JĘZYK ROSYJSKI OGÓLNY B1
ORGANIZATOR

TEMATYKA KURSU

PROGRAM KURSU

WARUNKI PRZYJĘCIA

Studium Języków Obcych
CEL: Pogłębienie kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem
sprawności mówienia i słuchania
ZAKRES: cechy charakteru, nazwy dyscyplin sportu, słownictwo opisujące szkolną
imprezę sportową, wady zalety uprawiania sportu, nazwy podstawowych chorób,
objawy sposoby leczenia, nazwy niektórych zawodów, nazwy wybranych
specjalności lekarskich, nazwy znaków zodiaku. Przymiotniki miękko- i
twardotematowe, sposób tworzenia liczby mnogiej niektórych rzeczowników
polegający na zmianie miejsca akcentu, stopień wyższy przymiotników (sposób
opisowy), rzeczowniki, które mają inny rodzaj w języku polskim i rosyjskim, zdania
z orzeczeniem imiennym, przyimki wyrażające relacje czasowe, przysłowki
wyrażające pozytywną i negatywną przyczynę. Adresowanie listu do Rosji, skróty
w adresach. Elementy języka potocznego.
ADRESAT KURSU: studenci, doktoranci, pracownicy
1.Człowiek, cechy charakteru, uczucia, emocje, wygląd zewnętrzny.
2. Życie towarzyskie: prywatna korespondencja, czas wolny.
3.Zwroty służące do wyrażania własnej opinii, wyglądu.
4.Nagłówki oraz zwroty rozpoczynające i kończące listy prywatne i oficjalne.
5.Przymiotniki twardo- i miękkotematowe.
6. Rekcja wybranych czasowników prostych i zwrotnych.
7.Zmiana miejsca akcentu w liczbie mnogiej rzeczowników zakończonych w l.poj.
na spółgłoskę lub znak miękki.
8.Stpoień wyższy przymiotników (opisowy)
9.Sport, dyscypliny, sprzęt, imprezy sportowe.
10.Zdrowie:podstawowe schorzenia, ich objawy i leczenie.
11.Zdania z orzeczeniem imiennym, zdania przyczynowe,
12. Czasowniki zwrotne, odmiana, rekcja.
13.Nazwy wybranych zawodów mających tylko formę rodzaju męskiego, nazwy
wybranych specjalizacji lekarskich..
14. Przyimki określające upływ czasu.
wypełnienie 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

6.10.2017 do 12.10.2017

CZAS TRWANIA KURSU

październik 2017 do luty 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 zajęć do uzgodnienia z grupą. Spotkanie „zerowe”: 17.10.
wtorek godz.16.30 sala 105.
Prowadzący: Jolanta Jankowska

