
Zajęcia dydaktyczne 

Centrum Języków i Komunikacji (CJiK)

dla studentów wydziału

Informatyki i Telekomunikacji PP

Stud
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Siedziba CJiK PP
ul. Piotrowo 3A
III piętro

tel:  +48 61 665 3931, 2491
http://www.clc.put.poznan.pl
Email: office_clc@put.poznan.pl

http://www.clc.put.poznan.pl/


Władze CJiK PP:

•Dyrektor: dr Liliana Szczuka-Dorna, prof. PP 

•Zastępca dyrektora ds. studiów stacjonarnych: dr Barbara Sawicka

•Zastępca dyrektora ds. studiów niestacjonarnych: mgr Małgorzata Bączyńska

•Kierownicy zespołów

➢ mgr Kinga Komorowska

➢ mgr Karol Matysiak
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Oferta dydaktyczna

➢I stopień studiów – Lektorat ESP dla danego kierunku, Career 

Resources (dla Artificial Intelligence)

➢II stopień studiów – ESP, Scientific and Technical Writing, 

Intercultural Communication, Interpersonal Communication

➢III stopień studiów – Język angielski dla celów akademickich
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Lektorat z języka obcego I stopień studiów:

➢Electronics and Telecommunications-120h, sem.1 i 2
➢Elektronika i Telekomunikacja- 120h, sem. 2 i 3
➢Informatyka- 120h, sem. 1 - 4
➢Sztuczna Inteligencja- 120h, sem. 1 - 4 
➢Teleinformatyka- 120h, sem. 1- 4

Egzamin ACERT certyfikowany (pisemny i ustny) po
zakończeniu lektoratu.



➢ Zapisy na lektorat poprzez MOODLE PP (01-08.09.20).  Osoby, 

które spóźniły się z zapisem na lektorat proszę o kontakt: 

office_clc@put.poznan.pl

➢Przydział do grup zgodnie z poziomem biegłości językowej.

➢ Informacja o przydziale do grup zostanie przekazana drogą

mailową.

➢Plan zajęć dostępny na stronie CJiK

http://www.clc.put.poznan.pl/PL-H85/studia-stacjonarne.html

➢ Lider EiT oraz Teleinformatyka- mgr Aleksander Kubot

➢ Lider Informatyka oraz SI - dr Maciej Buczowski

mailto:office_clc@put.poznan.pl
http://www.clc.put.poznan.pl/PL-H85/studia-stacjonarne.html


Dodatkowa oferta działalności CJiK PP 
dla studentów i pracowników akademickich

➢Kursy z języków obcych – angielski, francuski niemiecki, chiński, itd.

Kontakt: mgr Małgorzata Świca malgorzata.swica@put.poznan.pl

➢Kursy z zakresu kompetencji miękkich (Soft-Skills)

Kontakt: mgr Ewa Hołubowicz ewa.holubowicz@put.poznan.pl

➢Pisanie akademickie

Kontakt: mgr inż. Krystyna Ciesielska krystyna.ciesielska@put.poznan.pl

➢Usługi tłumaczeniowe

Kontakt: mgr Maria Kmieciak maria.kmieciak@put.poznan.pl

➢Egzaminy certyfikowane (ACERT, Linguaskill, LCCI and Goethe-Test PRO)

Kontakt: mgr Alicja Lamperska alicja.lamperska@put.poznan.pl

mailto:malgorzata.swica@put.poznan.pl
mailto:ewa.holubowicz@put.poznan.pl
mailto:krystyna.ciesielska@put.poznan.pl
mailto:maria.kmieciak@put.poznan.pl
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Dodatkowa działalność CJiK PP dla studentów:

➢Olimpiada Języka Angielskiego dla Wyższych Szkół Technicznych

➢Konkursy i quizy językowe (cały rok)

➢Dzień Języków Obcych

➢Polish Culture Week  for international students (grudzień)

➢Orientation Week for international students (wrzesień & luty)

➢Audycje Chit Chat w radio Afera
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Zapraszamy na naszą stronę http://www.clc.put.poznan.pl

Polub nas na Facebook https://www.facebook.com/cjikput

Zapraszamy do CJiK PP!
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