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Letnie kursy języka niemieckiego 2019
Początek zapisów na kursy intensywne: 14 lutego 2019
Początek zapisów na kursy wieczorowe: 2 maja 2019

Kurs intensywny w lipcu poniedziałek–piątek, 9.15–12.00

Kurs 8 lipca – 2 sierpnia 2019        57 jednostek lekcyjnych €      492,–

Kurs + pokój jednoosobowy      7 lipca – 3 sierpnia 2019        57 jednostek lekcyjnych           27 nocy         €    1057,–

Kurs + pokój dwuosobowy         7 lipca – 3 sierpnia 2019        57 jednostek lekcyjnych           27 nocy         €      982,–

Kurs intensywny w sierpniu poniedziałek–piątek, 9.15–12.00

Kurs 5 – 30 sierpnia 2019                 57 jednostek lekcyjnych €      492,–

Kurs + pokój jednoosobowy      4 – 31 sierpnia 2019                 57 jednostek lekcyjnych           27 nocy         €    1057,–

Kurs + pokój dwuosobowy         4 – 31 sierpnia 2019                 57 jednostek lekcyjnych           27 nocy         €      982,–

Kurs intensywny we wrześniu poniedziałek–piątek, 9.15–13.00                 

Kurs 2  –  20 września 2019               56 jednostek lekcyjnych €     482,–

Kurs + pokój jednoosobowy     1  –  21 września 2019               56 jednostek lekcyjnych           20 nocy         €      947,–

Kurs + pokój dwuosobowy         1  –  21 września 2019               56 jednostek lekcyjnych           20 nocy         €      872,–

Letni kurs wieczorowy poniedziałek + środa lub wtorek + czwartek,           
17:30–20:00 

Kurs 8 lipca  – 10 września 2019    54 jednostek lekcyjnych €      380,–

• 1 jednostka lekcyjna = 45 min
• Kursy języka niemieckiego odbywają się na 11 różnych poziomach.

W danym miesiącu zaliczyć można jedną fazę kursu.
• Certyfikat ukończenia kursu można otrzymać pod warunkiem regularnego uczestnictwa w kursie (≥ 75% 

obecności) oraz napisania testu końcowego. Punkty ECTS (European Credit Transfer System) otrzymuje 
się wraz z certyfikatem poświadczającym pozytywny wynik ukończenia kursu (4 punkty ECTS za jeden kurs).

• Podręczniki kursowe nie są wliczone w cenę kursu. Zakupić je można w księgarni Facultas w kampusie
uniwersyteckim.

Egzamin ÖSD
7 + 8 sierpnia 2019  Poziomy A2, B1, B2, C1, C2

Informację o kosztach egzaminu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej sprachenzentrum.at/osd

Zapisy osobiście w sekretariacie od 17 czerwca do 5 lipca 2019
(Konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem)

https://sprachenzentrum.univie.ac.at/sprache-und-universitaet/oesd-pruefungen/


Artykuł wstępny
Drodzy Uczestnicy Kursów!
Witamy Was bardzo serdecznie na letnich intensywnych kursach językowych w Centrum nauczania języków obcych
(Sprachenzentrum) Uniwersytetu Wiedeńskiego w roku 2019. Nasze kursy językowe, w których uczestniczy
rocznie około 9000 osób, już od 1922 roku wyróżniają się wysoką jakością nauczania oraz niezwykle obszerną
i zróżnicowaną ofertą kursową. Naszą międzynarodową konkurencyjność gwarantuje zorientowanie poziomów
kursów na Europejski program ramowy poziomu biegłości językowej (ang. CEFR, niem. GERS). Zaangażowany
w swoją pracę i doskonale wykształcony zespół trenerów języka niemieckiego optymalnie wspierać będzie
Państwa w osiągnięciu celów kursu poprzez komunikatywne i skierowane na uczącego się metody nauczania.
Sprachenzentrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym Austriackiego dyplomu języka niemieckiego (ÖSD). 
W dniach 7 i 8 sierpnia 2019 roku mogą Państwo przystąpić do tego egzaminu certyfikatowego.
Wszystkie nasze kursy odbywają się w kampusie uniwersyteckim oraz w innych centralnie położonych budyn-
kach uniwersyteckich. Na życzenie rezerwujemy dla uczestników kursów pokoje w położonych niedaleko od
kampusu uniwersyteckiego domach studenckich. Nasza letnia oferta kursowa obejmuje także szeroki wach-
larz aktywności w czasie wolnym, takich jak wycieczki oraz zajęcia dodatkowe.
Życzymy Państwu udanego pobytu w Wiedniu!
Zespół Sprachenzentrum Uniwersytetu Wiedeńskiego

