Letnie kursy
języka niemieckiego 2022

100 lat kursów języka niemieckiego

www.sprachenzentrum.at

Letnie kursy języka niemieckiego 2022

Dla wszystkich od lat 16
A1 – C2

Początek zapisów na kursy intensywne: 16 lutego 2022
Początek zapisów na kursy wieczorowe: 3 maja 2022

Kurs intensywny w lipcu

poniedziałek–piątek, 9.15–12.00

Kurs

5 lipca – 29 lipca 2022

57 jednostek lekcyjnych

Kurs + pokój jednoosobowy

3 lipca – 30 lipca 2022

57 jednostek lekcyjnych 27 nocy € 1.120

€

530

Kurs intensywny w sierpniu poniedziałek–piątek, 9.15–12.00
Kurs

2 sierpnia – 26 sierpnia 2022 57 jednostek lekcyjnych

Kurs + pokój jednoosobowy

31 lipca – 27 sierpnia 2022

Kurs intensywny we wrześniu

poniedziałek–piątek, 9.15–13.00

€

€

Kurs

30 sierpnia – 16 września 2022 56 jednostek lekcyjnych

Kurs + pokój jednoosobowy

28 sierpnia – 17 września 2022 56 jednostek lekcyjnych

Letni kurs wieczorowy

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

Kurs

11 lipca – 12 września 2022

także online

520

20 nocy € 1.060

54 jednostek lekcyjnych

€

Egzamin ÖSD
Poziomy A2, B1, B2, C1, C2
10 + 11 sierpnia 2022
Rejestracja: od 29 czerwca do 20 lipca 2022

530

57 jednostek lekcyjnych 27 nocy € 1.120

Ceny na: sprachenzentrum.at/osd

• Kursy intensywne rozpoczynają się każdorazowo w pierwszy wtorek danego kursu
• 1 jednostka lekcyjna = 45 min
• Kursy języka niemieckiego odbywają się na 11 różnych poziomach (A1/1 – C2).
W ramach jednego kursu zalicza się jedną fazę kursową.
• Testy kwalifikacyjne dla wszystkich nowych klientów i klientek ze znajomością języka niemieckiego są
obowiązkowe. Wyjątek stanowią: przedłożenie aktualnego certyfikatu ÖSD lub Instytutu Goethego, nie
starszego niż rok, który potwierdza zdobycie co najmniej 80 % punktów we wszystkich sprawnościach
(czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie).
• Pod warunkiem regularnego uczestnictwa w kursie (≥ 75 % obecności) oraz zaliczenia testu końcowego
otrzymuje się świadectwo. 4 punkty ECTS (European Credit Transfer System) otrzymuje się po uzyskaniu
świadectwa ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym.
• Podręczniki kursowe nie są wliczone w cenę kursu. Zakupić można je w księgarni facultas w kampusie
uniwersyteckim lub jako e-book na stronach internetowych wydawnictw.
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Artykuł wstępny – 100 LAT KURSÓW JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Sprachenzentrum świętuje w roku 2022 stulecie kursów języka niemieckiego! Od samego początku naszą misją
stała się radość nauczania i uczenia się języków. Z biegiem czasu zmieniały się metody nauczania oraz oczekiwania naszych kursantów i kursantek. Nasi wysoko wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele oferują pełne
energii i interaktywne lekcje, łączą za pomocą metod opierających się na grach i zabawach teorię z praktyką
i pomagają Państwu w optymalnym osiągnięciu Państwa celów naukowych.
Nasze kursy letnie mają szczególną atmosferę. Spotykają się tutaj ludzie z całego świata, spędzają razem czas
wolny na kursie języka niemieckiego w Sprachenzentrum – niektórzy już od wielu lat z nieustającym entuzjazmem –
i cieszą się, że mogą wspólnie jeszcze lepiej poznawać język niemiecki i Wiedeń.
Nasze letnie kursy wieczorowe oferujemy także online. To jest ogromna dogodność dla tych, którzy nie mają
możliwości przyjazdu do Wiednia, a także dla tych, którzy z powodów zdrowotnych preferują kursy online.
Cieszymy się bardzo, iż możemy Państwa powitać w naszym roku jubileuszowym.
Zespół Sprachenzentrum Uniwersytetu Wiedeńskiego

*Prosimy wziąć pod uwagę, iż w przypadku zarządzenia obostrzeń administracyjnych związanych z Covid-19,
na czas obowiązywania takich obostrzeń nasze kursy stacjonarne, odbywające się w naszych placówkach,
przestawione zostaną na nauczanie zdalne, a imprezy związane z ofertą spędzania czasu wolnego będą mogły
się odbyć jedynie w okrojonej formie lub będą musiały zostać odwołane.
Program popołudniowy online & offline
Oferta zmienna, szczegółowy program dostępny na początku kursu
Ceny od € 15 do € 105; niektóre oferty bezpłatne
Kursy specjalistyczne
Niemiecki ekonomiczny, fonetyka, konwersacje, trening pisania, gramatyka i wiele innych
Wykłady
z zakresu muzyki, kultury i literatury
Program na czas wolny
Spacery po mieście, wędrówki po Lasku Wiedeńskim, filmy niemieckojęzyczne, opracowane dydaktycznie
krótkie filmy wideo na aktualne tematy itd.

