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Grupowe kursy

języka niemieckiego
ogólnego i medycznego
dla studentów
kierunków medycznych

Szanowni Państwo.
W imieniu DEUTSCHE AKADEMIE WARSCHAU BERLIN
serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami organizacyjnymi

grupowych kursów języka niemieckiego - ogólnego i medycznego,
ze specjalną zniżką (-20%),
dedykowanych studentom

kierunków medycznych.

Jakub Skoczek
Główny Ekspert
DEUTSCHE AKADEMIE WARSCHAU BERLIN
www.dawb.eu/medycyna

info@dawb.eu

+ 48 507 230 972

1. Charakter kursów
Grupowe kursy języka niemieckiego dla studentów uczeni
medycznych łączą w sobie już od poziomu A1 elementy języka
ogólnego oraz specjalistycznego.

Sugerowany stosunek ilości zajęć:
- język ogólny - 80%
Dla zmaksymalizowania korzyści, część zajęć (z języka

- język medyczny w praktyce - 20%

medycznego) realizowana jest osobno w formie warsztatów
dla studentów:
- wydziałów lekarskich,
- wydziałów lekarsko-dentystycznych.
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info@dawb.eu

+ 48 507 230 972

2. Poziomy kursów
Kursy języka ogólnego i medycznego
w DEUTSCHE AKADEMIE WARSCHAU BERLIN
są prowadzone na każdym poziomie zaawansowania.
W roku akademickim 2022/23 przewidziano
zorganizowanie grup na poziomach:

A1 A2 B1 B2
W przypadku zainteresowania, możliwe jest
również uruchomienie grupy na poziomie C1
oraz grupy konwersacyjnej na poziomie C2.
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3. Prowadzący kursy
Kursy są prowadzone przed doświadczonych
ekspertów. Więcej informacji o kadrze dydaktycznej
Akademii mogą Państwo znaleźć na stronie www:
http://www.dawb.eu/eksperci

Zajęcia z języka medycznego prowadzą także
przedstawiciele zawodów medycznych (w tym
lekarze), których językiem ojczystym jest język
niemiecki (Muttersprachler/-innen), albo którzy język
niemiecki wykorzystują w swojej praktyce zawodowej.
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4. Literatura językowa i fachowa (język medyczny)
Kursy prowadzone są w oparciu o podręczniki
językowe renomowanych wydawnictw. Ich dobór
zależy od poziomu grupy i Państwa preferencji.
Akademia współpracuje m. in. z wydawnictwami
Hueber oraz Pearson.

Autorskie materiały stanowią wyjątkowe
i unikatowe uzupełnienie treści zawartych
w podręcznikach do poszczególnych kursów.

Zajęcia z języka medycznego oparte są
o publikacje wydawnictw PZWL, Hueber
i BESTOM Dentonet.pl, bogatych w nagrania
oraz ćwiczenia dedykowane przyszłym
lekarzom lub lekarzom-dentystom.
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5. Liczebność grup
Kursy języka ogólnego i medycznego są prowadzone
w grupach 6-osobowych.
Ilość studentów w grupie umożliwia efektywną
pracę, podział zespołu na pary lub dwa
3-osobowe zespoły, a jednocześnie jest
W ramach części zajęć (z języka medycznego )

optymalna ekonomicznie.

kształcą się wyłącznie studenci jednego kierunku
(osobno przyszli lekarze, osobno lekarze dentyści),
aby skupiać się na zagadnieniach swojej branży.
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6. Grupy uruchamiane w roku akademickim 2022/23
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w zajęciach, w następujących grupach:

Studenci wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych:

A1
A2
B1
B2
www.dawb.eu/medycyna

info@dawb.eu

+ 48 507 230 972

7. Rozpoczęcie nauki

W nowym roku akademickim rozpoczęcie nauki w ramach kursów zaplanowane jest w okresie:

październik - listopad 2022 r.

a zakończenie na:

koniec czerwca 2023 r.
(z możliwością kontynuacji w trakcie wakacji, na życzenie poszczególnych grup).
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8. Długość i częstotliwość zajęć, terminy
Standardowo zajęcia trwają 60 lub 90 min.,
w zależności od preferencji grupy.
Zazwyczaj zajęcia odbywają się raz w tygodniu,
ale na życzenie grupy kurs można zintensy kować
do dwóch spotkań w tygodniu.

Zajęcia odbywają się w stałym terminie, ustalonym z grupą,
z poszanowaniem Państwa dostępności.
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9. Formuła zajęć
Zajęcia prowadzone są w formule on-line,
z wykorzystaniem platformy MS Teams.
Zainteresowanym Deutsche Akademie Warschau Berlin
udziela licencji akademickich na pakiet
Microsoft Of ce 365 Education.

Dzięki spotkaniom i nauce przez Internet, będą
Państwo mogli w ramach grup zajęciowych nawiązać
kontakty i wymienić doświadczenia
z Koleżankami i Kolegami z innych uczelni w Polsce.

