AK1 – język niemiecki dla poczatkujących - kontynuacja po 30 godz.
(20 h)
ORGANIZATOR

TEMATYKA KURSU

PROGRAM KURSU

WARUNKI PRZYJĘCIA

Studium Języków Obcych
Cel: doskonalenie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku niemieckim
Zakres: poziom językowy A1 wg. CEFR
Adresaci: Kurs przeznaczony jest dla pracowników/studentów/doktorantów PO, dla
których niemiecki przydatny jest w pracy/nauce, w kontaktach biznesowych, czy
też w kontaktach towarzyskich.
1. Podawanie czasu zegarowego
2. Mówienie o preferencjach, zainteresowaniach i przyzwyczajeniach
3. Mówienie o nastrojach i uczuciach
4. Zamawianie w restauracji
5. Formułowanie pozwoleń i zakazów
6. Koniugacja czasowników nieregularnych, czasowniki modalne
7. Rodzajnik, zaimek dzierżawczy i osobowy w mianowniku i bierniku
wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się
na stronie internetowejSJO 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

Umiejętność komunikowania się ustnego i pisemnego jak i rozumienia wypowiedzi
ustnych i pisemnych na poziomie A1 wg.CEFR.

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

kursy.sjo@po.opole.pl;

DODATKOWE
INFORMACJE DLA
SŁUCHACZY

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

kurs- kontynuacja
termin odbywania zajęć – poniedziałek, godz. 15.30
Prowadzący – dr Agnieszka Kossowska

AK2 – język niemiecki dla początkujących AMS – kontynuacja (10 h)
ORGANIZATOR

TEMATYKA KURSU

PROGRAM KURSU

WARUNKI PRZYJĘCIA

Studium Języków Obcych
CEL: opanowanie podstaw języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
(A1) w zakresie wszystkich kompetencji językowych oraz zachęcenie do dalszej
nauki języka.
ZAKRES: wybrane tematy z życia codziennego, zrozumienie podstawowych
struktur gramatycznych
ADRESACI KURSU: studenci AMS.
Prowadzenie rozmów o problemach osobistych, zdrowotnych, ustalanie
terminów, składanie propozycji, środki komunikacji, planowanie wycieczki,
podróże, podawanie dat, czasowniki posiłkowe w czasie Präteritum, czas przeszły
Perfekt.
wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się
na stronie internetowejSJO 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

Umiejętność komunikowania się ustnego i pisemnego jak i rozumienia wypowiedzi
ustnych i pisemnych na poziomie A1 wg.CEFR.

TERMIN ZGŁOSZEŃ

12.02.2018 – 2.03.2018

CZAS TRWANIA KURSU

5.03.2018 – 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

kursy.sjo@po.opole.pl;

DODATKOWE
INFORMACJE DLA
SŁUCHACZY

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

kurs- kontynuacja
termin odbywania zajęć – środa, godz. 13.00,
Prowadzący – dr Agnieszka Kossowska

