Zimní kurz angličtiny 11. - 14. ledna 2016
Příprava Ph.D. studentů na formát povinné zkoušky z angličtiny
V Olomouci 7. 11. 2015
Vážení kolegové,
Kabinet cizích jazyků PřF UP pořádá pro studenty doktorských studijních programů zimní intenzivní kurz
angličtiny, který je koncipován jako příprava na formát povinné zkoušky VCJ/PGSAJ Anglický jazyk pro
doktorské studium. Tento kurz nemůže nahradit dlouhodobé studium angličtiny, ale může pomoci seznámit
se se základními pravidly psaní pro akademické účely, orientovat se v metodách čtení, seznámit se se zdroji
k testům poslechové části apod.
Základní informace o kurzu:


Kurz se bude se konat ve dnech 11. - 14. ledna 2016 (po-čt) v budově PřF UP, tř. 17. listopadu 12.



Cílem kurzu je připravit Ph.D. studenty na formát a způsob hodnocení všech čtyř částí zkoušky
VCJ/PGSAJ Anglický jazyk pro doktorské studium, a to
o

Listening, Reading, Writing a Presentation in English.



Každé části zkoušky budou věnovány dva devadesátiminutové semináře.



Výuka bude probíhat od pondělí do středy vždy od 8 do 13 hod ve třech výukových blocích.



Ve čtvrtek se bude konat písemná část zkoušky nanečisto, tedy Listening, Reading a Writing, a to od
9 do cca 12.30 hod. Ústní část zkoušky Presentation in English nanečisto se bude konat v pondělí
18. ledna 2015 dopoledne.



Pokud Ph.D. student zvládne kteroukoli písemnou část na 80% a více, nebo bude jeho prezentace v
angličtině nanečisto výborná, bude příslušná část zkoušky považována za splněnou.



Registrační poplatek za kurz je 500,- Kč, bude se vybírat až na začátku kurzu.



Chcete-li se kurzu účastnit, přihlaste se mailem na adrese lucie.vankova@upol.cz



Uzávěrka přihlášek je 18. prosince 2015.

V loňském roce se tento kurz setkal se značnou odezvou doktorandů, věříme, že i letos o něj bude zájem.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Mgr. Lucie Vaňková, Ph.D.
Kabinet cizích jazyků PřF UP
tel: 585 63 4998
http://kcj.upol.cz

