JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY
Oferta kursów specjalistycznych obejmuje:
- angielski w księgowości
- Business English
- angielski w zarządzaniu
- angielski w zarządzaniu zasobami ludzkimi
- angielski w wojsku (Command & Control)
- angielski w Policji
- angielski w informatyce
- angielski w nauczaniu przedszkolnym
- angielski w psychologii
- Public Relations
- angielski w branży turystycznej
- angielski w środowisku akademickim

* niewielkie grupy (6-10 osób)
* kurs obejmuje 60 lekcji (2 x dwie godziny lekcyjne w tygodniu)
* duży nacisk położony na rozbudowę słownictwa
* materiały dydaktyczne w cenie kursu
* zajęcia z Native Speakerem pozwalające rozwinąć praktyczne aspekty posługiwania się językiem
angielskim w mowie
* oferta kursów specjalistycznych jest otwarta. Jesteśmy w stanie zorganizować kurs językowy dla
każdej grupy branżowej w zależności od zapotrzebowania.

CENA DLA STUDENTÓW WSH: 900 zł brutto
Cena regularna: 1200 zł brutto

Kursy języków specjalistycznych prowadzone są w oparciu o najwyższej klasy materiały dydaktyczne
Career Paths wydawnictwa Express Publishing:

Accounting z serii Career Paths to publikacja przeznaczona dla osób przygotowujących się do
pracy lub zawodowo zajmujących się księgowością, pragnących doskonalić znajomość języka
angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.
Najważniejsze cechy


szeroki wybór aktualnych tekstów dotyczących zagadnień związanych z księgowością;



realistyczne dialogi;



45 rozdziałów zawierających materiał rozwijający umiejętność rozumienia tekstów
mówionych i pisanych;



ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia i pisania;



ponad 400 słów i zwrotów;



słownik angielsko-angielski objaśniający słownictwo zawodowe;



przejrzysta i łatwa do wprowadzenia na lekcjach struktura materiału językowego.

Business English z serii Career Paths to publikacja przeznaczona dla osób przygotowujących się
do pracy lub pracujących w zawodach związanych z biznesem, pragnących doskonalić znajomość
języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.
Najważniejsze cechy


szeroki wybór aktualnych tekstów dotyczących zagadnień związanych z biznesem;



realistyczne dialogi;



45 rozdziałów zawierających materiał rozwijający umiejętność rozumienia tekstów
mówionych i pisanych;



ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia i pisania;



ponad 400 słów i zwrotów;



słownik angielsko-angielski objaśniający słownictwo zawodowe;



przejrzysta i łatwa do wprowadzenia na lekcjach struktura materiału językowego.

Command & Control z serii Career Paths to publikacja przeznaczona dla osób przygotowujących
się do pracy lub pracujących w wojskowości, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w
aspekcie związanym z pracą zawodową.
Najważniejsze cechy


szeroki wybór aktualnych tekstów dotyczących zagadnień związanych z wojskowością;



realistyczne dialogi;



45 rozdziałów zawierających materiał rozwijający umiejętność rozumienia tekstów
mówionych i pisanych;



ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia i pisania;



ponad 400 słów i zwrotów;



słownik angielsko-angielski objaśniający słownictwo zawodowe;



przejrzysta i łatwa do wprowadzenia na lekcjach struktura materiału językowego.

Core Computer Science: For the IB Diploma Program oraz Advanced Computer
Science: For the IB Diploma Program to publikacje przeznaczone dla informatyków,
studentów informatyki lub uczniów klas informatycznych, którzy chcą w języku angielskim zgłębiać
kluczowe oraz bardziej zaawansowane zagadnienia informatyczne.
Książki powstały w oparciu o wymagania określone dla przedmiotu „informatyka” w programie
matury międzynarodowej – International Baccalaureate (IB) Diploma Programme 2014. Są jednak
publikacjami bardzo wszechstronnymi i mogą być wykorzystywane na każdym kursie informatyki, w
tym na kursie programowania.
Publikacje kompleksowo i prostym językiem angielskim przedstawiają kluczowe zagadnienia
informatyczne, pozwalając rodzimym i nierodzimym użytkownikom języka angielskiego w pełni
zrozumieć omawiane problemy.

Najważniejsze cechy publikacji:


Wykład prowadzony po angielsku, w sposób zrozumiały, prostym językiem,



Diagramy i ilustracje do kluczowych pojęć,



Pytania w stylu pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami,



Diagramy sekwencji działań, pseudokody oraz tworzenie właściwych kodów programowania
w języku Java,



Zastosowaie języka Java do skutecznego rozwiązywania autentycznych problemów (dotyczy
publikacji Advanced Computer Science),



Odniesienia do wymagań zawartych w programie nauczania matury międzynarodowej dla
przedmiotu „informatyka”.