Nauka on-line umożliwi Państwu elastyczne korzystanie
z zajęć z dowolnego miejsca i oszczędzi cenny czas.
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10. Wybranie poziomu kursu
Pomocny w wyborze poziomu kursu, odpowiadającego
Państwa aktualnym umiejętnościom, może być
przygotowany test poziomujący A1-B2.
TEST POZIOMUJĄCY
A1 - B2

Wynik testu stanowi sugestię w wyborze poziomu.
1. Jeżeli nigdy nie uczyłaś/eś się języka niemieckiego, wybierasz poziom kursu A1.

Jeśli wynik testu uplasuje Państwa na pograniczu poziomów,

2. Jeżeli uczyłaś/eś się języka niemieckiego krótko, bądź – niezależnie od długości dotychczasowej nauki niesystematycznie, wykonaj CZĘŚĆ A poniższego testu.

prosimy wybrać grupę o poziomie niższym, (jeśli chcą Państwo

Test dostępny w grupie na Facebooku:

powtórzyć i ugruntować wiedzę na zajęciach) lub wyższym - gdy są

https://www.facebook.com/groups/944878559768384

Państwo gotowi na intensywniejszą pracę, również poza zajęciami.
Zapraszam także na indywidualne konsultacje telefoniczne,
mogące pomóc w wyborze poziomu grupy.
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11. Zapisy na kursy
Najpraktyczniejszą formą zapisów jest
kontakt telefoniczny lub mailowy z Akademią
oraz
wzięcie udziału w ankiecie w grupie na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/944878559768384

Dzięki ankiecie określicie Państwo od razu poziom kursu,
w którym weźmiecie udział oraz poznacie
współuczestników.
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12. Grupa na Facebooku
Na Facebooku została stworzona - wcześniej wspomniana specjalna grupa dla zainteresowanych kursami Akademii.
https://www.facebook.com/groups/944878559768384

Tu znajdziecie Państwo test poziomujący, aktualności,
informacje o wolnych miejscach w grupach,
a także poznacie innych uczestników kursów.

www.dawb.eu/medycyna

info@dawb.eu

+ 48 507 230 972

13. Cennik kursów
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Specjalnie dla Państwa, jako studentów WUM, GUMed i UMB
kursy grupowe oferujemy w specjalnych cenach
- ze stałą zniżką 20%:

64 zł
88 zł

W cenniku zaznaczono preferencyjne stawki odpowiadające kursom w grupach 6-osobowych, gdzie długość zajęć to odpowiednio 60 i 90 minut.
Pełny cennik dostępny jest na stronie www Akademii:

http://www.dawb.eu/cennik
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14. Umowy
W DEUTSCHE AKADEMIE WARSCHAU BERLIN
nie wiążemy Państwa długoterminowymi umowami.
Wychodzimy z założenia, że jakość prowadzonych przez
nas zajęć jest najlepszą motywacją, by zostali Państwo
z nami jak najdłużej i rozwijali się pod okiem naszych
Ekspertów.
Mamy świadomość, że niezależne okoliczności mogą sprawić,
że będą Państwo zmuszeni zrezygnować z nauki języka
Pisemną umowę możemy przygotować na życzenie,

niemieckiego. Prosimy wtedy o możliwie wczesną informację.

choć w codziennej praktyce opieramy się
o wzajemnie ustalone zasady i wypracowane na
przestrzeni lat dobre praktyki.
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15. Rozliczenia i płatności
Rozliczenie odbywa się dla Państwa wygody - raz w miesiącu, przelewem bankowym, na
podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności, przesyłanej Państwu drogą mailową.
W pierwszym miesiącu / miesiącach współpracy przyjmujemy rozliczenie z dołu
(na koniec miesiąca, po ostatnich przeprowadzonych w danym miesiącu zajęciach).
Gdy nasza współpraca się zacieśni, sugerujemy rozliczenia abonamentowe za
dany miesiąc (opłata wnoszona z góry za zajęcia w rozpoczynającym się miesiącu).

Jeśli z przyczyn losowych wystąpią trudności z zapłatą za zajęcia - uprzejmie prosimy o indywidualny kontakt
z Głównym Ekspertem Akademii - postaramy się wypracować dogodne dla Państwa rozwiązanie.
Sprawy nansowe omawiamy indywidualnie, nigdy na forum grupy kursowej.
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16. Pozostałe informacje, pytania i kontakt z Akademią
Pozostałe informacje znajdują się na stronie www
DEUTSCHE AKADEMIE WARSCHAU BERLIN, pod adresem:

http://www.dawb.eu
lub na grupie na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/944878559768384
Więcej informacji
o kursach języka
medycznego i ogólnego:
www.dawb.eu/medycyna

Kontakt

Kontakt

mailowy:

telefoniczny:
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Dziękujemy za zainteresowanie naszymi kursami.

Mamy nadzieję spotkać się z Państwem
i podzielić naszą wiedzą w trakcie kursów.
Zespół Ekspertów
DEUTSCHE AKADEMIE WARSCHAU BERLIN

www.dawb.eu/medycyna
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