LEKTORAT JĘZYKÓW OBCYCH

ZADANIA LEKTORATU
Lektorat J■zyków Obcych wchodzi w sk■ad Wydzia■u Dydaktycznego CSSP. G■ównym zadaniem
Lektoratu jest pe■ne zabezpieczenie i realizacja procesu nauczania j■zyka angielskiego dla ■o■nierzy
Rodzajów Si■ Zbrojnych.
W celu realizacji zadania g■ównego, Lektorat organizuje kursy j■zykowe prowadzone zgodnie z
porozumieniem NATO STANAG 6001, w zakresie znajomo■ci j■zyka angielskiego w czterech
sprawno■ciach j■zykowych (s■uchanie, mówienie, czytanie, pisanie), na trzech poziomach nauczania w
wymiarze :

poziom 1 (podstawowy) – 590 godz.

poziom 2 ■rednio zaawansowany) – 590 godz.

poziom 3 (zaawansowany) – 620 godz.

Lektorat realizuje inne, dodatkowe zadania i przedsi■wzi■cia. Do najwa■niejszych nale■y zaliczy■:

redagowanie testów egzaminacyjnych na poziom 1 i 2;

opracowywanie testów kwalifikacyjnych na poziom 2 i 3;

tworzenie lub nowelizacja szczegó■owych programów szkolenia z j■zyka angielskiego;
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prowadzenie egzaminów pokursowych oraz eksternistycznych na poziomach 1 i 2;

udzia■ w pracach komisji egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej J■zyków Obcych MON na
poziomie 3;

wykonywanie t■umacze■;

prowadzenie dodatkowych j■zykowych kursów doskonal■cych (m.in. przygotowuj■cych do egzaminu
ECL, doskonal■cych z elementami frazeologii technicznej wojsko radiotechnicznych/OPL itp.)

prowadzenie zaj■■ doskonal■cych z j■zyka angielskiego dla kadry CS SP;

KADRA

Wysoki poziom metodyczny i merytoryczny prowadzonych zaj■■ zapewnia grono do■wiadczonych lektorów,
doskona■ych filologów i lingwistów. Pracownicy LJO to absolwenci renomowanych uczelni. Wszyscy lektorzy
legitymuj■ si■ tytu■em magistra filologii angielskiej oraz posiadaj■ certyfikaty egzaminatorów j■zyka
angielskiego, wydane przez CKEJO MON, uprawniaj■ce do prowadzenia egzaminów na poziomach 1, 2 i 3
(zgodnie z porozumieniem NATO STANAG 6001). W zwi■zku z tym lektorzy bior■ udzia■ w Komisjach
Egzaminacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Si■ Zbrojnych na poziomie 1 i 2 oraz Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej J■zyków Obcych MON na poziomie 3.

Kierownik lektoratu - mgr Maciej PIGO■
Absolwent Politechniki Koszali■skiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia
angielska. Podczas studiów na Universidade de Vigo w Hiszpanii otrzymywa■ stypendium zagraniczne i
uzyska■ certyfikat znajomo■ci j■zyka hiszpa■skiego. Uko■czy■ równie■ studia podyplomowe na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na kierunku t■umaczenia audiowizualne. Wyk■adowca uczelni
wy■szych (Politechnika Koszali■ska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), t■umacz (m.in.
t■umaczenie filmów na III Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” w Lublinie, pomoc w t■umaczeniu
do czynno■ci ■ledczych s■u■b specjalnych). Obowi■zki kierownika lektoratu obj■■ 01.01.2014 roku. Zna
j■zyk angielski, niemiecki oraz hiszpa■ski. Interesuje si■ podró■ami, literatur■, j■zykami obcymi oraz
sportem.

Lektorzy
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mgr Anna Popis
mgr Jolanta Ma■aszuk
mgr Aneta Rybi■ska
mgr Mi■orada Micha■owska
mgr Monika Palonek
mgr Arkadiusz W■gielski
mgr Karolina Krajewska
mgr Agnieszka Choroszewska
mgr Marzena Czarnecka
Baza dydaktyczna
Lektorat dysponuje o■mioma laboratoriami j■zykowymi, w tym laboratorium komputerowym. Wszystkie
laboratoria dostosowane s■ do szkolenia j■zykowego i wyposa■one w sprz■t audiowizualny oraz plansze
pogl■dowe. Laboratorium komputerowe posiada 16 indywidualnych stanowisk komputerowych, z których
ka■de wyposa■one jest w s■uchawki, dotykowe ekrany, oprogramowanie do nauki j■zyka oraz dost■p do
internetu. Lektor prowadz■cy zaj■cia kieruje procesem kszta■cenia przy pomocy g■ównego komputera,
przy u■yciu którego mo■e m.in. po■■czy■ s■uchaczy w grupy b■d■ odtworzy■ materia■y audiowizualne.
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