Program popołudniowy 
Program zmienny. Szczegółowy program otrzymają Państwo na początku kursu.
Kursy specjalistyczne
Niemiecki ekonomiczny, fonetyka, konwersacje, pisanie tekstów, gramatyka, walc wiedeński i wiele innych
Wykłady
Z zakresu muzyki, kultury i literatury
Samodzielna nauka
Do samodzielnej nauki udostępniamy Państwu czytelnię z austriackimi dziennikami.
Oferta w czasie wolnym
Impreza powitalna, spacery po mieście, wędrówki po Lasku Wiedeńskim, wycieczki autokarem lub statkiem,
filmy niemieckojęzyczne, dydaktyzowane aktualne klipy wideo i inne
Zapisy wyłącznie w sekretariacie.
Cena od około € 10,– do € 80,–; oraz szeroka bezpłatna oferta programowa.

Zakwaterowanie w domu studenckim
Na życzenie organizujemy dla Państwa zakwaterowanie w  jednym z centralnie położonych domów stu-
denckich w prosto i funkcjonalnie urządzonych pokojach. Dostępne są pokoje jedno- lub dwuosobowe (z
dwoma oddzielnymi łóżkami). Oferta nie obejmuje wyżywienia. W pobliżu kampusu uniwersyteckiego znajdą
Państwo wiele niedrogich restauracji. Pokoje mogą być rezerwowane jedynie na cały okres trwania kursu
(27 noclegów w lipcu/ sierpniu, 20 noclegów we wrześniu). Przyjazd możliwy jest jedynie w niedzielę przed
rozpoczęciem kursu, natomiast wyjazd w sobotę po jego zakończeniu. W przypadku zapisu na dwa lub trzy
kursy, za noce pomiędzy terminami trwania poszczególnych kursów naliczana będzie dodatkowa opłata. 
Wyposażenie: 
•    Jednostki mieszkaniowe złożone z maksymalnie czterech pokoi mają wspólny prysznic i toaletę 
•    Na każdym piętrze znajduje się wspólna kuchnia.  
•    Pościel jest do dyspozycji.
•    Istnieje możliwość użytkowania pralek.
•    Dostępny jest Internet i WLAN
Naczynia (do gotowania i jedzenia) oraz ręczniki nie są udostępniane.



Zapisy online i opłaty
Kurs bez zakwaterowania
Prosimy o dokonanie zapisu na wybrany kurs w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej 
sprachenzentrum.at/sommerintensiv. Opłaty dokonać można w jednej z następujących form:
•    Karta kredytowa(VISA, Mastercard, American Express) lub przelew ekspresowy.
•    Przelew bankowy: Opłata za kurs wpłynąć musi na nasze konto najpóźniej na dwa tygodnie przed 
     rozpoczęciem kursu.
Potwierdzenie zapisu na kurs wyraz z dalszymi informacjami otrzymają Państwo pocztą elektroniczną.
Kurs z zakwaterowaniem
Prosimy o dokonanie zapisu na wybrany kurs oraz wybór rodzaju pokoju (jedno-/dwuosobowy) na naszej stro-
nie internetowej sprachenzentrum.at/sommerintensiv. Opłaty dokonać można w jednej z następujących form:
•    Karta kredytowa (VISA, Mastercard, American Express) lub przelew ekspresowy. Pokój zostanie zarezer-
     wowany dla Państwa natychmiastowo.
•    Przelew bankowy: Rezerwacji pokoju dokonujemy dopiero po otrzymaniu przez nas całej kwoty należności.
Potwierdzenie rezerwacji wraz z dalszymi informacjami (adres domu studenckiego, check-in) otrzymają
Państwo pocztą elektroniczną po wpłynięciu całej kwoty na nasze konto.

