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Projekt „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” 

 
 

Zaproszenie 
 
Szanowni Państwo, 

 

serdecznie zapraszamy kadrę administracyjną i kierowniczą UMP do udziału w 
bezpłatnym kursie języka angielskiego. 

 
Kursy prowadzone będą w ok.10-12 osobowych grupach na poziomach A1, A2, B1, B2, C1. 

 

 

Rekrutacja ma charakter trójetapowy 

 

Etap I 

 
1. Należy uzupełnić Formularz Osobowy Uczestnika Projektu wraz z oświadczeniem  i 

przekazać do Biura Projektu papierową wersję zgłoszenia (Dział Nauki, Innowacji i 
Zarządzania Projektami, ul. Fredry 10, p.143). Zgłoszenia można składać do 

08.11.2021 do godz. 15.00.  
2. W trzecim naborze zgłoszeń przyjętych zostanie maksymalnie 30 zgłoszeń, które w 

wyznaczonym terminie wpłyną do Biura Projektu.   
3. Jako prawidłową formę zgłoszenia uznaje się przesłanie poprawnie uzupełnionego 

formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem.  

 

Etap II 

 

1. Do kandydatów – pierwsze 50 poprawnych zgłoszeń, przesłany zostanie link z testem 
kwalifikującym i określającym poziom znajomości języka angielskiego.  

2. Na wypełnienie testu Kandydat będzie miał ok. 14 dni od przesłanej informacji o 
udostępnieniu testu.  

3. Brak wypełnienia testu skutkuje niezakwalifikowaniem do udziału w kursie. 

 

Etap III 

 

1. Uczestnicy poinformowani zostaną o wynikach testu poziomującego znajomość 
języka angielskiego i grupie do jakiej zostali przypisani.  

 
 
 
Utworzenie grup 

 

1. Na podstawie kolejno wypływających zgłoszeń + uzupełnionych testów 
kwalifikacyjnych w edycji wiosennej utworzone zostaną 3 lub 4 grupy kursu ( 3 lub 4 
grupy x ok 10 uczestników = 30 lub 40 uczestników) 
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2. Aby rozpocząć zajęcia na danym poziomie znajomości języka konieczne jest 

zgłoszenie się co najmniej 10 osób o zbliżonej znajomości języka angielskiego. W 

przypadku gdy liczba zgłoszeń będzie zbyt mała, Kandydaci otrzymają informację o 

przesunięciu terminu rozpoczęcia realizacji kursu na kolejną edycję o ile odpowiednia 
liczba uczestników zostanie zrekrutowana.   

3. Edycja kursu realizowana będzie w miesiącach listopad 2021 – grudzień 2022 

 

W jaki sposób organizowany będzie kurs? 

 

1. Udział w kursie jest bezpłatny. 

2. Uczestnik kursu otrzyma materiały dydaktyczne.  
3. Kurs obejmuje 60 godzin i może być zakończony uzyskaniem certyfikatu 

zewnętrznego FCE lub certyfikatu wewnątrzuczelnianego.  
4. Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych (w 

trybie online, stacjonarnie lub hybrydowo)  
5. Miejsce realizacji kursu: w zależności od miejsca pracy zrekrutowanych uczestników 

(wstępnie sala wykładowa ul. Fredry, sala wykładowa w Studium Języków Obcych na 

ul. Marcelińskiej) 
6. Szczegółowe informacje dotyczące godzin i miejsca realizacji kursu znane będą we 

wrześniu.  
7. Każdy uczestnik rozpoczynający udział w kursie zobowiązuje się brać udział w 

zajęciach (80% wymaganej obecności). W przypadku rezygnacji z udziału w kursie 
uczestnik zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów kursu. 

 

 

Kurs języka angielskiego realizowany jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, 

komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-

Z084/17-00 

 

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem Biuro Projektu 
nkuzniak@ump.edu.pl, tel. 61 854 60 41 (ul. Fredry 10, p. 145) 
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