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JĘZYKI Z POWEREM 

Drogi Studencie/Studentko! 

Jeśli: 

✓ jesteś studentem studiów I lub II stopnia, a do zakończenia kształcenia pozostają 

maksymalnie 4 semestry, 

✓ planujesz swoją karierę zawodową związać z branżą IT lub pokrewną, 

✓ uważasz, że Twoja znajomość języka obcego wciąż nie jest perfekcyjna, 

✓ chciałbyś dobrze zaprezentować się w procesie rekrutacyjnym do pracy, 

✓ sprawnie komunikować się w mowie i piśmie pracując w zespołach międzynarodowych, 

✓ skutecznie promować swoje pomysły i brać udział w dyskusjach 

 

ZAPRASZAMY NA NIEOPDPŁATNE WARSZTATY JĘZYKOWE 

10 WARSZTATÓW DO WYBORU 

NAZWA KURSU 
LICZBA 

GODZIN 

LICZEBNOŚĆ 

GRUPY 
OPIS KURSU 

MY FIRST JOB INTERVIEW IN ENGLISH - 

HOW TO PREPARE, SURVIVE AND 

SUCCEED  

10 od 8 do 12 

Krótki, intensywny warsztat językowy 

koncentrujący się na słownictwie typowym dla 

rozmów o pracę; po analizie kwalifikacji i 

kompetencji kurs przeprowadzi studentów przez 

proces przygotowania do rozmowy 

kwalifikacyjnej, oraz da możliwość uczestniczenia 

w takiej próbnej rozmowie 

I WANT THIS JOB SO MUCH! -  THE JOB 

APPLICATION PROCESS - HOW TO 

STAND OUT FROM THE CROWD   

10 od 8 do 12 

Krótki intensywny warsztat językowy poświęcony 

procesowi aplikowania o pracę; studenci będą 

mieli możliwość przygotowania się do procesu 

rekrutacyjnego i dowiedzą się co zrobić, aby być 

skuteczniejszym i lepszym od innych i otrzymać 

ofertę pracy 

WORKING IN AN ENGLISH SPEAKING 

INTERNATIONAL ENVIRONMENT - 

HOW TO BE POLITE, EFFECTIVE AND 

LIKED   

10 od 8 do 12 

Krótki, intensywny warsztat językowy 

koncentrujący się na różnicach kulturowych w 

postrzeganiu grzeczności w języku polskim i 

angielskim; studenci dowiedzą się jak mówić i 

pisać, by brzmieć grzecznie w języku angielskim 

PRESENTING IN ENGLISH, HOW TO 

COMMUNICATE YOUR IDEAS 

EFFECTIVELY 

8 od 8 do 12 

Krótki, intensywny warsztat językowy poświęcony 

rozwijaniu umiejętności prezentacji w języku 

angielskim; studenci zapoznają się i przećwiczą 

słownictwo używane w wygłaszaniu prezentacji 

oraz będą mogli spróbować swoich sił występując 

przed innymi uczestnikami kursu 
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NAZWA KURSU 
LICZBA 

GODZIN 

LICZEBNOŚĆ 

GRUPY 
OPIS KURSU 

WRITING TECHNICAL REPORTS IN 

ENGLISH  
8 od 8 do 12 

Krótki, intensywny warsztat językowy poświęcony 

rozwijaniu umiejętności pisania sprawozdań w 

języku angielskim. Studenci zapoznają się ze 

strukturą raportu, stylem oraz używanymi w 

sprawozdaniach zwrotami i konstrukcjami 

gramatycznymi związanymi z poszczególnymi 

częściami raportu. 

EFFECTIVE AND POLITE 

CORRESPONDENCE IN ENGLISH 
6 od 8 do 12 

krótki, intensywny warsztat językowy poświęcony 

rozwijaniu umiejętności prowadzenia 

korespondencji elektronicznej w języku 

angielskim, studenci zapoznają się różnicami 

pomiędzy korespondencją prowadzoną w stylu 

formalnym, neutralnym i nieformalnym i 

dowiedzą się jak pisać, by brzmieć grzecznie i 

profesjonalnie  

DESCIBING GRAPHS,TABLES AND 

FIGURES IN ENGLISH  
6 od 8 do 12 

 krótki, intensywny warsztat językowy 

poświęcony rozwijaniu umiejętności opisywania 

ustnie i odnoszenia się w tekście pisanym (np. 

raporcie) do informacji przedstawionej w formie 

grafów, tabel i wykresów.  

NIEMIECKI W PRACY  20 od 8 do 12 

Kurs jest skierowany do osób znających język 

niemiecki na poziomie co najmniej A2. Celem 

kursu jest nauczenie posługiwania się językiem 

niemieckim w środowisku pracy, przykładowo: 

umawianie terminów spotkań, prowadzenie 

rozmów telefonicznych, wypełnianie formularzy, 

składanie zamówień, Small Talk po niemiecku, 

pisanie oficjalnych e-maili, pisanie CV i listów 

motywacyjnych, przygotowanie do rozmowy 

kwalifikacyjnej, prowadzenie prezentacji 

HISZPAŃSKI W PRACY  20 od 8 do 12 

Kurs adresowany jest do studentów, którzy 

posługują się językiem hiszpańskim przynajmniej 

na poziomie A2. Jego głównym celem jest 

aktywizacja nabytych wcześniej umiejętności 

językowych i wykorzystanie wspólnego potencjału 

grupy do rozwiązywania problemów i realizacji 

konkretnych zadań związanych z przyszłą pracą 

zawodową studentów 
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NAZWA KURSU 
LICZBA 

GODZIN 

LICZEBNOŚĆ 

GRUPY 
OPIS KURSU 

ROSYJSKI DO PRACY  20 od 8 do 12 

Intensywny kurs jest skierowany do osób 

znających język rosyjski na poziomie co najmniej 

A2. Jego celem jest przygotowanie do podjęcia 

pracy lub stażu w krajach rosyjskojęzycznych. Kurs 

poświęcony rozwijaniu umiejętności posługiwania 

się językiem biznesowym, przygotowywaniu i 

wygłaszanie prezentacji oraz umiejętności 

samodzielnej pracy z tekstem o charakterze 

biznesowym, oraz przygotowaniu do 

samodzielnego pisania tekstów o charakterze 

biznesowym, m.in. podania o pracę i CV 

 

 

WAŻNE: ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ NA PLATFORMIE MS TEAMS!!! 

 

Szczegóły dotyczące szkoleń, zapisów, warunków rekrutacji oraz terminy zajęć znajdziesz na stronie 

SJO AGH: http://www.sjo.agh.edu.pl/power.php 

KONTAKT Z WYDZIAŁOWYM BIUREM PROJEKTU: 

12 617 32 03 

jakubowska@agh.edu.pl 


