
 
Program kształcenia na kursie  

 

Wydział/Jednostka prowadząca kurs Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Nazwa kursu Kurs Języka Obcego  Ogólnego 
(zakres: m.in. język angielski, niemiecki, 
francuski) 

Typ kursu 

Forma kształcenia 

Doskonalący 
 
Niestacjonarna 

Ogólne cele kształcenia  Kurs ma na celu : 
1) rozwijanie komunikacyjnych kompetencji 

językowych w  zakresie działań językowych 
(czytanie, słuchanie,  mówienie, pisanie, 
interakcja, z uwzględnieniem niezbędnych 
strategii językowych; 

2) rozwijanie umiejętności samodzielnego 

uczenia się,  oraz skutecznego 

porozumiewania się z otoczeniem. 

Zasady rekrutacji O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń w 

ramach limitu miejsc w danej edycji kursu i dokonanie 

opłaty. Minimalna i maksymalna liczba uczestników 

kursu jest ustalana dla każdej edycji kursu oddzielnie. 

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby 

kandydatów, kurs może nie zostać uruchomiony. 

Wymagania wstępne  Wykonanie testu poziomującego umieszczonego na 

stronie kursu 

Liczba semestrów 1(30 godzin) 

Plan kursu Plan „Kursu Języka Obcego  Ogólnego” 
 

Opłata za kurs (całość) wg  załączonego kosztorysu 

Imię i nazwisko kierownika kursu   mgr Iwona Mrozińska, tel. 609 654 063, 
iwona.mrozinska@us.edu.pl 
 

Kadra dydaktyczna 
 

Lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

 
Informacje o kursie 

Dane teleadresowe jednostki: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 
Sekretariat, ul. Szkolna 7, pokój 21, II piętro,  
tel.: (032) 359 18 87; tel./fax.:(032) 359 20 58 

spnjo@us.edu.pl 

                           http://spnjo.us.edu.pl 
Dni i godziny otwarcia sekretariatu: 
pon.- czw. : od 7.30 do 16.00 
pt. : od 7.30 do 15.30 
Materiały dostępne w sekretariacie: 
deklaracja uczestnictwa w kursie 
Wymagane od kandydata dokumenty składane w 
sekretariacie: 
deklaracja uczestnictwa w kursie oraz dowód opłaty 
za kurs. 
Terminy zajęć: 

mailto:spnjo@us.edu.pl
http://spnjo.us.edu.pl/


Zgodnie z harmonogramem kursu podanym na stronie 
kursu, oraz na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu 
SPNJO  
 

Wymogi związane z ukończeniem 
kursu (praca końcowa/egzamin 
końcowy) 

Zaliczenie testu semestralnego 

 
 
 
 
 

Program kształcenia na kursie  
 
 

Wydział/Jednostka prowadząca kurs Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Nazwa kursu Kurs Języka Obcego  Specjalistycznego 
(zakres: m.in. język angielski, niemiecki, 
francuski) 

Typ kursu 

Forma kształcenia 

Doskonalący 
 
Niestacjonarna 

Ogólne cele kształcenia  Kurs ma na celu pogłębienie znajomość języka 
mówionego oraz pisanego dla potrzeb zawodowych, 
akademickich oraz naukowych. 
W ramach kursu słuchacze rozwijają umiejętność: 

1) rozumienia różnego rodzaju tekstów pisanych i  
wypowiedzi ustnych; 

2) redagowania form pisemnych właściwych dla 
danej dziedziny (korespondencja formalna,  
pisma, artykuły, notatki, sprawozdania, 
raporty, streszczenia, abstrakty, itd.); 

3) formułowania wypowiedzi ustnych (produkcja i 
interakcja)  w oparciu o  znajomość  wymowy, 
struktur gramatycznych i  słownictwa,  
posługując się regułami organizacji 
wypowiedzi,  odpowiednim rejestrem i stylem; 

4) korzystania dla celów terminologicznych ze 
specjalistycznych tekstów paralelnych. 
 

Zasady rekrutacji O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń w 

ramach limitu miejsc w danej edycji kursu i dokonanie 

opłaty. Minimalna i maksymalna liczba uczestników 

kursu jest ustalana dla każdej edycji kursu oddzielnie. 

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby 

kandydatów, kurs może nie zostać uruchomiony. 

