
75 

 

XII. SZKOŁA JĘZYKOWA  

 

Szkoła Językowa jest jednostką organizacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 

utworzoną z 1 października 2019 r. Podstawę prawną Szkoły Językowej stanowi zarządzenie nr 

88/2019 rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z 6 września 2019 r. Nadzór 

merytoryczny nad Szkołą Językową sprawuje dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecz-

nych. Szkoła Językowa ma na celu świadczenie usług edukacyjnych, szkoleniowych, egzaminacyj-

nych i tłumaczeniowych na potrzeby społeczności lokalnej i akademickiej. 

 

Lektoraty 

W roku akademickim 2019/2020 Szkoła Językowa prowadziła zajęcia językowe dla studentów z na-

stępujących języków: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Na lektoraty uczęszczało w sumie 

1380 studentów, którzy uczyli się 4 języków obcych (angielski, niemiecki, francuski i hiszpański) 

w ok. 80 grupach lektoratowych, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Średnia liczba stu-

dentów w grupie wynosiła 17 osób. 101 studentów (kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse 

i rachunkowość, logistyka) zakończyło w sesji zimowej lektorat egzaminem z wynikiem pozytyw-

nym na poziomie B2. Ponadto 27 studentów kierunku pielęgniarstwo zdało egzamin z języka obcego 

po 3 semestrze.  

W celu podniesienia poziomu znajomości języków obcych wśród studentów PWSZ w roku akade-

mickim 2019/2020 uruchomione zostały nieodpłatne lektoraty wyrównawcze i fakultatywne dla stu-

dentów: z języka angielskiego - 5 grup w semestrze zimowym i 6 grup w semestrze letnim oraz 

z języka hiszpańskiego - 1 grupa w semestrze zimowym i 1 grupa w semestrze letnim.  

 

PNJA/PNJN/PNJH  

Szkoła Językowa koordynuje kształcenie językowe na kierunkach filologia oraz języki obce w me-

diach i biznesie. 

W roku akademickim 2019/2020 na zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego uczęszczało 

średnio: 

• filologia angielska: studia licencjackie – 108 osób, studia magisterskie – 24 osoby 

• języki obce w mediach i biznesie: studia licencjackie – 22 osoby, studia magisterskie – 10 

osób. 

W zajęciach z praktycznej nauki języka niemieckiego uczestniczyło: 

• filologia germańska: studia licencjackie – 7 osób, studia magisterskie – 12 osób 

• języki obce w mediach i biznesie: studia licencjackie – 22 osoby, studia magisterskie – 10 

osób. 

 

Ponadto 10 osób z kierunku filologia (studia licencjackie) brało udział w zajęciach z praktycznej 

nauki języka hiszpańskiego. 

Szkoła Językowa organizuje cykliczne spotkania nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego 

w celu wdrożenia nowych zapisów w Regulaminie Egzaminu PNJA/PNJN, ustalenia zasad kształ-

cenia, podtrzymania współpracy między wykładowcami poszczególnych komponentów praktycznej 

nauki języka obcego. 

 

Działalność komercyjna Szkoły Językowej 

W okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie roku akademickiego, tj. w sierpniu i wrześniu 

2019 r. prowadzona była akcja promocyjna kursów językowych na platformie Facebook, na lokal-

nym portalu LM (artykuł sponsorowany) oraz w formie banerów reklamowych, skierowana do osób 

powiatu konińskiego w wieku 15-60 lat. W wyniku akcji promocyjnej wpływały liczne zapytania 

o zajęcia językowe, w większości jednak pytano o zajęcia indywidualne.  
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Szkoła Językowa uruchomiła komercyjne kursy grupowe: 1 grupa języka angielskiego na poziomie 

A1 i 1 grupa języka hiszpańskiego na poziomie A1, w sumie 6 osób. W trakcie całego roku akade-

mickiego 2019/2020 regularnie przygotowywane były umowy dla nowych kursantów, monitoro-

wano przychody z tytułu kursów w Szkole Językowej, aktualizowano preliminarze kursów.    

 

Kursy i egzaminy pracownicze 

Zgodnie z zaleceniem rektora PWSZ pracownicy administracji oraz osoby pełniące funkcje kierow-

nicze powinny wykazać się znajomością języka obcego odpowiednio na poziomie A2 i B1.  

W celu umożliwienia realizacji powyższego zalecenia zorganizowane zostały nieodpłatne kursy ję-
zykowe z języka angielskiego na 3 poziomach zaawansowania: A1, A2/A2+, B1/B2. W zajęciach 

wzięło udział w sumie ok. 20 pracowników PWSZ (zarówno wykładowcy, jak i pracownicy admi-

nistracji).  

Do egzaminu językowego w I terminie, tj. w grudniu 2019 podchodziły 2 osoby z języka angiel-

skiego na poziomie A2. Egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym dla obu osób.  

W II terminie, tj. w styczniu 2020 do egzaminu podeszły 3 osoby na poziomie B1 i 1 osoba na 

poziomie B2 z języka angielskiego oraz 1 osoba na poziomie B1 z języka rosyjskiego. Wynik egza-

minów: 4 osoby zdały egzamin na poziomie B1 i 1 osoba zdała egzamin na poziomie B2.  

 

Działalność pozostała  

Semestr zimowy 

1. Warsztaty językowo-kulturowe poprowadzone przez mgr Sylwię Maciejewską i mgr Dariusza 

Dolatowskiego dla uczniów 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 10 w Koninie (październik 2019 r). 

Podczas spotkania zaprezentowano idiomy i łamacze językowe, oraz ważne informacje doty-

czące relacji mózg-język 

2. Udział lektorów SJ w Forum Lektorów Specjalistycznych w ramach konferencji „Zbliżenia” 

zorganizowanej przez WNHiS. Prelegentami spotkania byli również lektorzy SJ, mgr Sylwia 

Maciejewska, mgr Elżbieta Soboń-Paś (listopad 2019 r). 

3. Czynny udział lektorów SJ w zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy o nazwie „Języki 

(nie)obce dla mediów i biznesu”, której inicjatorem była Katedra Badań Nad Językiem I Ko-

munikacją WNHiS, (grudzień 2019 r). 

 

Plany na semestr letni (niezrealizowane z powodu pandemii) 

1. II Studencki Konkurs Językowo-Krajoznawczy dla studentów lektoratu z języka angiel-

skiego i niemieckiego. 

2. Sztuka teatralna w ramach zajęć Applied Drama and Theatre Workshops z udziałem studen-

tów przebywających w PWSZ w ramach programu ERASMUS+. 

 

 


