KURS EGZAMINACYJNY 2019/2020
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
POZIOM C2 – GOETHE-ZERTIFIKAT C2:
Großes Deutsches Sprachdiplom

Podręcznik kursowy

ERKUNDUNGEN

Program kursu – podczas dwustopniowego kursu realizowanego w ciągu dwóch lat, słuchacze przygotowują się
do egzaminu GZ C2: GDS i uczą się równomiernie wszystkich sprawności językowych, które są potrzebne do porozumiewania się w języku obcym: poprawnego czytania, rozumienia tekstu pisanego i pisania, rozumienia mowy, wypowiedzi
ustnej (monolog) i prowadzenia rozmowy na poziomie zaawansowanym i bardzo zaawansowanym.
Wykonują także zadania typu egzaminacyjnego oraz poznają i ćwiczą strategie niezbędne do sprostania wymogom poszczególnych części egzaminu. Po ukończeniu kursu słuchacze osiągają poziom zaawansowania językowego C2, zgodny
z opisem kompetencji językowych Rady Europy i równoznaczny ze znajomością języka niemieckiego jako języka
ojczystego.
Dwustopniowy kurs przygotowujacy do egzaminu GZ C2: GDS trwa łącznie 210 godzin zegarowych.
Nauka na kursie I. stopnia trwa 112 godzin zegarowych, a na kontynuacyjnym kursie II. stopnia – 98 godzin
zegarowych. Osoby zapisujące się na kurs I. stopnia w roku 2019 będą mogły przystąpić do egzaminu Goethe-Zertifikat
C2: GDS w sesji letniej 2021, natomiast słuchacze kursu II. stopnia (98 godzin zegarowych) przygotowują się do egzaminu
w sesji letniej w roku 2020. Nie ma konieczności uczestnictwa w kursie I. stopnia, aby uczęszczać na kurs II. stopnia.
W celu uzyskania jak najlepszych wyników w nauce doradzamy również korzystanie z następujących pozycji:
SŁOWNIK: do wyboru: Duden – Deutsches Universalwörterbuch (także CD-ROM), Duden – Die deutsche Rechtschreibung,
Langenscheidt – Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache, Wielki słownik niemiecko-polski polskoniemiecki, wyd. PWN, PONS Wielki słownik niemiecko-polski polsko-niemiecki, wyd. Klett.
GRAMATYKA: Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene, wyd. Hueber, Grammatik mit Sinn und Verstand, wyd. Klett,
em – Übungsgrammatik, wyd. Hueber.

KURS I. STOPNIA (przygotowanie do sesji egzaminacyjnej lato 2021)
Liczba osób
w grupie

Kurs 112 godzin zegarowych C2: GDS I
1.
2.
3.
4.

Dni tygodnia
poniedziałek, środa
poniedziałek, środa
wtorek, czwartek
sobota

Godziny zajęć
16.15–18.15
18.30–20.30
18.30–20.30
08.15–12.30

Cennik po uzwględnieniu rabatu 2019/20
0%
32,00

4–6

448,00
x
x

Sposoby płatności:
Kiedy
co miesiąc
co semestr
jednorazowo
przy zapisie

5%

10%
15%
1 godzina zegarowa
30,40
28,80
27,20
1 rata miesięczna
425,60
403,20
380,80
1 rata semestralna
1 702,40
1 612,80
1 523,20
1 opłata za rok
x
3 225,60
3 046,40

20%
25,60
358,40
1 433,60
2 867,20

RABATY w roku 2019/2020
Za ile godzin
zegarowych
14
56

Liczba
wpłat
8
2

112

1

10% – uczniowie i studenci
10% – za kontynuację nauki w kolejnym roku
10% – za jednorazową opłatę za całoroczny kurs
10% – za jednoczesną naukę 2 języków na rocznych kursach
(rabat przysługuje za każdy kurs)

5% – za jednorazową opłatę za semestr (4 miesiące nauki)
5% – rabat rodzinny
Rabaty mogą się sumować, jednak nie więcej niż do 20 % łącznie.
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