INFORMACJE OGÓLNE:
Studium Języków Obcych (SJO) i Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
Politechniki Śląskiej w Gliwicach zapraszają do wzięcia udziału w Letniej Szkole
Języka Polskiego dla obcokrajowców.
Oferta

skierowana

jest

do

cudzoziemców

powyżej

osiemnastego

roku

życia,

zainteresowanych nauką języka polskiego na różnych poziomach (A1, A2, B1, B2),
zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz potencjalnych
studentów

Politechniki

Śląskiej

na

kierunkach

proponowanych

w

ramach

ofert

edukacyjnych Wydziałów, prowadzonych w języku polskim.
Kurs ma na celu nie tylko naukę języka polskiego, lecz także poznanie historii, kultury,
literatury i gospodarki Polski.
PROGRAM
W ramach Letniej Szkoły Języka Polskiego oferujemy:
1. Intensywny kurs języka polskiego, zajęcia dydaktyczne: 80 h (1 godzina = 45 minut)
w tym


rozwój kompetencji komunikacyjnej, w tym słownictwa i gramatyki języka
polskiego



rozwój sprawności językowych – rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem,
mówienia i pisania



rozwój kompetencji kulturoznawczej - wykłady i zajęcia w terenie, dotyczące m.in.
geografii, historii, kultury, literatury, sztuki, polityki, gospodarki Polski

2. Program kulturalny: (fakultatywnie do wyboru, nie ujęty w cenie kursu)


organizacja wyjazdów rekreacyjnych w ciekawe miejsca regionu, np. Kraków, Jura
Krakowsko-Częstochowska



możliwość zwiedzania obiektów na Szlaku Zabytków Techniki – muzea, skanseny,
kopalnie



koncerty, spektakle, imprezy kulturalno-oświatowe, zgodnie z aktualną ofertą

Kurs rozpoczyna się od testu kwalifikującego do grupy o odpowiednim poziomie
zaawansowania.
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują świadectwa, potwierdzające udział w zajęciach
na danym poziomie zaawansowania.
TERMIN I MIEJSCE:
10.07 – 24. 07.2017
Politechnika Śląska
Studium Języków Obcych
ul. Akademicka 2
44-100 Gliwice
W CENIE KURSU:



zajęcia dydaktyczne





zakwaterowanie wraz
uniwersyteckiego
materiały dydaktyczne
2 uroczyste kolacje

z

całodziennym

wyżywieniem

na

terenie

campusu

Organizator nie pokrywa kosztów indywidualnego ubezpieczenia uczestników.
CENA:
Cena

dwutygodniowego

kursu

(zakwaterowanie,

wyżywienie,

zajęcia

i

materiały

dydaktyczne) wynosi 2500 PLN.
Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów:
Beata Kurzawińska

beata.kurzawinska@polsl.pl

Ewa Mężyk

ewa.mezyk@polsl.pl

Renata Kecmaniuk

renata.kecmaniuk@polsl.pl

Małgorzata Bartnik

malgorzata.bartnik@polsl.pl

Magdalena Kolarska

magdalena.kolarska@polsl.pl

Aleksandra Upława

aleksandra.uplawa@polsl.pl

Szczegółowy program kursu zostanie zamieszczony w czerwcu na stronie:
www.polsl.pl/jednostki/RJM1
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

