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REGULAMIN KURSU „BUSINESS ENGLISH”  

DLA STUDENTÓW  KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH  

realizowanego w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” 

 finansowanego z funduszy Unii Europejskiej 

 

 

 

1. Beneficjentami szkoleń językowych będą studenci ostatnich 4 semestrów kierunku ekonomii studiów 

licencjackich Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku. Uczestniczenie w 

proponowanych warsztatach pozwoli studentom na oswojenie się z językiem biznesowym, co będzie 

bardzo pomocne na rynku pracy. Jednym z kluczowych kryteriów sukcesu na rynku pracy jest 

rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji językowych. Kurs Business English przeznaczony 

jest w szczególności dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z językiem obcym, studiami lub 

pracą za granicą. 

2. Celem głównym zadania jest umożliwienie 45 studentom (po 15 rocznie) podniesienie umiejętności 

językowych, a zwłaszcza poszerzenie słownictwa o biznesowe i specjalistyczne, aby lepiej 

przygotować ich do wejścia na rynek pracy.  

3. Celem kursu jest doskonalenie umiejętności studentów w zakresie komunikowania się w sytuacjach 

biznesowych takich jak m.in. zakupy w przedsiębiorstwach zagranicznych, przygotowanie własnej 

oferty w języku obcym, negocjacje handlowe. Uczestnicy kursu poznają słownictwo w zakresie 

marketingu, reklamy, promocji, public relations, bankowości, finansów, rachunkowości itp. 

4. Kurs „BUSINESS ENGLISH” obejmuje dwa moduły po 30 godzin w semestrze dla studiów 

stacjonarnych pierwszego stopnia KNEiS, realizowane w semestrze V i VI. 

5. Kurs jest dostępny dla studentów  ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych KNEiS. 

6. Kandydat rejestruje się na kurs poprzez dostarczenie do Sekretariatu KNEiS wypełnionego 

i podpisanego formularza zgłoszenia.  

7. Dokonanie rejestracji nie jest równoznaczne z przyjęciem na kurs. 

8. Wszelkie informacje związane z  organizacja kursu będą przekazywane  kandydatom i uczestnikom 

w formie mailowej. 

9. Kandydaci rejestrujący się na kurs muszą spełnić następujące warunki: 

- są studentami ostatnich 4 semestrów studiów licencjackich KNEiS; 

10. Uczestnik kursu ma obowiązek: 

a. regularnego uczestniczenia w zajęciach;  

b. systematycznej pracy, odpowiedniego przygotowywania się do zajęć oraz aktywnego 

uczestniczenia w zajęciach  (tj. odrabiania prac domowych, czynnego udziału w zajęciach oraz 

pracy własnej); 

c. przystąpienia do wewnętrznego egzaminu kończącego kurs. 

11. Uczestnik kursu ma obowiązek posiadać na zajęciach podręcznik i inne materiały wskazane przez 

prowadzącego zajęcia.  

12. W przypadku rezygnacji Uczestnika z kursu lub nieprzystąpienia do egzaminu Organizator może 

dochodzić zwrotu poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w kursie. 
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