NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH W PJWSTK
Program nauczania języków obcych realizowany w PJWSTK stanowi z całą
pewnością jeden z największych atutów Uczelni.
Przede wszystkim należy podkreślić, że wszyscy studenci studiów I stopnia
uczęszczają na obowiązkowe lektoraty z języka angielskiego przez cały okres
studiów. Swoją znajomość współczesnej „lingua franca” podnoszą pracując w
niedużych (liczących do 16 osób) grupach, podzielonych na 4 poziomy
zaawansowania w zależności od stopnia opanowania języka przez poszczególnych
studentów na początku studiów (od początkującego do upper-intermediate).
Studenci studiów dziennych mają 4 godziny zajęć z języka angielskiego
tygodniowo, studenci wieczorowi - 2, a studenci zaoczni na zajęciach
lektoratowych spędzają 2 godziny podczas każdego zjazdu.
Największy nacisk położony jest na naukę szeroko rozumianego Business English,
czyli tych kompetencji językowych, których studenci, czy też przyszli absolwenci
będą najbardziej potrzebować w pracy, niezależnie od tego, czy zdecydują się
podjąć ją w Polsce czy zagranicą. Poza zgłębianiem tajników gramatyki i
przyswajaniem setek słówek, studenci PJWSTK rozwijają w czasie zajęć z języka
angielskiego takie umiejętności przydatne w środowisku pracy jak, dla przykładu,
przygotowanie i wygłoszenie profesjonalnej prezentacji czy napisanie dobrego CV.
Pod koniec ostatniego roku studiów I-go stopnia studenci mogą podchodzić do
zewnętrznego egzaminu Spoken English for Industry and Commerce,
organizowanego przez LCCI IQ (Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową). Jest to
możliwe dzięki temu, że PJWSTK jest - już od 1997 roku - oficjalnym centrum
egzaminacyjnym LCCI IQ. Co roku ponad 100 studentów PJWSTK zdaje egzamin
SEFIC i zdobywa szeroko uznawane certyfikaty językowe.
Studenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę języka angielskiego;
lektoraty prowadzone są w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Mogą też wybrać
zajęcia z innego języka obcego – obecnie Instytut oferuje kursy z języków:
niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.
Opłata za naukę jednego języka jest zawarta w czesnym za Szkołę.
Każdy dodatkowy lektorat kosztuje 300 zł za semestr.
Wyjątkiem jest tu język japoński – wszyscy studenci PJWSTK są gorąco zachęcani
do uczęszczania na bezpłatne, fakultatywne zajęcia z języka japońskiego, które

odbywają się w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Uczestnictwo w nich pozwala zdobyć
wiedzę nie tylko na temat języka Kraju Kwitnącej Wiśni, ale również japońskiej kultury i
obyczajów. Studenci mają możliwość odbywania zajęć z lektorem japońskim, a swoją wiedzę
japonistyczną poszerzają podczas spotkań „kółka japońskiego”. W ramach działalności
Katedry Kultury Japońskiej prowadzony jest obowiązkowy wykład na studiach I-go stopnia
pt.: „Historia i kultura Japonii”. Studenci mają możliwość poznać najważniejsze zagadnienia
z japońskiej literatury, sztuki, historii, religii, japońskich sztuk walk, zwyczajów i wielu
innych dziedzin.

