
 
Program kształcenia na kursie  

 

 
 

Wydział/Jednostka prowadząca kurs Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

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

Typ kursu 

Forma kształcenia 

Dokształcający  
 
Niestacjonarna 

Ogólne cele kształcenia  Kurs ma na celu pogłębienie znajomości języka 
mówionego oraz pisanego dla potrzeb akademickich 
oraz naukowych, rozwijanie sprawności językowych i 
innych umiejętności przydatnych do przygotowywania 
i prowadzenia zajęć ze studentami w języku obcym, 
funkcjonowania  w międzynarodowym środowisku 
akademickim oraz wzmacnianie kompetencji 
osobistych i zawodowych w kontaktach 
międzynarodowych oraz na uczelni. 
 
W ramach kursu słuchacze rozwijają umiejętność: 

1) prowadzenia wykładów i zajęć w języku 
obcym, 

2) organizowania różnych form działalności 
naukowej i dydaktycznej w języku obcym, w 
tym z wykorzystaniem nowych technologii,  

3) prowadzenia dyskursu,  zabierania głosu, 
zadawania pytań i odpowiadania na zapytania 
w dyskusji lub debacie naukowej, w tym 
podczas międzynarodowych konferencji i 
seminariów, 

4) prowadzenia sesji podczas konferencji i 
szkoleń w języku obcym, 

5) przygotowania i przedstawienia prezentacji 
multimedialnej, 

6) przeprowadzania swobodnych rozmów mniej 
oficjalnych, w tym m.in. telefonicznych, 
towarzyskich, w kontaktach ze studentami i 
współpracownikami. 

7) utrzymywania współpracy z 
międzynarodowymi instytucjami naukowymi, 
oraz pracy w zespole naukowo-badawczym 

8) redagowania form pisemnych w oparciu o 
konwencje stylistyczne charakteryzujące język 
akademicki (artykuł, streszczenie, abstrakt, 
raport, przypisy, analiza statystyczna danych, 
korespondencja formalna,   itd.), 

9) formułowania wypowiedzi ustnych z użyciem 
reguł organizacji wypowiedzi  i odpowiedniego 
rejestru i stylu. 
 

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  Kurs przeznaczony jest dla osób ze znajomością 

ogólnego języka obcego na poziomie B1 lub 

wyższym.  

Test diagnostyczny znajduje się na stronie kursu. 

Liczba semestrów 1 (30 godzin) 

 

Plan kursu Plan „Kursu Języka Obcego dla Celów 
Akademickich” 
 

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 
oraz inni pracownicy naukowo-dydaktyczni UŚ  
 

 
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 
umowa 
Wymagane od kandydata dokumenty składane w 
sekretariacie: 
Umowa, 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 semestralnych form ewaluacji  
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