Charakterystyka kursu dokształcającego
w Politechnice Łódzkiej realizowanego w
Studium Języków Obcych PŁ

PODSTAWOWE DANE
1. Nazwa kursu dokształcającego

Kurs przygotowawczy do egzaminu doktorskiego z jęz. angielskiego na poziomie B2
2. Obszar kształcenia, kierunek studiów lub kierunki studiów, z jakim/jakimi powiązany jest kurs
dokształcający język obcy
3. Jednostka prowadząca kurs dokształcający Studium Języków Obcych PŁ
4. Kierownik kursu dokształcającego
Imię i nazwisko Magdalena Nowacka
Stanowisko/stopień naukowy starszy wykładowca, doktor
Telefon 42/631 28 10
Fax
e-mail magdalena.nowacka@p.lodz.pl
Adres do korespondencji Al. Politechniki 12, Łodź
5. Liczba punktów ECTS: 2

UCZESTNICY
1. Kategorie uczestników
Kurs dokształcający skierowany jest do: studentów studiów III stopnia
2. (a) liczba osób w jednej grupie: min 10
(b) liczba grup wg zlecenia
3. Zasięg rekrutacji - wszystkie jednostki podstawowe PŁ

4. Zasady rekrutacji - według ustaleń kierownika jednostki/ kierownika studiów doktoranckich
WYMIAR GODZINOWY
Ogólna liczba godzin dydaktycznych 30 , w tym:
(a) Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria)...........................................…
(b) Liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia, laboratoria, projekty) 30
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Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kursu
Według zlecenia
Cel realizacji kursu
1. Powtórzenie i doskonalenie materiału gramatycznego i leksykalnego na poziomie B2 (wg
ESOKJ).
2. Zapoznanie słuchaczy z terminologią i językiem środowiska akademickiego, naukowego i
specjalistycznego.
3. Zaznajomienie doktorantów z technikami egzaminacyjnymi egzaminu doktorskiego pisemnego i
ustnego.

Efekty kształcenia kursu dokształcającego

Po ukończeniu kursu student potrafi:
1. stosować poprawne struktury gramatyczne,
2. stosować w kontekście słownictwo akademickie, naukowe, środowiska pracy, biznesu,
oraz specjalistyczne i techniczne związane ze studiowaną dziedziną,
3. analizować informacje zawarte w wypowiedziach i tekstach technicznych/ naukowych/
specjalistycznych,
4. interpretować trendy, grafy, liczby,
5. wygłosić prezentację założeń pracy doktorskiej,
6. napisać list i email formalny oraz raport i streszczenie,
7. stosować techniki egzaminacyjne.
.
Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest uzyskanie przez uczestnika wszystkich
założonych efektów kształcenia
Dodatkowe uprawnienia uzyskane przez uczestnika w trakcie kursu dokształcającego 1:
KADRA PROWADZĄCA
Wykaz osób prowadzących zajęcia oraz opis ich kompetencji2:
(a) ze strony PŁ: Jolanta Modzelewska, starszy wykładowca, mgr, posiada uprawnienia
pedagogiczne

Zasoby udostępnione uczestnikom kursu dokształcającego:
(a) pomieszczenia - sale dydaktyczne
(b) sprzęt multimedialny
(c) materiały dydaktyczne, opracowania i publikacje
(d) miejsce realizacji kursu – SJO PŁ lub sale w jednostkach zamawiających
1
2

Uzupełnić w przypadku możliwości uzyskania przez uczestnika dodatkowych uprawnień w trakcie kursu dokształcającego.
Należy również podać opis uprawnień kadry do prowadzenia szkoleń (uprawnienia pedagogiczne).

2

KOSZT KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO
1. Przewidywany całkowity koszt kursu 3000 zł
2. Przewidywana odpłatność jednego uczestnika 300 zł
Łódź dn. …………………..

………….…………………………………………………
(podpis, tytuł lub stopień naukowy Kierownika kursu
dokształcającego oraz pieczątka jednostki prowadzącej kurs)
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