Extensive ENGLISH LANGUAGE COURSES
For whom?
International students of the Silesian University of Technology in the course of their studies,
who feel the need to improve their language competences.
How to apply?
Admission rules: placement test confirming the level of language proficiency. Students are
assigned to individual groups on the basis of their level of proficiency.


The objective of the course is to increase language skills – speaking, writing,
grammar and listening.
At the end of the course there is also a possibility to take the Pearson Test of English
General exam (Level 3 - B2 equivalent), it is not obligatory.



The offer is dedicated mainly to foreigners (in particular foreign students who are
studying at the Silesian University of Technology)



The price of the course:
PLN 800 for 80h / 3 times a week / 3 hours (3 x 45 min)
01.03.2019 – 30.06.2019
The price does not include the cost of the exam, the cost of the exam is PLN 500.
PLN 1200 for 120h / 3 times a week / 5 hours ( 5x 45 min)
01.03.2019 – 30.06.2019



The price of the course includes teaching / didactic supervision. No other additional
services are included, such as assistance in arranging accommodation, meals, travel
arrangements, handling visa issues, contacts with border guards, etc
Where?
The venue of the course meetings:
University College of Social Sciences and Foreign Languages
ul. Hutnicza 9 - 9A,
44-100 Gliwice
For further information contact: Maria Banaś / course supervisor
Maria.Banas@polsl.pl
Submission deadline:
20.02.2019
Fill In the application form and send it to:
Aneta.Oszywa@polsl.pl

Intensywne kursy języka angielskiego
Dla kogo?
Kursy są adresowane do studentów Politechniki Śląskiej w toku przebiegu studiów, którzy
odczuwają potrzebę zwiększenia swoich kompetencji językowych.
Jak się zgłosić?
Podstawą przyjęcia na kurs jest napisanie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego poziom
znajomości języka angielskiego. Na podstawie wyników testu słuchacze zostaną
zakwalifikowani do odpowiednich grup językowych


Celem kursu jest zwiększenie kompetencji językowych – pisania, słuchania,
znajomości gramatyki i rozumienia tekstu. Na zakończenie kursu istnieje również
możliwość przystąpienia do egzaminu Pearson Test of English General (Level 3 –
odpowiednik B2), dla chętnych studentów, choć nie jest to warunek konieczny.



Oferta skierowana jest głównie do obcokrajowców ( w szczególności studentów
zagranicznych, którzy już podjęli studia na PŚ), z oferty mogą też skorzystać studenci
polscy.



Cena kursu: 800 zł za 80 h / 3 razy w tygodniu/ po 3h ( 3 x 45min)
01.03.2019 – 30.06.2019
1200zł za 120h /3 razy w tygodniu/ po 5h ( 5 x 45 min)
01.03.2019 – 30.06.2019

Cena kursu nie obejmuje kosztu egzaminu, koszt egzaminu wynosi dodatkowo: 500 zł.
Cena kursu obejmuje jedynie opiekę merytoryczną/dydaktyczną. Nie wlicza się żadnych
innych dodatkowych usług, np. pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania, wyżywienia,
organizacji podróży, załatwiania kwestii wizowych, kontaktów ze strażą graniczną, itp.
Gdzie?
Kurs będzie się odbywał w siedzibie Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, ul.
Hutnicza 9-9a w Gliwicach
Informacji udziela:
Maria Banaś, kierownik kursu – Maria.Banas@polsl.pl
Zgłoszenie do:
20.02.2019
Wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij na adres:
Aneta.Oszywa@polsl.pl

