
Nasza oferta obejmuje następujące kursy:
• kursy semestralne na wszystkich poziomach zaawansowania 

(A1-C2);
• kursy maturalne;
• kursy przygotowawcze do egzaminów TELC  na wszystkich 

poziomach zaawansowania;
• kursy języków specjalistycznych;
• konwersacje od poziomuB2-C2.

Wszystkie kursy odbywają się w roku akademickim, tzn. od października 
do czerwca, z podziałem na dwa semestry: semestr zimowy (od 
października do stycznia/lutego) oraz semestr letni (od lutego do 
czerwca). Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (od 
godz. 17.00) w budynku Instytutu Filologii Germańskiej. Grupy liczą 
maksymalnie 10 osób.

Kursy semestralne
Kursy semestralne są przeznaczone dla osób, które chcą rozpocząć 
naukę języka niemieckiego od podstaw (A1) lub ją kontynuować (A2-
C2). Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób pracujących, jak i 
uczących się. Kurs został opracowany w oparciu o materiały dydaktyczne 
dostosowane do danego poziomu opanowania języka jak i materiały 
pochodzące z prasy, telewizji oraz Internetu. Celem zajęćjest:

• doskonalenie wszystkich sprawności językowych (mówienie, 
słuchanie, czytanie, pisanie),

• sięganie do „żywego języka” w postaci stron internetowych, 
materiałów prasowych czy fragmentów filmowych,

• rozwijanie kreatywności w posługiwaniu się językiemobcym.

Kurs semestralny obejmuje 56 godzin lekcyjnych (45min.).
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i środy lub 
we wtorki  i czwartki) po 90 min (2 godz. lekcyjne).
Cena kursu wynosi 899zł.

Kursy maturalne
• Kursy przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego na 

poziomie podstawowym lub rozszerzonym, opracowane w 



oparciu o aktualną podstawę programową. W trakcie zajęć 
zapoznajemy uczestników z technikami egzaminacyjnymi, 
pracujemy nad wypełnieniem arkuszy maturalnych z poprzednich 
lat, przeprowadzamy symulacje egzaminów ustnych. Utrwalamy 
znajomość gramatyki oraz słownictwa, niezbędnych do uzyskania 
bardzo dobrego wyniku na egzaminie maturalnym. Program zajęć 
obejmuje:

• konwersacje,
• ćwiczenia gramatyczno-leksykalne,
• pisanie,
• testymaturalne.

Kurs maturalny obejmuje 60 godzin lekcyjnych (45min.).
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe (4 godz. 
lekcyjne). 
Cena kursu wynosi 899zł.

Kursy przygotowawcze do egzaminów TELC na 
wszystkich poziomach zaawansowania
Kursy przygotowujące do egzaminów TELC rozwijają wszystkie sprawności 
językowe, które sprawdzane są podczas egzaminów. W trakcie kursów 
pracujemy także na przykładowych testach egzaminacyjnych, ćwiczymy 
techniki egzaminacyjne. Kurs zakończony jest egzaminem próbnym, 
który pozwala na ewaluację efektów kształcenia. Kursy prowadzone 
są przez egzaminatorów TELC, a jednocześnie wykładowców Instytutu 
Filologii Germańskiej.

Kurs przygotowujący do egzaminu TELC obejmuje 40 godzin lekcyjnych 
(45 min.). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i 
środy lub we wtorki  i czwartki) po 90 min (2 godz.lekcyjne).
Cena kursu wynosi 600zł.

Trening przedegzaminacyjny TELC
Trening przedegzaminacyjny skierowany jest do osób, przygotowujących 
się do egzaminów językowych telc na wszystkich poziomach 
zaawansowania. Trening przedegzaminacyjny to krótka forma kursu, w 
trakcie którego pracujemy na przykładowych testach egzaminacyjnych 
oraz ćwiczymy techniki rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, dzięki 
temu uczestnik może zapoznać się dokładnie ze strukturą egzaminu na 



danym poziomie. Treningi prowadzone są przez egzaminatorów TELC, 
a jednocześnie wykładowców Instytutu Filologii Germańskiej.

Trening przygotowujący do egzaminu TELC obejmuje 15 godzin 
lekcyjnych (45 min.). Zajęcia podzielone są na trzy bloki (3 x 5 godz. 
lekcyjnych).
Cena kursu wynosi 250zł.

Kurs języków specjalistycznych
Kurs przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych nauką 
specjalistycznej terminologii z zakresu niemieckiego języka prawniczego 
lub języka medycznego. Nasza oferta skierowana jest do osób, 
władających językiem na poziomie minimumB1.

Kursy języka prawniczego skierowane są np. do adwokatów, 
radców prawnych, doradców podatkowych, studentów (prawa, 
administracji i filologii), początkujących tłumaczy oraz pracowników                  
administracyjno-biurowych, zatrudnionych w sektorze usług 
prawniczych.

Kurs języka medycznego skierowany jest przede wszystkim do osób 
pracujących lub zamierzający podjąć pracę w sektorze medycznym. 
Kursy zostały opracowany w oparciu o autorski materiał dydaktyczny 
oraz oryginalne teksty źródłowe.

Kursy języków specjalistycznych obejmują 56 godzin lekcyjnych 
(45min.).
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i środy lub 
we wtorki  i czwartki) po 90 min (2 godz. lekcyjne).
Cena kursu wynosi 1050zł.

Konwersacje od poziomu B2-C2
Konwersacje to kursy, które kładą nacisk na rozwój sprawności mówienia. 
Konwersacje organizowane są na różnych poziomach zaawansowania, 
począwszy od poziomu B2. Zajęcia bazują na autorskim programie oraz 
autentycznych tekstach z niemieckich mediów. Tematy konwersacji są 
aktualne. Celem zajęć jest rozwijanie sprawności mówienia w języku 
niemieckim, wspieranie kreatywności w formułowaniu swoich myśli 
oraz redukowanie bariery w porozumiewaniu się w języku niemieckim.



Konwersacje obejmują 56 godzin lekcyjnych (45min.).
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i środy lub 
we wtorki  i czwartki) po 90 min (2 godz. lekcyjne).
Cena kursu wynosi 899zł.




