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OFERTA  WAKACYJNA 

wyłącznie dla PRACOWNIKÓW 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

 
_______________________________________________ 

Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych  UMCS 

 

ul. Radziszewskiego 18 p.2  (DS. ‘Amor’) 
20-031  Lublin     tel. 81 533 33 63  

www.cnicjo.umcs.pl     cnicjo@umcs.pl 
 
 

Postaw na profesjonalistów! 
 

♦ doświadczoną i doskonale wykwalifikowaną kadrę wykładowców uniwersyteckich 

♦ naprawdę konkurencyjne ceny  

♦ kameralne grupy i znakomitą atmosferę na zajęciach  

♦ starannie opracowane materiały dydaktyczne, precyzyjnie dostosowane do potrzeb  
słuchaczy (w cenie kursu)  

♦ nowoczesne zaplecze multimedialne  

♦ certyfikat ukończenia kursu 
 
 

W  n a s z e j  o f e r c i e :   

 
♦  kursy języka angielskiego oraz rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania  

♦ 10 spotkań, 3 x 45 minut, godz: 16:00 – 18:15 

♦  terminy: 22.08 – 2.09.2016  oraz 12.09 – 23.09.2016 

♦  cena kursu: tylko 390 zł 

♦ 10% zniżki z ‘Kartą Absolwenta UMCS’ 

♦ 1 słuchacz z każdego kursu j. angielskiego wylosuje bezpłatny egzamin + certyfikat 

TOEIC (295 PLN) – termin egzaminu: 30 września 2016 
 



P r o p o n u j e m y :   

   Kurs języka angielskiego dla początkujących  A1 

Intensywny, dwutygodniowy kurs języka angielskiego dla początkujących rozwijający główne 
sprawności językowe takie jak czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. Kurs adresowany jest do 
osób, które w krótkim czasie chcą opanować podstawowe umiejętności w zakresie języka 
angielskiego 

 
Kurs języka angielskiego dla średniozaawansowanych  A2/B1 

 
Intensywny, dwutygodniowy kurs języka angielskiego na poziomie niższym 

średniozaawansowanym / średniozaawansowanym. Celem zajęć jest rozwinięcie głównych 
sprawności językowych takich jak czytanie, słuchanie, pisanie oraz mówienie, jak również  
sprawne powtórzenie i utrwalenie zagadnień sprawiających słuchaczom szczególną trudność 
lub budzących ich zainteresowanie 

 
Kurs języka angielskiego dla średniozaawansowanych  B1/B2 

 
Intensywny, dwutygodniowy kurs języka angielskiego na poziomie  średniozaawansowanym  / 

wyższym średniozaawansowanym rozwijający główne sprawności językowe takie jak czytanie, 
słuchanie pisanie i mówienie. Kurs adresowany jest do osób, które w krótkim czasie chcą 
utrwalić i poszerzyć umiejętności językowe, jak również poprawić płynność i sprawność 
posługiwania się językiem 

 

   Kurs języka rosyjskiego dla początkujących  A1 
 

Intensywny, dwutygodniowy kurs języka rosyjskiego dla początkujących rozwijający główne 
sprawności językowe takie jak czytanie, słuchanie pisanie i mówienie. Kurs adresowany jest do 
osób, które w krótkim czasie chcą zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie języka 
rosyjskiego 

 
Kurs języka rosyjskiego dla średniozaawansowanych  A2/B1 

 
Intensywny, dwutygodniowy kurs języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym. 
Celem zajęć jest rozwinięcie głównych sprawności językowych takich jak czytanie, słuchanie, 
pisanie oraz mówienie, jak również sprawne powtórzenie i utrwalenie zagadnień sprawiających 
słuchaczom szczególną trudność lub budzących ich zainteresowanie 
 
 
 

!  Wykorzystaj wyjątkową okazję i z naszą pomocą: 
 

♦ uporządkuj i uzupełnij swoją wiedzę 

♦ powtórz i utrwal posiadane już wiadomości  

♦ rozszerz swoje kompetencje językowe 

♦ przygotuj się do uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego 

♦ przełam bariery i zacznij komunikować się bez oporów, zarówno w pracy jak i poza nią! 


