MSo2 Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu
FCE (B2)
ORGANIZATOR

TEMATYKA KURSU

PROGRAM KURSU

WARUNKI PRZYJĘCIA

WARUNKI ZALICZENIA
KURSU

Studium Języków Obcych
CEL: opanowanie materiału niezbędnego do zdania egzaminu FCE na poziomie
B2
ZAKRES: słownictwo i gramatyka wymagane do egzaminu, ćwiczenia na
słuchanie, pisanie artykułów, listów, e-maili i raportów, ćwiczenie rozmów, dyskusji
i wypowiedzi indywidualnej
ADRESAT KURSU: studenci i pracownicy
1. Rodzina (pisanie eseju, wyrażenia z „make” i „do”, czas Present Perfect i
Present Perfect Continuous);
2. Czas wolny (przekształcenia zdań, pisanie artykułu, wyrażenia czasownikowe i
dokonywanie porównań);
3. Wakacje (pisanie raportu, słownictwo dotyczące podróży, czasy przeszłe);
4. Jedzenie (pisanie oceny restauracji, słownictwo dotyczące restauracji i
posiłków, wyrażenia „so”, „such”, „too”’ enoug”;
5. Edukacja (rozmowa o studiach, czasowniki „find out”, „know”, learn”, „teach”,
„study”, 0-wy, 1-szy i 2-gi okres warunkowy;
6. Praca (pisanie listu, e-maila, słownictwo dotyczące pracy, rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne, przedimki;
7. Aktywność fizyczna (wyrażenia związane ze sportem, czasowniki „look”, „see”,
„watch”, „listen” / „hear”, bezokolicznik, gerund.
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
Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć

UMIEJETNOŚCI,
KWALIFIKACJE
UZYSKIWANE W WYNIKU
UKOŃCZENIA KURSU

Znajomość słownictwa i przekształceń gramatycznych pozwalająca zdać pisemne
części egzaminu FCE.
Umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem tekstów na poziomie B2.
Umiejętność wypowiedzi indywidualnej i dyskusji – negocjacji w parze na poziomie
B2.
Umiejętność napisania eseju, raportu, recenzji, artykułu, listu, e-maila na poziomie
B2.
Umiejętność słuchania ze zrozumieniem na poziomie B2.

TERMIN ZGŁOSZEŃ

12.02.2018 do 5.03.2018

CZAS TRWANIA KURSU

6.03.2018 do 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 (dzień tygodnia i godzina) : wtorek, godz. 18:00
miejsce : Sala 12 P6
prowadzący: Miłosława Sokołowska