Przy dokonywaniu płatności bankowych prosimy wziąć pod uwagę:
Należy koniecznie podać imię i nazwisko uczestnika kursu oraz numer kursu!
Wszelkie opłaty za dokonanie przekazu pieniężnego ponosi uczestnik kursu. Prosimy o dokonywanie płat-
ności z adnotacją „odbiorca zwolniony od opłat”. Ewentualne nadpłaty lub niedopłaty rozliczane będą
gotówkowo na miejscu. Prosimy o wzięcie pod uwagę, iż tranzakcje bankowe z państw spoza UE trwać
mogą do dziesięciu dni roboczych.
Nasze konto:
Innovationszentrum Universität Wien GmbH
w UniCredit Bank Austria AG 
1020 Wien, Rothschildplatz 1 
IBAN: AT73 1100 0052 1110 1006, BIC (Swift Code): BKAUATWW

Dokonywanie opłaty osobiście na miejscu
Wszelkie opłaty za kurs oraz rezerwacje pokoi uiszczone mogą zostać w naszym sekretariacie. Dokonywane
mogą być gotówką lub za pomocą karty bankomatowej lub kredytowej (Visa, Mastercard). Miejsce na kursie
oraz rezerwacja pokoju dokonywane są w takim wypadku na miejscu.

Warunki anulowania rezerwacji
Anulowanie rezerwacji nabiera mocy prawnej dopiero po otrzymaniu przez Państwa potwierdzenia otrzymania
informacji o anulowaniu rezerwacji ze strony Sprachenzentrum.
•    Anulowanie rezerwacji kursu
     •   Do trzech dni roboczych przed rozpoczęciem kursu: nie pobieramy opłat za anulowanie rezerwacji
     •  Na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kursu lub później oraz w przypadku nieprzystąpienia do          
         uczestnictwa w kursie: pobieramy całą opłatę za kurs, którą należy uiścić natychmiast.
•    Anulowanie rezerwacji pokoju
    •   Do 21 dni przed rozpoczęciem kursu: nie pobieramy opłat za anulowanie rezerwacji

     •   Na 20 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu: potrącamy € 200,–, pozostała uiszczona kwota zostaje zwrócona.
     •   Na 13 dni przed rozpoczęciem kursu lub później oraz w przypadku nieprzystąpienia do uczestnictwa w 
         kursie: pobieramy całą opłatę za pokój, którą należy uiścić natychmiast.
Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi warunkami umów (Allgemeine Geschäftsbedingungen), które zamie-
szczone są na naszej stronie internetowej, sprachenzentrum.at/agb. 

https://sprachenzentrum.at/sommerintensiv
https://sprachenzentrum.at/sommerintensiv
https://sprachenzentrum.at/agb


Poziomy kursów
Każdy poziom obejmuje zgodnie z Europejskim programem ramowym poziomu biegłości językowej
dwie fazy.
W trakcie trwania jednego kursu zaliczona zostać może tylko jedna faza danego poziomu.
Na wszystkich poziomach kursów trenują Państwo cztery sprawności: słuchanie, czytanie, pisanie,
mówienie oraz gramatykę, wymowę i słownictwo.

Niemiecki A1:  faza 1 i faza 2
                              Przeznaczone dla kursantów bez znajomości języka lub z niewielką znajomością języka.
Cele kursu:       Rozumienie najprostszych tekstów ze słuchu oraz tekstów czytanych; przedstawianie     
                              się; nawiązywanie kontaktu z innymi; umiejętność prowadzenia prostych dialogów; 
                              opano wanie podstawowego słownictwa oraz podstawowych struktur gramatycznych w
                              celu prowadzenia za pomocą prostych środków komunikacji pisemnej i ustnej w 
                              sytuacjach życia codziennego.

