Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Departament języków obcych

Oferta Kursów Językowych
1. Język angielski/niemiecki
Dla dzieci






zajęcia prowadzone w grupach z podziałem na wiek dzieci - 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat
niewielkie grupy (6-10 osób)
kurs obejmuje 30 lekcji (2x30 (45) min. w tygodniu)
zajęcia prowadzone w formie aktywizujących ćwiczeń, gier i zabaw pozwalających
dziecku na szybkie i skuteczne przyswajanie języka
zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów, wyspecjalizowanych w nauczaniu
dzieci a także raz w miesiącu zajęcia z Native Speaker’em

Dla gimnazjalistów






niewielkie grupy (6-10 osób)
kurs obejmuje 60 lekcji (2x2 godziny lekcyjne w tygodniu)
zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – przykładowe testy gimnazjalne,
egzaminy próbne
zajęcia z lektorem obejmujące rozbudowę słownictwa i kompetencji gramatycznych
zajęcia z Native Speakerem pozwalające rozwinąć praktyczne aspekty posługiwania się
językiem obcym w mowie

Dla uczniów szkół średnich







niewielkie grupy (6-10 osób)
kurs obejmuje 60 lekcji (2x2 godziny lekcyjne w tygodniu)
zajęcia przygotowują kompleksowo do matury z języka angielskiego zarówno na
poziomie podstawowym jak i rozszerzonym a także do egzaminów na
międzynarodowe certyfikaty językowe
duży nacisk położony na rozbudowę słownictwa i kompetencji gramatycznych
zajęcia z Native Speakerem pozwalające rozwinąć praktyczne aspekty posługiwania się
językiem obcym w mowie

Dla dorosłych






niewielkie grupy (6-10 osób)
kurs obejmuje 45 lekcji (3x45 min. raz w tygodniu) – możliwość zmiany liczby godzin
kursu w zależności od potrzeb grupy
poziom zajęć dostosowany do kompetencji językowych uczestników (od poziomu
podstawowego do zaawansowanego, A1-C2)
duży nacisk położony na naukę języka praktycznego, przydatnego w sytuacjach
codziennych
zajęcia z Native Speakerem pozwalające rozwinąć praktyczne aspekty posługiwania się
językiem obcym w mowie

Angielski specjalistyczny




w naszej ofercie posiadamy bogaty wybór kursów języka angielskiego
specjalistycznego. Nasza oferta w tym zakresie kierowana jest do osób dorosłych, które
w swojej pracy zawodowej używają języka angielskiego i chciałyby podnieść swoje
kompetencje językowe.
oferta kursów specjalistycznych obejmuje m.in:

- angielski w medycynie
- angielski w bezpieczeństwie
- angielski prawniczy
- angielski w ekonomii


oferta kursów specjalistycznych jest otwarta. Jesteśmy w stanie zorganizować kurs
językowy dla każdej grupy branżowej w zależności od zapotrzebowania.

Angielski dla biznesu






kursy języka biznesowego i ekonomicznego na poziomie dostosowanym do
zapotrzebowania klientów
realizacja kursów w siedzibie WSH lub w siedzibie klienta
materiały dydaktyczne w cenie kursu
pełna elastyczność w kwestii zakresu tematycznego, godzin realizacji i czasu trwania
kursu
możliwość prowadzenia części zajęć przez Native Speaker’a

Konwersacje z Native Speakerem






przeznaczone dla osób na każdym poziomie zaawansowania nauki języka, chcących
podnieść swoje kompetencje językowe w mowie
zajęcia indywidualne lub w grupach dwuosobowych
doskonała szansa na osłuchanie i oswojenie się z językiem i przełamanie oporów przed
mówieniem w języku obcym
dowolna tematyka konwersacji
możliwość przyswojenia wielu praktycznych zwrotów używanych w mowie potocznej
oraz wyrobienia odpowiedniego akcentu

Angielski/niemiecki dla seniorów




unikatowa oferta zajęć dostosowanych do potrzeb osób w wieku 60+ pragnących
rozpocząć bądź kontynuować swoją przygodę z językiem angielskim
liczebność grupy, wymiar godzinowy, czas realizacji oraz poziom są dostosowywane do
potrzeb klientów i uzgadniane w momencie otrzymania zgłoszenia
zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów posiadających bogate
doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego/niemieckiego

2. Oferta w zakresie innych języków obcych
Język francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński, japoński, portugalski,
szwedzki, norweski, holenderski, turecki, węgierski, czeski





niewielkie grupy (6-10 osób)
kurs obejmuje 45 lekcji (3x45 min. raz w tygodniu) – możliwość zmiany liczby godzin
kursu w zależności od potrzeb grupy
poziom zajęć dostosowany do kompetencji językowych uczestników (od poziomu
podstawowego do zaawansowanego, A1-C2)
duży nacisk położony na naukę języka praktycznego, przydatnego w sytuacjach
codziennych

W ramach oferowanych kursów wszyscy uczestnicy otrzymują bez
dodatkowych opłat:





Podręczniki i wszystkie materiały niezbędne do realizacji kursu
Konsultacje z lektorem i metodykiem
Możliwość uczestniczenia, w charakterze wolnego słuchacza, w zajęciach
realizowanych w WSH w ramach anglojęzycznej ścieżki Erasmus
Możliwość uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach odbywających się w szkole,
takich jak: dni kultur, koncerty, klub filmowy itp.

