Projekt CZ.1.07/2.2.00/07.0117 Posilování kompetencí VŠ pracovníků pro rozvoj
konkurenceschopnosti vysokého školství v Ústeckém kraji (http://pokrok.ujep.cz) je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Jazykové kurzy pro zaměstnance (modul 2)
ZIMNÍ SEMESTR
akademického roku 2010/2011
ANOTACE

Anglický jazyk:
Základy konverzace v AJ (Anglický jazyk pro začátečníky)
3AJA1 Mgr. Stanislava Kaiserová
Cílem kurzu je zautomatizovat si užívání základních jazykových prostředků pro běžnou konverzaci v
osobní i profesní rovině. Jazyková úroveň stále odpovídá úrovni A 1 Evropského referenčního rámce
(uživatel základu anglického jazyka).
Obecně pracovní angličtina (Anglický jazyk pro mírně pokročilé)
3AJA2-1 PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.
Kurz předpokládá nesystematickou znalost jednoduchých gramatických forem. Bude zaměřen na
jejich procvičení a upevnění na slovní zásobě Obecně pracovního charakteru.
Obecná angličtina (Anglický jazyk pro středně pokročilé)
3AJB1-1 Mgr. Eva Havlíková
Kurz je zaměřen na běžné využití jazyka se zaměřením na všechny jazykové dovednosti: psaní, čtení,
poslech a mluvený projev v obecné rovině. Kurz odpovídá úrovni A2 společného evropského
referenčního rámce.
Anglický jazyk pro pracovní komunikaci (Anglický jazyk pro pokročilé)
3AJB2-2 Mgr. Olga Filatová
Kurz je určen absolventům předchozích kurzů, nebo lidem s dobrými znalostmi jazyka. Celá škála
okruhů ke konverzaci jakožto i gramatických jevu bude probrána. Klade se důraz na správné a plynulé
vyjadřování vlastních myšlenek k základním i specifickým tématům mezilidské pracovní komunikace.
Výuka je zaměřena na procvičování všech jazykových dovedností - poslech, konverzace, čtení a
psaní. Využívaná komunikativní metoda, která motivuje a vede účastníky kurzu k samostatnému
projevu. Účastníci se učí plynulé konverzaci, porozumění mluvenému i psanému projevu. Během
kurzu si rozšíříte slovní zásobu, získáte jistotu ve vyjadřování a zlepšíte si svuj cit pro angličtinu.
Slovní zásoba se orientuje na oblasti každodenního pracovního života ve sféře vysokoškolského
vzdělávání.
Pokročilá konverzace s částečně odborným zaměřením (Anglický jazyk pro humanitní a
společenské vědy)
3AJHU1 Mgr. Martin Škvára
Kurz se zaměřuje na upevnění složitějších gramatických jevů a procvičení profesní slovní zásoby.

Tento projekt je součástí IPRM Ústí nad Labem Centrum.
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Německý jazyk:
Němčina pro pedagogickou každodenní praxi (Německý jazyk pro začátečníky)
3NJA1 Mgr. Radim Holeček
Kurz je zaměřen na procvičování základní slovní zásoby pro každodenní pedagogickou praxi, jako
jsou např. témata škola, zaměstnání, atd. Základním materiálem bude učebnice A1 od 8. lekce
Profesně zaměřená němčina pro mírně pokročilé (Německý jazyk pro mírně pokročilé)
3NJA2 PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
Kurz se zaměří především na nácvik profesních dovedností (sebeprezentace, prezentace odborného
příspěvku), na diskuzi k odbornému tématu, tvorbu komentáre k textu, na obchodní a úřední
korespondenci a na telefonování.
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