
1 
 

System Doskonalenia Jakości Kształcenia Językowego  Studium Języków Obcych 

Uniwersytetu Opolskiego 

Propozycje działań zmierzających do usprawnienia i ulepszenia pracy SJO oraz 

wsparcia studentów. 

 

Program I  

Program doskonalenia procesu dydaktycznego 

Procedura 2  

Systematyczny monitoring opinii studentów  

 Ocena oferty dydaktycznej, procesu kształcenia oraz zajęć dydaktycznych 

przez studentów 

We współpracy z Biurem Karier Uniwersytetu Opolskiego 

 opracowanie i umieszczenie na stronie internetowej Biura Karier ankietę on-line dla 

absolwentów uczelni celem zbierania ich opinii o procesie kształcenia językowego,  

 śledzenia kariery zawodowej absolwentów w zależności od ich umiejętności 

językowych,  

 przygotowanie ankiety w celu przeprowadzania analizy opinii pracodawców o 

kompetencjach językowych zatrudnianych absolwentów UO (we współpracy z 

Biurem Karier UO).  

Program II  

Program wsparcia studentów  

Procedura 2 

 

 Pomoc w osiągnięciu wymaganych efektów kształcenia 
 Specjalne kursy wyrównawcze oparte o e-learning  

 Kursy płatne (semestralne, wakacyjne, dla studentów i pracowników, np. intensywny 

kurs przygotowujący do podjęcia nauki na poziomie B2 dla studentów oraz kurs dla 

pracowników UO.)  

 Kursy przygotowujące do wyjazdów zagranicznych (studia, praktyki, staże)  

 Cykl warsztatów z języka obcego dla celów zawodowych  

Przykładowa tematyka warsztatów:  

- Różne techniki nauki słówek  

- Robienie efektywnych notatek  

- Pisanie listu motywacyjnego i CV  

- Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej  

- Kreatywne metody samodzielnej nauki języka obcego w domu  

- Korzystanie ze słowników i innych źródeł internetowych  

- Typowe błędy językowe popełniane przez Polaków (słownictwo + wymowa) i jak 

ich uniknąć 
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 Wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych  

 Cykl warsztatów z języka obcego  

Proponowana tematyka warsztatów:  

- Poznanie interesujących stron internetowych w języku obcym  

- Przewodnik po międzynarodowych egzaminach językowych: zasady, struktury, testy 

modelowe, strony www pomocne w przygotowaniu do tych egzaminów.  

Procedura 3 

 Informacyjne wspieranie procesu uczenia się  
 Umieszczanie na stronie SJO informacji o możliwościach studiowania za granicą, 

praktykach zawodowych i zatrudnieniu absolwentów w firmach międzynarodowych.  

 Umieszczanie informacji o pracy wakacyjnej i obozach zagranicznych. 

Procedura 4 

 Wspieranie samodzielnej pracy i autonomii studentów  

Nowe narzędzia, które zostaną wprowadzone w niedalekiej przyszłości – propozycje 

 Cykl warsztatów z języka obcego dla celów zawodowych  

Przykładowa tematyka warsztatów:  

- Kreatywne metody samodzielnej nauki języka obcego w domu  

- Korzystanie ze słowników i innych źródeł internetowych  

- Technologia podcastów i ich wykorzystywanie w celu wspomagania nauki obcego: 

jak pobrać darmowy legalny program, jak wyszukiwać podcasty w języku obcym i jak 

ich słuchać na różnym sprzęcie,  

- Poznanie interesujących stron WWW w języku obcym  

 

 


