JJ1 - JĘZYK ANGIELSKI B1
Kurs pomostowy
ORGANIZATOR

TEMATYKA KURSU

PROGRAM KURSU

WARUNKI PRZYJĘCIA

Studium Języków Obcych
CEL: Pogłębienie kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem
sprawności mówienia i słuchania
ZAKRES: present simple. present continuous, past simple, past continuous, to be
going to, zdania podrzędnie złożone, present perfect, stopień wyższy i najwyższy
przymiotnika, przysłówka. Słownictwo: Zdrowie, wakacje, wygląd człowieka, cechy
charakteru
ADRESAT KURSU: STUDENCI
1.Gramatyka: porządek słów w zdaniach pytających:czasy: present simple.
present continuous, past simple, past continuous, present perfect vs. past simple,
to be going to, past simple – czasowniki regularne i nieregularne, zdania
podrzędnie złożone, stopień wyższy przymiotnika i przysłowka.
2. Słownictwo:opis wyglądu człowieka,charakter, osobowość, ubrania, wakacje,
przyimki określające czas, miejsce, port lotniczy, dialogi na lotnisku, czasowniki
make, do – konotacje. Przymiotniki z końcówkami –ed i –ing. Opis miasta. Zdrowie
i ciało człowieka.
wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się
na stronie internetowej SJO ze wskazaniem wybranej grupy,
obecność na zajęciach zerowych,
podpisanie umowy w sprawie warunków odpłatności za prowadzenie kursu
dokształcającego,
wniesienie opłaty za kurs,
liczebność grupy- max 15 osób

WARUNKI ZALICZENIA
KURSU

Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć

UMIEJETNOŚCI,
KWALIFIKACJE
UZYSKIWANE W WYNIKU
UKOŃCZENIA KURSU

1.Słuchanie: Student będzie rozumieć wyjaśnienia problemów zawodowych,
zamówienia produktów dokonywanie telefonicznie, dyskusje na temat aktualnych
wydarzeń.
2.Mówwienie: Student będzie umieć po uprzednim przygotowaniu przeprowadzić
krótką (30 min.)oficjalną prezentację, omawiać tematy ogólne przy użyciu
nieskomplikowanych sformułowań.
3.Czytanie: Student będzie umieć czytać ze sporadycznym użyciem słownika
instrukcje, artykuły prasowe, literaturę popularną.
4.,Pisanie: Student będzie umieć napisać listy do potencjalnych klientów,
raporty,podsumowanie spotkań, list aplikacyjny.

TERMIN ZGŁOSZEŃ

12.02.2018 – 5.03.2018

CZAS TRWANIA KURSU

6.03.2018 – 30.06.2018

OPŁATA

Uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładna kalkulacja cen umieszczona
jest w zakładce „Kursy języków obcych - opis” na stronie internetowej SJO.

KIEROWNIK KURSU

Tamara Pochopin, (t.pochopin@po.opole.pl)

KONTAKT

t.pochopin@po.opole.pl; sjo@po.opole.pl; kursy.sjo@po.opole.pl

DODATKOWE
INFORMACJE DLA
SŁUCHACZY

kurs: nowy
termin odbywania zajęć: DO UZGODNIENIA Z GRUPĄ, ZAJĘCIA „ZEROWE”:
28.02.18, godz.16., środa, SALA 105 miejsce : SJO
prowadzący: Jolanta Jankowska

