Wróć do listy

Zarządzaj

[1.11-WTJA] Warsztaty z technicznego języka angielskiego
Opis

Terminy rekrutacji
16.11.2021 08:00 - 20.02.2022 10:00

Zgłoszenia zakończone

05.04.2022 08:00 - 30.04.2022 10:00

Zgłoszenia aktywne

Terminy zajęć

Co dalej?
Kurs trwa 100h. Dostępnych jest zaledwie 250 miejsc.

Cel warsztatów
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji językowych w
zakresie angielskiego słownictwa technicznego. Zajęcia odbywać
się będą w przeciętnie 8 osobowych grupach, zapewniając
doskonały kontakt z lektorem i efektywną pracę. Zajęcia
odbywać się będą z użyciem wybranej platformy elearningowej (tryb zdalny).
Aby dostosować poziom kursu do Twoich wymagań ustaliliśmy
trzy poziomy zaawansowania: podstawowy (A1, A2), średnio
zaawansowany (B1, B2) oraz zaawansowany (C1, C2).
Weryfikujemy ten poziom na etapie rekrutacji poprzez
sprawdzenie złożnych przez uczestników odpowiednich
poświadczeń/certyfikatów. W przypadku, w którym nie możesz
potwierdzić swoich kompetencji na wybanym poziomie,
zostaniesz przydzielony do grupy o podstawowym poziomie
zaawansowania.
Rekrutując się, zwróć uwagę na grupę tematyczną, by Twój wybór
dokonany był adekwatnie do słownictwa z odpowiedniej
dziedziny wiedzy. Do wyboru są następujące dziedziny wiedzy:
Biotechnologia i zootechnika (w tym kynologia)
Architektura
Budownictwo
Ekonomia i zarządzanie
Automatyka i elektrotechnika
Informatyka
Inżynieria mechaniczna
Rolnictwo i ochrona środowiska
Logistyka i transport
Chemia i nanotechnologia
Energetyka
Czas realizacji warsztatów, ich intensywność oraz terminy zajęć
zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości naszych drogich
Studentów!

1. Wypełnij ankietę zgłoszenia do udziału w projekcie.
2. Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń i warsztatów
dla studentów w projekcie „ZUT 4.0 - Kierunek:
Przyszłość”
[LINK DO REGULAMINU]
3. Przekaż wypełnioną ankietę do oceny - nie zapomnij o tym
punkcie!
4. Przekaż skan dokumentu poświadczającego Twoje
kompetencje językowe. (opcjonalne)
5. Określ dziedzinę wiedzy, której słownictwo techniczne ma
dotyczyć.
6. Oczekuj na wyniki rekrutacji.
7. Wybierz grupę, do której chcesz się zapisać - pierwszeństwo
zapisów będą mieć osoby z listy podstawowej.
8. W przypadku, gdy osoby z listy podstawowej nie
wypełnią zaproponowanych terminów, zostanie
odblokowana możliwość zapisów dla osób z listy
rezerwowej.

Ważne. Liczba poszczególnych grup i dziedzin nie jest ostatecznie
ustalona. W zależności od wyników rekrutacji odpowiednio
dobierzemy ich poziom oraz dziedzinę wiedzy, by jak najlepiej
dopasować się do Waszych potrzeb.

Supergrupa kursów
[ZUT4.0-S-miekkie] Zajęcia związane z rozwojem umiejętności
miękkich studentów
W tylu kursach z tej supergrupy możesz wziąć udział:
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Grupa kursów
[1.11] Warsztaty z technicznego języka angielskiego
W tylu kursach z tej grupy możesz wziąć udział:

System rekruter.zut.edu.pl powstał w ramach projektu ZUT 4.0 - Kierunek: Przyszłość
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ZUT na FB