Zakwaterowanie w domu studenckim
Na życzenie rezerwujemy dla Państwa pokój jednoosobowy w domu studenckim o korzystnym, pod
względem komunikacyjnym, położeniu (podstawowe wyposażenie). W ofercie nie jest zawarte wyżywienie.
W pobliżu kampusu znajdują się liczne niedrogie restauracje.
Pokoje mogą zostać zarezerwowane jedynie na cały czas trwania kursu (27 noclegów w lipcu/ sierpniu oraz
20 noclegów we wrześniu). Przyjazd możliwy jest jedynie w niedzielę przed rozpoczęciem kursu, wyjazd w
sobotę po zakończeniu kursu.
W przypadku rezerwacji na czas trwania dwóch lub trzech kursów noclegi pomiędzy kursami będę rozliczane osobno.
Wyposażenie:
• Jednostki mieszkalne obejmujące maksymalnie cztery pokoje mają do dyspozycji prysznic i toaletę.
• Na każdym piętrze znajduje się wspólna kuchnia (z podstawowym wyposażeniem).
• Oferta obejmuje bieliznę pościelową.
• Możliwość korzystania z pralek.
• Dostęp do internetu i internetu bezprzewodowego.
Oferta nie obejmuje ręczników.

Zapisy online i uiszczanie opłat
Kurs bez zakwaterowania
Proszę zapisać się na wybrany kurs na naszej stronie internetowej sprachenzentrum.at/sommerintensiv.
Opłaty uiścić można w następujący sposób:
• karta kredytowa (VISA, Mastercard) lub eps
• przekaz bankowy: opłata za kurs musi znaleźć się na naszym koncie najpóźniej na cztery tygodnie przed
rozpoczęciem kursu.
Potwierdzenie zapisu na kurs wraz z dalszymi informacjami dotyczącymi kursu otrzymają Państwo pocztą
elektroniczną.
Kurs z zakwaterowaniem
Proszę zapisać się na wybrany kurs z rezerwacją pokoju jednoosobowego na naszej stronie internetowej
sprachenzentrum.at/sommerintensiv. Opłaty uiścić można w następujący sposób:
• karta kredytowa (VISA, Mastercard) lub eps: natychmiastowa rezerwacja pokoju
• przekaz bankowy: rezerwacja pokoju odbywa się po wpłynięciu na nasze konto pełnej kwoty.
Potwierdzenie rezerwacji z informacjami dotyczącymi przyjazdu (adres domu studenckiego, check-in itd.)
otrzymają Państwo, po wpłynięciu opłaty na nasze konto, pocztą elektroniczną.
Przekaz bankowy – prosimy Państwa o uwzględnienie:
W trakcie dokonywania przekazu bankowego proszę podać imię i nazwisko uczestnika kursu oraz numer kursu.
Wszelkie opłaty bankowe ponoszą Państwo. Proszę dokonywać opłat bankowych w formie „odbiorca zwolniony z opłat”. Nadpłaty i dopłaty regulowane będą na miejscu gotówką. Prosimy wziąć pod uwagę, iż przekazy bankowe z krajów spoza Unii Europejskiej trwać mogą do dziesięciu dni.
Informacje dotyczące konta:
Innovationszentrum Universität Wien GmbH
UniCredit Bank Austria AG
8189 FirmenkundenCenter Campus Süd
1020 Wien, Rothschildplatz 1
IBAN: AT73 1100 0052 1110 1006, BIC (Swift Code): BKAUATWW

Zapisy i opłaty dokonywane osobiście
Zapisów na kurs oraz rezerwacji pokojów dokonywać można osobiście w naszym sekretariacie. Opłat dokonywać można gotówką, kartą bankomatową lub kredytową (VISA, Mastercard). Rezerwacja miejsca na kursie
oraz pokoju dokonywane są w tym przypadku natychmiastowo. Prosimy Państwa o uwzględnienie naszych
aktualnych godzin otwarcia na stronie sprachenzentrum.at/oeffnungszeiten.