Międzynarodowe Certyfikaty
Wyższa Szkoła Handlowa współpracuje z ETS Global, światowym liderem w tworzeniu
standardów oceny kompetencji ze szczególnym przywiązaniem do jakości i przy użyciu
najnowszych osiągnięć statystyki i psychometrii. W ramach współpracy WSH jest ośrodkiem
egzaminacyjnym, w którym nasi uczniowie mogą przystąpić do egzaminów na powszechnie
uznawane i cenione międzynarodowe certyfikaty językowe. W naszej ofercie znajdują się:

TOEIC (język angielski)
Od ponad 30 lat testy TOEIC wyznaczają standardy oceny kompetencji językowych w
środowisku pracy. Obecnie wyniki TOEIC są uznawane przez ponad 14 000 firm, agencji
rządowych oraz programów nauczania języka angielskiego w ponad 160 krajach na całym
świecie.


Test
językowy: TOEIC® Listening
and
Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu,
Beginner/początkującego
(A1
według
poziomów
Rady
Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy).

Reading:
od poziomu
Europy)
do



Test
językowy: TOEIC® Speaking
and
Określa poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu,
Beginner/początkującego do Advanced/zaawansowanego.

Writing:
poziomu



od

Test
językowy: The TOEIC
Bridge™
Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od
Beginner/początkującego do Intermediate/średnio-zaawansowanego.

test:
poziomu

TOEFL (język angielski)
Rodzina produktów TOEFL® to testy stworzone by umożliwić instytucjom testowanie
większej liczby uczniów będącej na różnych poziomach zaawansowania. Stosowane do
różnych celów (przyjęcie na studia, określenie poziomu czy testowanie końcowe) testy TOEFL
dostarczają informacji niezbędnych do podjęcia ważnych decyzji.


CertyfikatTOEFL iBT® - Określa poziom zaawansowania z języka angielskiego od
poziomu Intermediate/średnio-zaawansowanego do Advanced/zaawansowanego.

TOEFL® iBT jest także najczęściej uznawanym testem z języka angielskiego przy ubieganiu się o
przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim na całym świecie.


The TOEFL® ITP tests - Określa poziom zaawansowania słuchania i czytania z języka
angielskiego,
od
poziomu
Elementary/podstawowego
do
Advanced/zaawansowanego.



The TOEFL® Junior™- Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, wśród
gimnazjalistów w wieku 11-15 lat. Jest test weryfikujący umiejętność czytania,
słuchania oraz rozumienia tekstów. Mierzy znajomość języka od poziomu
Elementary/podstawowego (A2 według poziomów Rady Europy) do UpperIntermediate/średnio-zaawansowanego wyższego (B2 według poziomów Rady
Europy).

WiDaF (język niemiecki)
Certyfikaty WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) określają poziom
znajomości języka niemieckiego osób dorosłych w kontekście bizesowym, ogólnego
środowiska pracy jak i sytuacjach życia codziennego.


Certyfikat WiDaF® - testuje znajomość biznesowego języka niemieckiego na poziomach
A2-C2.



Certyfikat WiDaF® Basic - sprawdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim
osób na niższych poziomach zaawansowania (A1-B1) w ogólnym środowisku pracy i
sytuacjach życia codziennego.

TFI (język francuski)
TFI (Test de français international) to test certyfikujący znajomość języka francuskiego
osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Test ten sprawdza i potwierdza
znajomość języka francuskiego środowisku pracy i życia osób dorosłych, od poziomu
początkującego do zaawansowanego – niezależnie od wykonywanego zawodu czy
posiadanego wykształcenia.

TO NAS WYRÓŻNIA !
Nasi lektorzy
WSH Departament języków obcych współpracuje z najwyższej klasy lektorami wszystkich
języków obcych jakie znajdują się w ofercie. Nasi dydaktycy posiadają zarówno kierunkowe
wykształcenie jak i bardzo bogate doświadczenie w nauczaniu, gwarantujące wysoki poziom
realizowanych kursów. Zajęcia w naszej szkole są cyklicznie hospitowane, co wpływa na stałe
podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług.

Lokalizacja
Wyższa Szkoła Handlowa ma swoją siedzibę w centrum Radomia przy ulicy Traugutta 61a oraz
Domagalskiego 7a. Sprawnie działająca komunikacja miejska i bliskość dworców kolejowego i
autobusowego sprawiają, iż można się do nas szybko i łatwo dostać z każdego miejsca w Radomiu i
okolicach miasta.

Infrastruktura
Wszystkie zajęcia w naszej szkole odbywają się w przestronnych, doskonale wyposażonych
salach ćwiczeniowych, pozwalających realizować kursy w komfortowych warunkach. Każda sala
posiada wysokiej klasy tablicę interaktywną, komputer, rzutnik multimedialny oraz sprzęt audio.

Klub Filmowy
W każdą ostatnią sobotę miesiąca, zapraszamy wszystkich naszych uczniów do udziału w
projekcjach Klubu Filmowego. Prezentowane są filmy z całego świata w oryginalnych wersjach
językowych (z polskimi napisami). Ideą Klubu jest to aby dać możliwość naszym uczniom dodatkowego
„osłuchania” się z językiem obcym. Po każdej projekcji odbywa się dyskusja w języku prezentowanego
filmu. Repertuar znajduje się na naszej stronie internetowej.

