Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej
– nauka wczoraj i dziś
Pierwszy lektor języka rosyjskiego został zatrudniony
w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w 1963 roku. Rok później
powstało Studium Języków Obcych pod kierownictwem Pana
mgr. Jana Serafina. W 1965, gdy rozpoczęła swą działalność
Wyższa Szkoła Inżynierska, kierownictwo powierzono Pani
mgr Kazimierze Asarabowskiej. Studium zatrudniało 5 lektorów języka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego. Mieściło się
w baraku przy ul. Langiewicza i zajmowało jedno pomieszczenie.
Zajęcia odbywały się w salach baraku, przy ul. Dąbrowskiego
oraz w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Nadbystrzyckiej. Zmiany nastąpiły w roku 1973, kiedy to kierownikiem
został Pan mgr Ryszard Kojak. Wtedy to udało się awansować
pracowników SJO na stanowiska wykładowców i starszych
wykładowców. Wraz z rozwojem Uczelni rosła też liczba etatowych pracowników. Dziś w Studium Języków Obcych zatrudnionych jest 21 starszych wykładowców i 2 wykładowców. Od
1998 roku kieruje nim Pani mgr Bożenna Blaim.

Pracownicy SJO w 2001 r.
Od początku Studium realizuje swoje statutowe zadania,
do których należą: prowadzenie działalności dydaktycznej
w formie lektoratów języków obcych dla studentów, doktorantów i pracowników PL; propagowanie i nadawanie właściwej
rangi nauczaniu języków obcych; przeprowadzanie międzynarodowych egzaminów językowych; współpraca z ośrodkami
dydaktycznymi i certyfikacyjnymi języków obcych w kraju
i za granicą.
Ale praca Studium to nie tylko działalność statutowa.
To również kursy i projekty współfinansowane przez Unię Europejską, które podnoszą kompetencje zawodowe zarówno studentów, jak i pracowników Politechniki Lubelskiej. To Studium
jest organizatorem Konkursów Prezentacji Multimedialnych dla
Studentów, które upowszechniają wiedzę z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w inżynierii XXI
wieku oraz podnoszą umiejętności językowe, a także są okazją
dla wszystkich, którzy chcą zmierzyć się z wyzwaniem i zgłębić tajniki skutecznej prezentacji. Studencji Politechniki mogą
korzystać z międzynarodowych certyfikowanych egzaminów:
LCCI, TOEIC, TOEFL, WiDaF, TFI, Mondiale Testing.
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W 2013 roku Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej jako pierwszy ośrodek w Polsce
uzyskało uprawnienia Akredytowanego Centrum
Egzaminacyjnego MONTIALE Testing.
Patrząc wstecz, widzimy wykładowcę języka obcego pracującego z jednym podręcznikiem. Nauka była trudna. Potem
nastała era laboratorium komputerowego, magnetofonów
szpulowych, kasetowych oraz kaset wideo. Było trochę łatwiej.
Dziś nauka języka wygląda zupełnie inaczej. Mamy do dyspozycji wiele publikacji dydaktycznych, literaturę obcojęzyczną,
nowości techniczne, które wspomagają nauczanie. A współcześnie mamy wiele powodów i okazji do zdobywania wiedzy.
Kiedyś Studium to dwie sale wykładowe wyposażone
w ławki, krzesła i kilka podręczników oraz wykładowcy pełni
zapału i chęci do pracy. Dziś to trzy sale wykładowe wyposażone w komputery i tablice multimedialne, laboratorium
komputerowe z 10 stanowiskami do przeprowadzania międzynarodowych, certyfikowanych egzaminów oraz nowoczesny
sekretariat, a także bogate zaplecze materiałów dydaktycznych.
Wykładowcy są również pełni zapału i chęci do pracy, ale posiadają wieloletnie doświadczenie oraz różnorodne narzędzia
ułatwiające nauczanie na najwyższym poziomie.
Przez wiele lat działalności Studium wykładowcy doskonalili oraz doskonalą dotychczasowe metody swojej pracy, poszerzając je o nowe obszary. Wykorzystują nowoczesne metody
nauczania mające na celu przygotowanie studentów przede
wszystkim do praktycznego posługiwania się językiem obcym. Młodzież poznaje język pod kątem różnic kulturowych.
Przez lata na naszych oczach powstawała nowa cywilizacja,
wymuszając gotowość pracowników Studium do pewnych
zmian. Przybywało nowych dziedzin, a co za tym idzie nowych
słów, wyrażeń. Nauczyciele języków obcych muszą być stale
na bieżąco, aby jak najlepiej przygotować studentów do pracy
w nowej rzeczywistości. Lecz zmiany to nie tylko wyzwanie
merytoryczne. To również wielkie wyzwanie techniczne. Jakże
przez te wszystkie lata zmieniły się metody nauczania! Dziś
możemy wykorzystywać na zajęciach tablice multimedialne,
komputery. Wszystkie te udogodnienia czynią naukę ciekawszą i łatwiejszą.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jakże konkurencyjnego obecnie rynku pracy, Studium Języków Obcych od
1993 roku naucza języka biznesowego. To właśnie język biznesowy stanowi międzynarodowy paszport ułatwiający zdobycie
atrakcyjnego zatrudnienia. Przygotowuje przyszłych przedstawicieli kręgów biznesu, dla których język będzie niezbędnym
środkiem komunikacji do pracy w środowisku międzynarodowym, również specjalistycznym zawodowym. Celem jest
wykształcenie praktycznych umiejętności rozwiązywania realnych problemów i zadań w języku obcym.
Ryszard Kojak, Andrzej Nikitiuk, Ewelina Zbrońska
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