Human Resources z serii Career Paths to publikacja przeznaczona dla osób przygotowujących się
do pracy lub pracujących w zawodach związanych z zarządzeniem zasobami ludzkimi, pragnących
doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.
Najważniejsze cechy


szeroki wybór aktualnych tekstów dotyczących zagadnień związanych z zarządzeniem
zasobami ludzkimi;



realistyczne dialogi;



45 rozdziałów zawierających materiał rozwijający umiejętność rozumienia tekstów
mówionych i pisanych;



ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia i pisania;



ponad 400 słów i zwrotów;



słownik angielsko-angielski objaśniający słownictwo zawodowe;



przejrzysta i łatwa do wprowadzenia na lekcjach struktura materiału językowego.

Kindergarten Teacher z serii Career Paths to publikacja przeznaczona dla osób
przygotowujących się do pracy lub pracujących jako nauczyciele wychowania przedszkolnego w
krajach (lub placówkach) anglojęzycznych, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w
aspekcie związanym z pracą zawodową.

Najważniejsze cechy


szeroki wybór aktualnych tekstów związanych z pracą w przedszkolu;



realistyczne dialogi;



45 rozdziałów zawierających materiał rozwijający umiejętność rozumienia tekstów
mówionych i pisanych;



ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia i pisania;



ponad 400 słów i zwrotów;



słownik angielsko-angielski objaśniający słownictwo zawodowe;



przejrzysta i łatwa do wprowadzenia na lekcjach struktura materiału językowego.

Management I -II z serii Career Paths to publikacje przeznaczone dla osób przygotowujących się
do pracy lub pracujących w zawodach związanych z zarządzaniem, pragnących doskonalić znajomość
języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.

Najważniejsze cechy


szeroki wybór aktualnych tekstów dotyczących zagadnień związanych z zarządzaniem;



realistyczne dialogi;



45 rozdziałów zawierających materiał rozwijający umiejętność rozumienia tekstów
mówionych i pisanych;



ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia i pisania;



ponad 400 słów i zwrotów;



słownik angielsko-angielski objaśniający słownictwo zawodowe;



przejrzysta i łatwa do wprowadzenia na lekcjach struktura materiału językowego.

Police z serii Career Paths to publikacja przeznaczona dla osób przygotowujących się do pracy lub
pracujących w policji, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z
pracą zawodową.

Najważniejsze cechy


szeroki wybór aktualnych tekstów dotyczących zagadnień związanych z policją;



realistyczne dialogi;



45 rozdziałów zawierających materiał rozwijający umiejętność rozumienia tekstów
mówionych i pisanych;



ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia i pisania;



ponad 400 słów i zwrotów;



słownik angielsko-angielski objaśniający słownictwo zawodowe;



przejrzysta i łatwa do wprowadzenia na lekcjach struktura materiału językowego.

Psychology z serii Career Paths to publikacja przeznaczona dla studentów psychologii i kierunków
pokrewnych oraz dla psychologów, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego
zawodowego.
Najważniejsze cechy


szeroki wybór aktualnych tekstów dotyczących zagadnień związanych z psychologią;



realistyczne dialogi;



45 rozdziałów zawierających materiał rozwijający umiejętność rozumienia tekstów
mówionych i pisanych;



ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia i pisania;



ponad 400 słów i zwrotów;



słownik angielsko-angielski objaśniający słownictwo zawodowe;



przejrzysta i łatwa do wprowadzenia na lekcjach struktura materiału językowego.

Public Relations z serii Career Paths to publikacje przeznaczone dla osób przygotowujących się
do pracy lub pracujących w działach PR pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w
aspekcie związanym z pracą zawodową.
Najważniejsze cechy



szeroki wybór aktualnych tekstów dotyczących zagadnień związanych z PR;



realistyczne dialogi;



45 rozdziałów zawierających materiał rozwijający umiejętność rozumienia tekstów
mówionych i pisanych;



ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia i pisania;



ponad 400 słów i zwrotów;



słownik angielsko-angielski objaśniający słownictwo zawodowe;



przejrzysta i łatwa do wprowadzenia na lekcjach struktura materiału językowego.

Tourism z serii Career Paths to publikacja przeznaczona dla osób przygotowujących się do pracy lub
pracujących w branży turystycznej, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie
związanym z pracą zawodową.

Najważniejsze cechy


szeroki wybór aktualnych tekstów dotyczących zagadnień związanych z turystyką;



realistyczne dialogi;



45 rozdziałów zawierających materiał rozwijający umiejętność rozumienia tekstów
mówionych i pisanych;



ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia i pisania;



ponad 400 słów i zwrotów;



słownik angielsko-angielski objaśniający słownictwo zawodowe;



przejrzysta i łatwa do wprowadzenia na lekcjach struktura materiału językowego.

University Studies z serii Career Paths to publikacja przeznaczona dla osób, które zamierzają
studiować w krajach anglojęzycznych.
Najważniejsze cechy


szeroki wybór aktualnych tekstów dotyczących zagadnień związanych z studiowaniem w
krajach anglojęzycznych.



realistyczne dialogi;



45 rozdziałów zawierających materiał rozwijający umiejętność rozumienia tekstów
mówionych i pisanych;



ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia i pisania;



ponad 400 słów i zwrotów;



słownik angielsko-angielski objaśniający słownictwo zawodowe;



przejrzysta i łatwa do wprowadzenia na lekcjach struktura materiału językowego.

