
              

Wirtualny tydzień drzwi otwartych 

Program 

13.04.2021  

Spotkania z Goethe-Institut w Warszawie i Studium Języków Obcych 
Politechniki Śląskiej  

15.55 - 16.45 Otwarta lekcja języka niemieckiego w Goethe-Institut (Poziom A2) 
 
Niemiecki - to wcale nie taki trudny język, a lekcja online z lektorką Goethe-Institut 
rozwieje Twoje wątpliwości ostatecznie. Nauka z nami może być przyjemna i 
pożyteczna, bo rozumiemy wartość Twojego czasu i potrafimy wykorzystać go 
efektywnie. Przekonaj się o tym podczas naszej lekcji otwartej. 
Do zobaczenia na zajęciach!  
 
Liczba uczestników jest ograniczona do 20 osób. Zatem - kto pierwszy, ten lepszy. 
Zgłoszenia mailowe przesyłajcie na adres: Monika.Bartyska@goethe.de. 
 
17.00 - 17.45 Lektorat języka niemieckiego na studiach – dlaczego warto...  -  
Spotkanie ze Studium Jezyków Obcych Politechniki Śląskiej 
 
Lektorat języka niemieckiego na uczelni czy kurs w szkole językowej? 
Czy na lektoracie można przełamać barierę „Ich habe keine Ahnung” i przestać być 
wiecznie początkującym? 
Czego oprócz języka można się tam jeszcze nauczyć?  Jeśli jesteś zainteresowany 
odpowiedzią na te pytania lub czeka Cię wybór lektoratu, weź udział w spotkaniu. 
Zapraszamy!  

Udział w spotkaniu na platformie Zoom bez wcześniejszych zgłoszeń.  

https://zoom.us/j/97003513024 
Meeting‐ID: 970 0351 3024 

 
 
14.04.2021   
Spotkanie z DAAD czyli Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej 
 
16.00 – 17.00 Prawdy i mity: studia, stypendia i letnie kursy językowe w Niemczech. 
 
Chcesz studiować, a może odbyć kurs języka niemieckiego na niemieckiej uczelni? 
Interesują Cię stypendia, ale nie wiesz, od czego zacząć? Najlepiej od spotkania z DAAD! 
Wyjaśnimy, podpowiemy i zmierzymy się ze stereotypami na temat studiów w 
Niemczech. Do zobaczenia! 

Udział w spotkaniu na platformie Teams bez wczesniejszych zgłoszeń. 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 



              

15.04.2021 Spotkanie z Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec 

16.00 – 17.00 Co łączy stypendystów Niemieckiego Bundestagu ze stypendystami 
DAAD? 

 

Podczas spotkania absolwenci programów stypendialnych opowiedzą, w jaki sposób 
pobyty zagraniczne wpłynęły na ich ścieżkę zawodową, otwierając niektóre drzwi, w 
tym również do Ambasady Niemiec. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu i zadawania 
pytań.  

Udział w spotkaniu na platformie Zoom bez wczesniejszych zgłoszeń. 

https://zoom.us/j/92840882515 
 
Meeting ID: 928 4088 2515 

 

 

16.04.2021 Spotkanie z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK 
Polska) 

16.00 – 17.00 Język niemiecki w biznesie 

Jakie benefity przynosi „w świecie biznesu” znajomość języka niemieckiego? Czy 
umiejętność posługiwania się tym językiem liczy się tylko w firmach z kapitałem 
niemieckojęzycznym? Na naszym spotkaniu pokażemy, jakie branże szczególnie czekają 
na specjalistów z niemieckim. Czekamy na Państwa pytania. Zapraszamy! 

Udział w spotkaniu bez wczesniejszych zgłoszeń. 

Link do spotkania: https://ahkpolen.clickmeeting.com/wirtualny-tydzien-drzwi-
otwartych-jezyk-niemiecki-w-biznesie?_ga=2.80027807.988173185.1616503070-
588654663.1616144190 

 

 


