawiązywaniem kontaktów zawodowych i 

biznesowych (socialising and networking), niezbędnych w pracy zawodowej i 

współpracy międzynarodowej. Zajęcia skoncentrowane na rozwijaniu kompetencji 

komunikacyjnych w mowie i w piśmie. Elementy korespondencji służbowej i 

handlowej oraz prowadzenie rozmów telefonicznych w języku angielskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Atuty studiów podyplomowych Komunikacja z Biznesie Międzynarodowym i 

Administracji w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie: 

• wysoki poziom jakości kształcenia; 

• wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna; 

• wykładowcy specjalistycznego języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem w  

   zawodzie; 

• właściwie dobrane materiały dydaktyczne dla słuchaczy; 

• indywidualne podejście do każdego słuchacza; 

• możliwość podnoszenia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych; 

• baza dydaktyczna i biblioteczna; 

• wykorzystanie nowoczesnej technologii jako wsparcia procesu dydaktycznego, połączenie 

tradycyjnych metod dydaktycznych oraz możliwości nowoczesnych technologii ICT (metoda 

blended learning)   

• lokalizacja w centrum Warszawy (dogodny dojazd). 

 

REKRUTACJA NA STUDIA - WYMAGANE DOKUMENTY: 

• podanie kandydata o przyjęcie na studia 

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

• 2 aktualne fotografie o wymiarach 35×45 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle, 

podpisane imieniem i nazwiskiem, 

• kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość 

kandydata, 

• kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej., 

  

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Lingwistycznej Szkoły 
Wyższej: Reduta Business Center, Al. Jerozolimskie 148, 02-326 
Warszawa ZAPISUJĄC SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE KANDYDACI 
WNOSZĄ OPŁATY: 

• 500zł tytułem dopuszczenia do egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej 

• Opłata jednorazowa za studia 5900 zł 



 

 

• Opłata semestralna: 3200 zł (x2) 

  

KONTAKT: Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Anna Jaroch Tel. +48 22 
886 50 12 Informacje, zapisy: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl 

Zapisz się na studia! 

 

KONTAKT 

• Lingwistyczna Szkoła Wyższa 

Reduta Business Center, 

Al. Jerozolimskie 148 

02-326 Warszawa 

• TELEFON+ 48 22 886 50 12 

• EMAILdziekanat@lingwistyka.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

 

 

 

Lista przedmiotów  

1. Komunikacja ustna w administracji i biznesie – styl oficjalny. Obrady, wystąpienia, spotkania 

z partnerami zagranicznymi. 

Konwersatorium i prezentacje 

2. Komunikacja pisemna w administracji i biznesie  - styl oficjalny.  Listy formalne, raporty, 

korespondencja służbowa. 

Warsztaty i e-learning 

3 Aspekty interkulturowe we współpracy międzynarodowej  - analiza przypadków (tzw. case 

study) – konwersacje i prace projektowe. 

http://212.180.194.234/Rekrutacja/Rejestracja
https://lingwistyka.edu.pl/rekrutacja/
mailto:dziekanat@lingwistyka.edu.pl


 

 

 

4.  Wybrane zagadnienia gramatyczne 

Prezentacje i warsztaty  

 

5. Doskonalenie sprawności językowych 

Mówienie i słuchanie: prowadzenie rozmów, rozmów telefonicznych, spotkań, przygotowanie 

prezentacji, wystąpień publicznych - słownictwo, elementy gramatyki, struktura wypowiedzi. 

Dobór właściwych środków językowych do konkretnych sytuacji zawodowych. 

Warsztaty  

6. Doskonalenie sprawności językowych 

Czytanie i pisanie: emaile, listy formalne, dokumenty i raporty - słownictwo, elementy 

gramatyki, struktura wypowiedzi. 

Dobór właściwych środków językowych do konkretnych sytuacji zawodowych. 

Warsztaty  

 Egzamin końcowy 

 Razem: 200 godzin dydaktycznych 

 