Niemiecki A2: faza 1 i faza 2
Cele kursu:       Komunikacja w znanych sytuacjach życia codziennego; rozumienie sensu ogólnego      
                              tekstów czytanych i słuchanych, które dotyczą sytuacji i potrzeb życia codziennego lub 
                              znanych tematów; pisanie prostych tekstów na znane tematy oraz o zainteresowaniach
                              osobistych.

Niemiecki B1: faza 1 i faza 2
Cele kursu:       Komunikacja na tematy ogólne; zwroty wykorzystywane w bardziej złożonych sytuacjach
                                komunikacyjnych; pisanie prostych tekstów oficjalnych; rozumienie głównego  przesłania
                               programów radiowych i telewizyjnych na tematy ogólne; opanowanie słownictwa
                              podstawowego w zakresie tematów ogólnych.

Niemiecki B2: faza 1 i faza 2
Cele kursu:       Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów czytanych o         
                              złożonej treści, na tematy konkretne oraz tematy abstrakcyjne; rozwijanie zakresu         
                              słownictwa w celu umożliwienia odpowiedniego i jednoznacznego działania i reago-
                              wania w komunikacji ustnej i pisemnej w szerokim zakresie tematycznym.

Niemiecki C1: faza 1 i faza 2
Cele kursu:       Rozwijanie sprawności skutecznego i uzależnionego od sytuacji komunikacyjnej for-     
                              mułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych w sytuacjach oficjalnych/zawodowych,     
                              związanych ze szkoleniami lub studiami. Praca ze skomplikowanymi tekstami czytanymi
                              i słuchanymi z różnych mediów, dyskusje, pisemne zajmowanie stanowiska w celu        
                              rozwijania umiejętności precyzyjnego i obszernego zabierania głosu na tematy złożone.

Niemiecki C2: faza 1 i faza 2
Cele kursu:       Doskonalenie środków wyrazu pisemnego i ustnego umożliwiających zabieranie głosu 
                              w dyskusjach, przeprowadzanie prezentacji w sposób spontaniczny, płynny oraz w        
                              wysokim stopniu poprawny. Praca ze złożonymi tekstami literackimi, naukowymi, spo-
                              łeczno-politycznymi, słuchanymi oraz czytanymi, umożliwiająca także wychwytywanie
                              i wyrażanie subtelnych niuansów znaczeniowych.
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Stan na styczeń 2019, Zmiany programu zastrzeżone
Zdjęcia: Innovationszentrum Universität Wien GmbH, 
Klaus Ranger, Fotolia (okładka)
Grafika: Miriam Weigel

Godziny otwarcia w lipcu-wrześniu:
poniedziałek–piątek: 08:30–14:30
wtorek: 08:30–18:00

Sprachenzentrum der Universität Wien /
Centrum nauczania języków obcych 
Uniwersytetu Wiedeńskiego
Campus der Universität Wien /
Kampus Uniwersytetu Wiedeńskiego
Alser Straße 4, Hof 1.16
1090 Wien, Österreich
+43 1 4277-24101
sprachenzentrum@univie.ac.at
www.sprachenzentrum.at

/sprachenzentrum.univie
#sprachenwien
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Sekretariat:
1    Campus / Kampus

        Alser Straße 4 / Hof 1.16
        1090 Wien
Miejsca kursowe:
       Campus / Kampus 
       Alser Straße 4 / Hof 1.16
       1090 Wien 
       Spitalgasse 5–9
       1090 Wien        
       Uniwersytet Wiedeński  – 
       Budynek główny
       Universitätsring 1 
       1010 Wien
       Neues Institutsgebäude (NIG)
       Universitätsstraße 7
       1010 Wien
       Juridicum / Wydział prawa
       Schottenbastei 10–16 
       1010 Wien
       Türkenstraße 3
       1090 Wien
       OMP 
       Oskar-Morgenstern-Platz 1 
       1090 Wien
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http://www.facebook.com/sprachenzentrum.univie/
https://instagram.com/explore/tags/sprachenwien/
http://www.sprachenzentrum.at
mailto:sprachenzentrum@univie.ac.at