Warunki dokonywania anulowania rezerwacji
Anulowanie rezerwacji nabiera mocy dopiero po otrzymaniu przez Państwa potwierdzenia otrzymania anulowania rezerwacji ze strony Sprachenzentrum.
W przypadku urzędowych zarządzeń dotyczących obostrzeń w związku z pandemią wszystkie kursy stacjonarne odbywające się w naszych placówkach będą miały miejsce zdalnie. Nie stanowi to powodu do anulowania rezerwacji kursu. Prosimy o zapoznanie się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, dostępnymi
na naszej stronie internetowej sprachenzentrum.at/agb.
Anulowanie rezerwacji kursu
• Do 30.06.2022 (kurs w lipcu), 28.07.2022 (kurs w sierpniu), 25.08.2022 (kurs we wrześniu): nie naliczamy
opłat za anulowanie rezerwacji.
• Od 01.07.2022 (kurs w lipcu), 29.07.2022 (kurs w sierpniu), 26.08.2022 (kurs we wrześniu) lub w przypadku
nieprzystąpienia do kursu: należna jest pełna opłata za kurs, opłata ta nie może zostać przeniesiona na
inny, rozpoczynający się w terminie późniejszym kurs.
Anulowanie rezerwacji pokoju
• Do 18.05.2022 (kurs w lipcu), 14.06.2022 (kurs w sierpniu), 13.07.2022 (kurs we wrześniu): nie naliczamy
opłat za anulowanie rezerwacji
• Do 08.06.2022 (kurs w lipcu), 06.07.2022 (kurs w sierpniu), 03.08.2022 (kurs we wrześniu): naliczamy 50%
opłaty za anulowanie rezerwacji
• Od wymienionych poniżej dat oraz w przypadku nieprzystąpienia do kursu należna jest i naliczona zostanie
pełna opłata za pokój: 09.06.2022 (kurs w lipcu), 07.07.2022 (kurs w sierpniu), 04.08.2022 (kurs we wrześniu).
Prosimy o uwzględnienie, iż w przypadku przesunięcia rezerwacji pokoju na późniejszy miesiąc naliczana
będzie taka sama opłata, jak w przypadku anulowania rezerwacji.

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.

A1/1
A1/2

Niemiecki A1: faza 1 i faza 2
Przeznaczone dla kursantek i 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; opanowanie podstawowego słownictwa oraz podstawowych
struktur gramatycznych w celu prowadzenia za pomocą prostych środków
komunikacji pisemnej i ustnej w sytuacjach życia codziennego.

A2/1
A2/2

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.

B1/1
B1/2

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.

B2/1
B2/2

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 reagowania w komunikacji ustnej i pisemnej w szerokim
zakresie tematycznym.

C1/1
C1/2

Niemiecki C1: faza 1 i faza 2
Cele kursu:
Rozwijanie sprawności skutecznego i uzależnionego od sytuacji komunikacyjnej formułowania 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.

C2/1
C2/2

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, społeczno-politycznymi, słuchanymi oraz czytanymi,
umożliwiająca także wychwytywanie i wyrażanie subtelnych niuansów
znaczeniowych.
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Sekretariat:
1 Kampus
Alser Straße 4 / Hof 1
Wejście 1.16, 1 piętro
1090 Wiedeń
Miejsca kursowe:
1 Kampus
Alser Straße 4 / Hof 1
Wejście 1.16, 1 piętro
1090 Wiedeń
2 Uniwersytet Wiedeński –
Budynek główny
Universitätsring 1
1010 Wiedeń
3 Neues Institutsgebäude (NIG)
Universitätsstraße 7
1010 Wiedeń
4 Uniwersytet Wiedeński
Kolingasse 14-16
1090 Wiedeń
5 Türkenstraße 3
1090 Wiedeń
6 OMP
Oskar-Morgenstern-Platz 1
1090 Wiedeń

z
at
pl
ck
hli
Sc

A)

n3

gasse

se

4

U

nie

vki

tsstraße

Floriani

Fra U
nz
(Li -Jos
nie efs
1) -Ka
i

s
ga

lin

Ko

(Li

Vo
ti

Alser Straße (Linien 43, 44)
Universitä

Schottenring
(U2)

ße

1

H

tra

Hof 1

Campus

sse

ga
örl

40

rs
ge
rin

Sc

a
str

n
rke
Tü

n
rke
Tü

D)
ie
Lin

5

ass
rlg

Hö

ie

n
spa

arz
hw

ße

e

aß
str

(
se
as
kg

e

aß
str
ier

L in
e(
aß
str

Hof 9

e

n
tei

Hof 8

ns

H7

Hof 2

B

h
Wä

H4

Hof 3

e
gass
ison
Garn

H5

te
ch
Lie

sse

ga
erg

6

e
ss
ga
hn
Ha

ga
s

nge
or
r-M rnka te tz
O s . s Pla
rL
ue
ßa
Ro

Po
rze
ll

Sprachenzentrum der Universität Wien
Campus der Universität Wien /
Centrum nauczania języków obcych
Uniwersytetu Wiedeńskiego
Kampus Uniwersytetu Wiedeńskiego
Alser Straße 4, Hof 1.16, 1090 Wiedeń, Austria
T: +43 1 4277-24101
sprachenzentrum@univie.ac.at
www.sprachenzentrum.at
/sprachenzentrum.univie
#sprachenwien
Aktualne godziny otwarcia:
www.sprachenzentrum.at/oeffnungszeiten
Stan na luty 2022, zmiany programu zastrzeżone
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