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TREŚCI MERYTORYCZNE I EFEKTYWNOŚĆ OFERTY 
DYDAKTYCZNEJ KATEDRY BUSINESS COMMUNICATION W 

JĘZYKACH: ANGIELSKIM, NIEMIECKIM I 

ROSYJSKIM 

prof, dr hab. Monika Neymann 

Badania statutowe były ściśle związane z merytoryczną działalnością 
Katedry, a także ze strategią jej działań na przyszłość. W badaniach tych brali 
udział: prof, dr hab. Monika Neymann, prof, dr hab. Janina Mąkosza-Bogdan, 
dr Ryszard Adamowicz, dr Stanisław Szadyko, mgr Anna Murdoch, mgr Hen-
ryk Dreger, mgr Agnieszka Kaczyńska. Wyniki nie były dotychczas publiko-
wane. Zakres badań został zaplanowany na trzy lata, przy czym w pierwszym 
roku przeprowadzone były badania wstępne i pilotowe, na podstawie ankiety 
obejmującej wszystkich uczestników zajęć Business Communication (100 re-
prezentantów) i pisemnej oceny efektywności ich prowadzenia, dokonanej 
przez studentów anonimowo lub imiennie (te ostatnie z ich własnej inicjatywy) 
po uzyskaniu wpisu zaliczeniowego w indeksie, a więc w chwili, gdy treść ich 
w żadnym wypadku nie mogła mieć wpływu na ocenę (czego studenci mogliby 
się obawiać, gdyby ocenę tę przeprowadzono wcześniej). 

Drugi rok badań ma być poświęcony: 

• powtórzeniu badań roku pierwszego, dla ich pełniejszej weryfikacji; 

• określeniu wymagań rynku pracy w stosunku do naszych absolwentów pod 
kątem ich kompetencji w zakresie Business Communication. 

W trzecim roku oprócz powtórzenia punktu a) badań roku pierwszego i 
drugiego, przewidujemy określenie praktycznych zastosowań wniosków z ba-
dań przeprowadzonych wcześniej, opracowanie raportu końcowego i określenie 
strategii prac badawczych i praktycznej działalności Katedry na przyszłość oraz 
opracowania szczegółowych programów nauczania dla poszczególnych kierun-
ków Business Communication. 
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1.1. Oferta dydaktyczna Katedry 

Dla lepszego zrozumienia celowości tego rodzaju badań przedstawiam 
poniżej krótką informację o ofercie dydaktycznej Katedry, która obejmuje wy-
kłady, ćwiczenia i seminaria o następującej tematyce: 

• Kultura i język negocjacji - wersja angielsko-rosyjska i niemiecko-rosyjska 

• Kultura i etykieta biznesu - wersje językowe jak wyżej 

• Kultura i język marketingu - „ 

• Język finansów, bankowości i giełdy - „ 

• Prawny język biznesu - „ 

• Public relations-język i kultura. „ . 

• Effective Business Writing - tylko wersja angielska 

Oferta ta spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży, a jej popular-
ność systematycznie wzrastała i nadal rośnie. Jednakże jej przyszłe formy i 
treści powinny mieć solidniejsze podstawy niż intuicyjne odczucia i profesjo-
nalne doświadczenia dydaktyków, czy nieraz emocjonalny i spontaniczny wy-
bór studentów. Duże zainteresowanie ofertą Katedry zobowiązuje również do 
zapewnienia odbiorcom nie tylko wysokiego poziomu zajęć, lecz również za-
opatrzenia ich w odpowiednie materiały do pracy samodzielnej. 

1.2. Badania pierwszego etapu 

Badania przeprowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 
1994/95 miały - jak już wspomniano - charakter wstępny, pilotowy. Otworzyła 
je ankieta o treściach ściśle merytorycznych, badająca przydatność oferty dy-
daktycznej Katedry w całości i w rozbiciu na poszczególne tematy. Ankietę tę 
poddano analizie statystycznej i wstępnej ocenie jej treści merytorycznych. Na 
generalne wnioski merytoryczne jest zdecydowanie za wcześnie, gdyż zbyt 
mała jest ilość respondentów (100 w pierwszym etapie badań), aby były one 
miarodajne. Dlatego też ankieta ta w nowej, rozszerzonej formie będzie powta-
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rżana w każdym semestrze przez następne dwa lata. Wtedy dopiero, porównu-
jąc kolejne wyniki, można będzie wyprowadzić wnioski na tyle rzetelne, aby 
ich praktyczne aplikacje spełniły oczekiwania odbiorców. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że wyniki z kolejnych semestrów mogą 
być różne ze względu na zmieniający się poziom znajomości języków obcych 
wyniesiony ze szkoły średniej, który mimo usilnej pracy lektorów CNJO nie 
zawsze pozwala zainteresowanym na wybranie tego kierunku Business Com-
munication, który ich naprawdę interesuje, a który wymaga większej biegłości 
w języku mówionym (np. negocjacje, marketing). Dużą rolę odgrywają tu rów-
nież uwarunkowania polityczno-gospodarcze i swego rodzaju „moda" na taki 
czy inny język. Nie można tu pominąć realiów praktycznych, czyli wymagań 
rynku pracy przy wzrastającej konkurencji, które będą się niewątpliwie za-
ostrzały. 

Wstępne wyniki przeprowadzonej ankiety wykazały, że za najbardziej 
przydatny uznany został kierunek Język finansów, bankowości i giełdy oraz 
Kultura i język negocjacji, Effective Business Writing, Prawny język biznesu 
oraz Kultura i etykieta biznesu, następnie Kultura i język marketingu i Public 
Relations1 . 

