STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Studenci na olimpiadach…
…języka angielskiego
7 grudnia 2012 r. Studium Języków Obcych przeprowadziło pierwszy etap XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka
Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych. Celem Olimpiady jest sprawdzenie znajomości języka angielskiego, słownictwa technicznego, a także podstawowej wiedzy o krajach
angielskiego obszaru językowego. Uczestnikami Olimpiady są
studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wyższych
uczelni technicznych w Polsce. Naszą Uczelnię w pierwszym
etapie reprezentowało 29 studentów z różnych wydziałów.
Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego jest Zespół Lektorów Języka Angielskiego Centrum
Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej. Patronatem
honorowym Olimpiadę objęli: Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Włodzimierz Walkowiak oraz Prezes Stowarzyszenia
Polsko-Irlandzkiego Krzysztof Schramm.
Ogólnokrajowa Olimpiada jest dwuetapowa. Lista osób
zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego została ogłoszona na naszej stronie internetowej. Etap drugi odbędzie się
w dniach 26-27 kwietnia 2013 r. w Poznaniu. Jednym z jego

elementów będzie wygłoszenie prezentacji multimedialnej na
temat: „Challenges that our contemporary world faces”.
Jakub Skoczylas

…języka niemieckiego
23 listopada 2012 r. w Studium Języków Obcych odbyła się VII Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla
studentów wyższych uczelni technicznych. Celem Olimpiady
było zachęcenie przyszłych inżynierów do poszerzenia swojej
wiedzy o języku niemieckim, a także kulturze i zwyczajach
krajów niemieckojęzycznych. Olimpiadę przygotował Komitet Główny, mający swą siedzibę w Studium Języków Obcych
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, oraz zespół lektorów języka
niemieckiego. W tym roku z naszej Uczelni w Olimpiadzie
wzięły udział trzy osoby: Sebastian Poliszuk i Marcin Byczko
z Wydziału Mechanicznego oraz Piotr Bochyński z Wydziału
Elektrotechniki i Informatyki.
Testy zostały odesłane do Gliwic i liczymy na pomyślne
wyniki.
Andrzej Nikitiuk

Bogatsza oferta
Studium Języków Obcych jako Akredytowany Ośrodek
Egzaminacyjny ETS wprowadziło do oferty certyfikaty TOEIC
BridgeTM oraz TOEFL® Junior stworzone specjalnie dla potrzeb uczniów gimnazjów i liceów.
TOEIC BridgeTM to rzetelna i trafna metoda oceny,
sprawdzająca znajomość języka angielskiego osób, które dopiero zaczęły naukę tego języka, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego.

TOEFL® Junior sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu
się językiem praktycznym w środowisku szkolnym, jak i codziennym życiu uczniów. Egzamin jest odpowiedni dla osób,
które planują wykorzystać język angielski, kontynuując naukę
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w zagranicznych gimnazjach i liceach oraz uczniów, którzy
w przyszłości planują podejść do egzaminu TOEFL® iBT umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.
Ponadto oferujemy TOEIC® Listening & Reading – rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku oraz jego uzupełnienie w formie oddzielnego egzaminu TOEIC® Speaking
& Writing, zdawanego w całości przy komputerze i stanowiącego odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na moduł bezpośrednio testujący umiejętności produktywne.
W Studium Języków Obcych naszej Uczelni można również uzyskać certyfikat z języka niemieckiego WiDaF oraz z języka francuskiego TFI.
Oferujemy kursy językowe przygotowujące do wszystkich
egzaminów. Dodatkowo możemy zorganizować kurs języka
technicznego, a także – w związku z opracowaną korelacją pomiędzy punktacją z testu TOEIC® a poziomem kompetencji
językowych według STANAG 6001 – kurs języka angielskiego
specjalistycznego dla służb mundurowych.
Bliższe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej www.sjo.pollub.pl oraz w sekretariacie.
Jakub Skoczylas
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