
 

 

Bezpłatny kurs języka angielskiego na poziomie B1  

 

Szanowni Państwo Studenci, 
 
Studium Języków Obcych zwraca się do Państwa Studentów I roku studiów licencjackich  

i jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynających 

studia w roku akademickim 2021/22 z ofertą skorzystania z kursu języka angielskiego na 

poziomie B1. Tym samym dostajecie Państwo wyjątkową szansę przypomnienia, utrwalenia  

i rozwinięcia kompetencji językowych niezbędnych do właściwej realizacji materiału 

przewidzianego podczas trwania lektoratu, rozpoczynającego się w semestrze letnim, 

prowadzonego dla wszystkich studentów naszego Uniwersytetu na poziomie B2 

(zaawansowanym). Z doświadczenia wiemy, że studenci mają problemy z realizację treści 

programowych na poziomie B2 i dla Państwa jest to szansa na wyrównanie ewentualnych 

braków lub przypomnienie sobie treści z poziomu B1. Na poziomie B2 przeprowadzony będzie 

egzamin kończący lektorat języka obcego. Ukończenie kursu na poziomie B1 ułatwi Państwu 

przygotowanie do ww. obowiązkowego egzaminu. 

 
Istotnymi zaletami kursu jest to, że pracują Państwo we własnym tempie, mają szanse 

wielokrotnego wykonywania zamieszczonych ćwiczeń. Kurs stanowi kompendium 

najważniejszych struktur gramatycznych wprowadzanych podczas lektoratu, dodatkowo 

rozwijają Państwo umiejętność czytania i słuchania w języku angielskim. Zwracamy uwagę na 

to, że dobra znajomość języka angielskiego jest dużym atutem, zwłaszcza w dziedzinach 

studiowanych przez Państwo, pozwalającym zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy.  
 
Wyniki pracy na kursie na poziomie B1 nie podlegają ocenie, stanowią jedynie wskazówkę, na 

jakim poziomie językowym znajdują się Państwo obecnie. Wszystkie kwestie formalne 

związane z aplikacją na kurs odbywają się na Wydziale, a materiały są dostępne na platformie 

UJK. Studentó w z Wydziału Pedagógiki i Psychólógii zapraszamy dó kóntaktu z mgrem 
Krzysztófem Kupczewskim: krzysztof.kupczewski@ujk.edu.pl 
 
Rekomendujemy i gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w kursie na poziomie B1. Prosimy 

pamiętać o tym, że każdy ze studentów jest odpowiedzialny za rozwój swoich kompetencji 

językowych. Warto zatem skorzystać z dodatkowych możliwości, które oferuje Państwu nasza 

Uczelnia.  
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