Przydatność proponowanych kierunków BC z punktu widzenia planów 
zawodowych studentów wykazuje, iż najbardziej pozytywnie wypowiadają się 
studenci planujący podjęcie pracy w firmie zachodniej, agencji reklamowej i w 
banku. Również w tym przypadku za najbardziej przydatny kierunek uznany 
został Język finansów, bankowości i giełdy, Kultura i język negocjacji oraz 
Effective Business Writing. Z kolei Kultura i język negocjacji i Język finan-
sów, bankowości i giełdy są najbardziej przydatne, gdy rozpatrujemy ten pro-
blem z punktu widzenia znajomości języków obcych przez studentów. Przy 

1 Warto tu dodać, że zgłoszenia studentów na semestr zimowy r. 
akademickiego 1995/96 wykazały przy ciągle wzrastającej popularności 
wiodącej oferty BC, znaczny wzrost zainteresowania językiem marketingu i 
Public Relations. To samo zjawisko potwierdza się w zgłoszeniach na semestr 
letni tegoż roku akademickiego. Dowodzi to stale wzrastającej popularności 
zajęć z BC i lepszej znajomości oferowanych treści (nasze informacje, przekaz 
ustny wśród młodzieży), a co za tym idzie bardziej świadomego wyboru. 



czym najwięcej pozytywnych odpowiedzi w tym przypadku uzyskano wśród 
studentów ze znajomościąjęzyka rosyjskiego i angielskiego. 

Zbadano również ocenę zajęć Business Communication kolejno z punktu 
widzenia: 

- planów zawodowych studentów, 

- znajomości języków obcych, 

- kierunku i roku studiów, 

- ogólnego rozwoju intelektualnego. 

W kategorii ogólny rozwój intelektualny zajęcia Business Communication 
uzyskały u wszystkich studentów ocenę bardzo dobry lub dobry. 

Natomiast w kategorii przydatność zajęć w przyszłej pracy zawodowej 
w odpowiedziach dominowały oceny: bardzo dobry i dobry oraz odnotowano 
tylko 2 oceny dostateczne. 

Najwięcej ocen bardzo dobrych w pierwszej i drugiej kategorii pojawiło się 
wśród osób planujących pracę w firmie zachodniej, w banku. 

Z punktu widzenia znajomości języków obcych najwyższe oceny wysta-
wiły osoby ze znajomościąjęzyka rosyjskiego, angielskiego i niemieckiego. 

Dodatkowo, zajęcia BC oceniali w sposób pozytywny (bardzo dobry i dobry) 
głównie studenci kierunku FIBA, a najwięcej ocen bardzo dobrych wystawili 
studenci z kierunku ZIM. 

Ocena przydatności oferty dydaktycznej Katedry nie jest jedyną informa-
cją którą uzyskaliśmy z ankiety, ale na pewno najważniejszą. Z ogłoszeniem 
pozostałych wstrzymamy się aż do Raportu końcowego. Warto natomiast po-
szerzyć wnioski wstępne o opinie studentów, o których wspomniano powyżej. 

Dominującą nutą jest wielokrotnie podkreślana praktyczna użyteczność 
zajęć z prośbą o jak największy samodzielny udział studentów (prezentacje, gry 
symulacyjne). Dużą popularnością cieszą się również Raporty z określonych 
partii literatury przedmiotu pisane w języku obcym według wymagań formal-
nych firm zachodnich. 
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Wysoko oceniana jest też możliwość poznania autentycznych realiów BC 
(dokumenty, kontrakty, różne formy korespondencji, raporty, „memo", „press 
release", „press kit" itp.). 

Przeważająca większość studentów bardzo chwali możliwość równoległe-
go poznawania terminologii i frazeologii wybranego kierunku jednocześnie w 
dwóch językach obcych. 

Uwagi merytoryczne uzupełniało też wiele nowych pomysłów i propozy-
cji w zakresie treści i metodyki prowadzenie zajęć. Niektóre były mało realne 
(np. postulat zwiększenia ilości godzin przewidzianych na każdy kierunek BC z 
30 na 60 lub propozycja udziału w prawdziwych rundach negocjacyjnych i 
rokowaniach gospodarczych prowadzonych w języku obcym). Ale było też 
wiele ciekawych sugestii, które już wprowadziliśmy w życie. Było też wiele 
ciepłych słów pod adresem wykładowców - a to jest zawsze miłe sercu każdego 
nauczyciela, tym bardziej, że były to przeważnie wypowiedzi anonimowe i 
wszystkie złożone już po zaliczeniu, a więc bez żadnych „strategicznych" ce-
lów. 

UWARUNKOWANIA STRUKTURALNE I KULTUROWE ORAZ 
JĘZYK NEGOCJACJI HANDLOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH 

ROKOWAŃ GOSPODARCZYCH 

prof. dr hab. Monika Neymann 

Badania w ramach grantu międzykolegialnego prowadzone przez cały ze-
spół Katedry obejmowały część dotyczącą kulturowych uwarunkowań nego-
cjacji i ich typowej frazeologii na przykładach języków: angielskiego i rosyj-
skiego. 

1. Uwarunkowania kulturowe: Przedstawiono tu najbardziej typowe 
różnice kulturowe między negocjatorami europejskimi, północno - i południo-
woamerykańskimi, Arabami, Chińczykami i Japończykami. Informacje te wy-
nikały z osobistych doświadczeń i obszernej literatury przedmiotu, zwłaszcza 
tej autorstwa profesjonalnych negocjatorów praktyków. Wykazały one, jak 
bardzo różne mogą być zachowania negocjacyjne i wzajemne postrzeganie się 