Wymagania wstępne  Wykonanie testu poziomującego umieszczonego na 

stronie kursu 

Liczba semestrów 1 (30 godzin) 

Plan kursu Plan „Kursu Języka Obcego Specjalistycznego” 

Opłata za kurs (całość) wg  załączonego kosztorysu 

Imię i nazwisko kierownika kursu   mgr Iwona Mrozińska, tel. 609 654 063, 
iwona.mrozinska@us.edu.pl 
 



Kadra dydaktyczna 
 

Lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

 
Informacje o kursie 

Dane teleadresowe jednostki: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 
Sekretariat, ul. Szkolna 7, pokój 21, II piętro,  
tel.: (032) 359 18 87; tel./fax.: (032) 359 20 58 

spnjo@us.edu.pl 

                           http://spnjo.us.edu.pl 
Dni i godziny otwarcia sekretariatu: 
pon.- czw. : od 7.30 do 16.00 
pt. : od 7.30 do 15.30 
Materiały dostępne w sekretariacie: 
deklaracja uczestnictwa w kursie 
Wymagane od kandydata dokumenty składane w 
sekretariacie: 
deklaracja uczestnictwa w kursie oraz dowód opłaty 
za kurs. 
Terminy zajęć: 
Zgodnie z harmonogramem kursu, podanym na 
stronie kursu, oraz na tablicy ogłoszeń obok 
sekretariatu SPNJO  
 

Wymogi związane z ukończeniem 
kursu (praca końcowa/egzamin 
końcowy) 

Zaliczenie testu semestralnego 

 

 
 
 

Program kształcenia na kursie 
 

Wydział/Jednostka prowadząca kurs Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Nazwa kursu Kurs Przygotowujący do Egzaminu 
Certyfikującego Poziom Biegłości Językowej 
(zakres: m.in. język angielski, niemiecki, 
francuski) 
 

Typ kursu 

Forma kształcenia 

Doskonalący 
 
Niestacjonarna 

Ogólne cele kształcenia  Kurs ma na celu kompleksowe przygotowanie do 
językowych egzaminów certyfikujących. 
 
W ramach kursu słuchacze: 

1)  zapoznają się z wymaganiami oraz technikami 

egzaminacyjnymi; 

2)  rozszerzają słownictwo stosując je w różnych 
formach komunikacji, utrwalając struktury 
gramatyczne w ich aktywnym zastosowaniu w 
komunikacji, zwracając uwagę na poprawność 
gramatyczną i stylistyczną wypowiedzi ustnych 
i pisemnych; 

3)  doskonalą techniki egzaminacyjne na 
podstawie autentycznych testów z 
poprzednich lat oraz dodatkowych materiałów 

mailto:spnjo@us.edu.pl
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wspierających naukę; 
4) są systematycznie ewaluowani . 

 

Zasady rekrutacji O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń w 

ramach limitu miejsc w danej edycji kursu i dokonanie 

opłaty. Minimalna i maksymalna liczba uczestników 

kursu jest ustalana dla każdej edycji kursu oddzielnie. 

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby 

kandydatów, kurs może nie zostać uruchomiony. 

Wymagania wstępne  Wykonanie testu poziomującego umieszczonego na 

stronie kursu 

Liczba semestrów 1 (30 godzin) 

Plan kursu Plan „Kursu Przygotowującego do Egzaminu 
Certyfikującego Poziom Biegłości Językowej” 

Opłata za kurs (całość) wg  załączonego kosztorysu 

Imię i nazwisko kierownika kursu   mgr Iwona Mrozińska, tel. 609 654 063, 
iwona.mrozinska@us.edu.pl 
 

Kadra dydaktyczna 
 

Lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

 
Informacje o kursie 

Dane teleadresowe jednostki: 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 

Sekretariat, ul. Szkolna 7, pokój 21, II piętro,  
tel.: (032) 359 18 87; tel./fax.: (032) 359 20 58 

spnjo@us.edu.pl 

                           http://spnjo.us.edu.pl 
Dni i godziny otwarcia sekretariatu: 
pon.- czw. : od 7.30 do 16.00 
pt. : od 7.30 do 15.30 
Materiały dostępne w sekretariacie: 
deklaracja uczestnictwa w kursie 
Wymagane od kandydata dokumenty składane w 
sekretariacie: 
deklaracja uczestnictwa w kursie oraz dowód 
dokonania opłaty za kurs. 
Terminy zajęć: 
Zgodnie z harmonogramem kursu, podanym na 
stronie kursu, oraz na tablicy ogłoszeń obok 
sekretariatu SPNJO  
 

Wymogi związane z ukończeniem 
kursu (praca końcowa/egzamin 
końcowy) 

Zaliczenie testu semestralnego 
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