
 

 

Zajęcia prowadzone są w ramach projektu UTH3.0 Przez rozwój do doskonałości 
 i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

ZAPISY NA ZAJĘCIA DODATKOWE! 

Biuro projektów prowadzi zapisy na bezpłatne warsztaty z kompetencji interpersonalnych oraz na 

bezpłatny semestralny kurs języka angielskiego dla studentów studiów niestacjonarnych piątego 

semestru kierunków: Zarzadzanie, Finanse i rachunkowość i Bezpieczeństwo wewnętrzne.  

Język angielski 2 grupy (15 - osobowe) 

Semestralny kurs przygotowujący kończy się egzaminem* poziomującym i uzyskaniem certyfikatu 

LanguageCert Test of English (LTE) 

Poniedziałki  18.00-20.15 

08.03.2021, 15.03.2021, 22.03.2021, 29.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 17.05.2021, 

24.05.2021 

Egzamin LTE to najbardziej nowoczesny i praktyczny certyfikat językowy na świecie. Koncentruje się na 

potwierdzeniu kompetencji językowych w kontekście międzynarodowego środowiska pracy i życia 

zawodowego. Poziom i zakres egzaminu w zupełności odpowiada potrzebom grupy docelowej w 

projekcie. Podejście metodologiczne, zastosowane w tym egzaminie, skupia się wyłącznie na 

praktycznym wymiarze pomiaru umiejętności językowych. Konstrukcja zadań jest oparta na 

spontanicznym reagowaniu na bodźce językowe występujące w rzeczywistym środowisku, w którym 

funkcjonuje użytkownik języka. Jako egzamin o skali opierający się na poziomach od A1 do C2, egzamin 

jest zdawany przez osoby dorosłe, również z grup początkowych. Zatem, rolą i zadaniem obiektywnego 

testu jest pokazanie faktycznego poziomu zaawansowania językowego. 

Dlaczego warto ? 

 Cenny dodatek do CV 

 Certyfikat LTE to formalne potwierdzenie, że zdający miał chęć i ambicję zmierzyć się 

z międzynarodowym egzaminem i otrzymał konkretne potwierdzenie swojego poziomu na 

skali Rady Europy (CEFR) na jednym z 6 poziomów – A1, A2, B1, B2, C1 lub C2 

*Egzamin sfinansowany będzie ze Środków Europejskich 

 

 

 

Zapisy trwają do 3 marca!!! 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres szkolenia.dodatkowe@uth.edu.pl 

Kontakt  
Biuro Projektów  

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej 
Paulina Jutrzenka    Tel 22 262 88 25 

 

 

 

https://www.languagecert.org/-/media/languagecert/document-library/practice-papers/enpro/languagecert-enpro-scaled-scores-and-cefr-levels.pdf?la=en&hash=B986C6E688E907CE3ADE3618D832C89C0EED2E18
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Zajęcia prowadzone są w ramach projektu UTH3.0 Przez rozwój do doskonałości 
 i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

ZAPISY NA ZAJĘCIA DODATKOWE! 

Biuro projektów prowadzi zapisy na bezpłatne warsztaty z kompetencji interpersonalnych oraz na 

bezpłatny semestralny kurs języka angielskiego dla studentów studiów niestacjonarnych piątego 

semestru kierunków: Zarzadzanie, Finanse i rachunkowość i Bezpieczeństwo wewnętrzne.  

Warsztaty kompetencji interpersonalnych 

Piątki  17.15-20.30  grupa 15 - osobowa 

Radzenie sobie z konfliktem  12.03.2021, 19.03.2021 

Twórcze myślenie w rozwiazywaniu problemów 26.03.2021, 09.04.2021 

Piątki 17.15-20.30  grupa 15 - osobowa 

Radzenie sobie z konfliktem  16.04.2021, 23.04.2021 

Twórcze myślenie w rozwiazywaniu problemów 07.05.2021, 14.05.2021 

Soboty 10.15-17.00  grupa 15 - osobowa 

Radzenie sobie z konfliktem  20.03.2021 

Twórcze myślenie w rozwiazywaniu problemów 10.04.2021 

Soboty 10.15-17.00  grupa 15 - osobowa 

Radzenie sobie z konfliktem  24.04.2021 

Twórcze myślenie w rozwiazywaniu problemów 15.05.2021 

Dlaczego warto ? 

Dzięki udziałowi w warsztatach z zakresu Twórczego rozwiązywania problemów możesz osiągnąć: 

Wyższy poziom kreatywności 
Łatwość generowania większej liczby pomysłów 

Większa skuteczność w rozwiązywaniu problemów 
Niższy poziom stresu w projektach wymagających niestandardowych rozwiązań 

Ponadto rozwinąć umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, znajdować rozwiązania  

w szybko zmieniających się warunkach oraz rozwinąć umiejętność przekraczania granic wyznaczanych 

standardowymi. 

Dzięki udziałowi w warsztatach z zakresu Radzenie sobie z konfliktem możesz nabyć wiedzę oraz 

rozwinąć umiejętności w zakresie: 

Skutecznego rozpoznawania, oceny konfliktów oraz umiejętnego radzenia sobie z nimi 
Wykorzystania pozytywnych stron konfliktu 

Wykorzystania predyspozycji osobistych w sytuacji radzenia sobie z konfliktem 
Racjonalnego myślenia w trudnych warunkach – stresującym środowisku, presji i rywalizacji  

w organizacji 
Radzenia sobie ze stresem 

 
Zapisy trwają do 3 marca!!! 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres szkolenia.dodatkowe@uth.edu.pl Kontakt  

Biuro Projektów  
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej 
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