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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 90-godzinnego szkolenia z języka angielskiego dla 2 grup 
studentów Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
ukierunkowanych na przygotowanie uczestników do egzaminu TOEIC Listening&Reading na poziomie 
szkolenia B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

2. Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „Studentki i studenci WPiSM – poszukiwani na rynku 
pracy!” (nr POWR.03.01.00-00-K035/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

3. Informacje szczegółowe: 
1) termin realizacji zajęć: od 20 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.; 
2) miejsce realizacji zajęć: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, ul. Batorego 39L, 87-100 

Toruń, w salach dydaktycznych udostępnionych przez Zamawiającego;  
3) liczba grup: 3 (jedna grupa =  5-6 uczestników); 
4) szkolenie dla jednej grupy obejmuje 90 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna = 45 minut); 
5) zajęcia w ramach jednej grupy będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne dziennie; 
6) poziom szkolenia: B2 zgodnie z ESOKJ; 
7) Wykonawca zapewnia powielenie dodatkowych materiałów dla uczestników szkolenia;  
8) Zamawiający zapewni zakup podręczników dla uczestników szkolenia: 

 
TYTUŁ: Target Score Student's Book with Audio CDs, Test Booklet and 
WYDAWCA: Cambridge University Press 
ROK WYDANIA: 2007 (20.09.2007) 
AUTORZY: Talcott Charles / Tulllis Graham 
ISBN 10: 0521706645 / ISBN 13: 9780521706643 
 
TYTUŁ: Barron's Toeic Practice Exams with MP3 CD, 3rd Edition 
WYDAWCA: BARRONS EDUC SERIES 
ROK WYDANIA: 2017 (1.04.2017) 
AUTOR: Dr Lin Lougheed 
ISBN 10: 1438077270 / ISBN 13: 9781438077277 

 
4. W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić co najmniej dwa okresowe testy 

sprawdzające oraz test końcowy będący symulacją egzaminu TOEIC Listening&Reading. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia (tj. uzupełniania) dziennika zajęć i list obecności 
uczestników. 

6. Harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018: 
 

GRUPA 1: 
środy i piątki w godz. 11:30-13:00 (w 2017 r.: 22.11, 24.11, 29.11, 1.12, 6.12, 8.12, 13.12, 15.12, 
20.12, w 2018 r.: 3.01, 5.01, 10.01, 12.01, 17.01, 19.01, 24.01, 26.01, 31.01, 2.02, 7.02, 9.02) 

GRUPA 2:  
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środy i piątki w godz. 13:15-14:45 (w 2017 r.: 22.11, 24.11, 29.11, 1.12, 6.12, 8.12, 13.12, 15.12, 
20.12, w 2018 r.: 3.01, 5.01, 10.01, 12.01, 17.01, 19.01, 24.01, 26.01, 31.01, 2.02, 7.02, 9.02) 

 
7. Harmonogram zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 zostanie uzgodniony pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą i włączony do umowy w miesiącu lutym 2018 roku. 

8. Zakres merytoryczny szkolenia: 

MINIMALNYM efektem szkoleń językowych jest osiągnięcie przez uczestników poziomu samodzielności 
(B2) w obszarach: 

1) ROZUMIENIE (umiejętność zrozumienia dłuższych wypowiedzi i wykładów oraz nadążanie  
za skomplikowanymi wywodami, większości wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach 
bieżących, większości filmów w standardowej odmianie języka, czytanie ze zrozumieniem artykułów  
i reportaży dotyczących problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone 
stanowiska i poglądy, rozumienie współczesnej prozy literackiej), 

2) MÓWIENIE (płynne i spontaniczne porozumiewanie, prowadzenie swobodnych rozmów z rodzimymi 
użytkownikami języka, czynny udział w dyskusjach na znane uczestnikowi tematy, przedstawianie 
własnego zdania i obrony swoich poglądów, umiejętność formułowania przejrzystych, rozbudowanych 
wypowiedzi na różne tematy związane z różnymi dziedzinami, umiejętność wyjaśniania swojego punktu 
widzenia w danej kwestii oraz podawania argumentów za i przeciw względem możliwych rozwiązań).=, 

3) PISANIE (umiejętność pisania zrozumiałych, szczegółowych tekstów na dowolne tematy związane  
z zainteresowaniami, umiejętność napisania rozprawki lub opracowania, listów). 

 


