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Kursy językowe dla każdego 
 
 
Rozpoczęły się zapisy na kursy językowe organizowane przez Studium Języków Obcych 
Politechniki Wrocławskiej. Z oferty mogą skorzystać również osoby spoza naszej 
uczelni, a do wyboru jest pięć szkoleń przygotowujących do egzaminów o różnym 
stopniu zaawansowania. 
 
– Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków w Polsce, które mają w swojej ofercie kursy 
języka technicznego przygotowujące do certyfikatu Mondiale, a egzamin odbywa się  
u nas w SJO – mówi doc. dr Irina Modrzycka, dyrektor Studium Języków Obcych 
Politechniki Wrocławskiej. 
 
Kursy odbywają się w budynku H-4 przy Wyb. Wyspiańskiego 8, a zapisy są 
prowadzone do 15 października pod adresem: info.kursy@pwr.edu.pl. Zajęcia  
są prowadzone przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w nauce języka 
angielskiego o profilu ogólnym, akademickim, technicznym i specjalistycznym. 
 
Do wyboru są szkolenia przygotowujące do następujących egzaminów: 
 

• FCE - jest jednym z najpopularniejszych międzynarodowych egzaminów 
badających kompetencje językowe na poziomie średnio-zaawansowanym. Kurs  
w szczególności polecamy osobom chcącym poszerzyć swoje kompetencje 
językowe (zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 18.45-20.15). 

 
• CAE - jest jednym z najpopularniejszych międzynarodowych egzaminów 

językowych na poziomie zaawansowanym. Nasz kurs prowadzimy z naciskiem na 
umiejętności praktyczne (zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 18.45-20.15). 

 
• IETLS - w szczególności polecamy osobom chcącym pracować lub studiować  

w Stanach Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii bądź Nowej Zelandii. 
Przygotowujemy do dwóch modułów egzaminu IELTS: profil ogólny i profil 
akademicki (zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 18.45-20.15).  

 
• MONDIALE – kurs prowadzony przez specjalistów języka technicznego SJO PWr 

przygotowujący do egzaminu z języka technicznego i specjalistycznego Mondiale 
(zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17.05-18.35). 
 

• BULATS - kurs przygotowuje do egzaminu Bulats, który może być zdany  
w SJO. Kurs polecamy pracownikom administracji oraz osobom poszukujących 
pracy w firmach i korporacjach, w których niezbędne jest posługiwanie się 
językiem angielskim w kontekście biznesowym. (zajęcia w poniedziałki i środy  
w godz. 18.45-20.15). 

 
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem 

http://www.sjo.pwr.wroc.pl/1879386,131.dhtml?s=1879508 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml. 

 
 


