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Nr sprawy: AZP-240/US-pw 750/05/2020       Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o wartości powyżej 750 000 euro pn. Usługa polegająca na 

przeprowadzeniu szkoleń w zakresie kompetencji językowych - język polski dla studentów zagranicznych KUL w ramach 

realizacji projektu „WELCOME TO KUL wzmacnianie  kompetencji w relacjach międzynarodowych na Uniwersytecie” 

Przedmiot zamówienia: 

W związku z realizacją projektu Welcome to KUL wzmacnianie kompetencji w relacjach międzynarodowych na Uniwersytecie w ramach 

Programu WELCOME TO POLAND planujemy w roku akademickim 2019/2020 przeprowadzenie 180 godz. zajęć warsztatowych z 

zakresu kompetencji językowych dla 30 studentów zagranicznych (5 grup x 6 osób x 36 godz.). 

Ramowy plan zajęć: 

Semestr letni roku akademickiego 2019/20 
Przeprowadzenie w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30 VI 2020r. 
zajęć warsztatowych pn. Kompetencje językowe – język polski dla studentów zagranicznych - 5 grup x 6 osób x 36 godzin. 
Zajęcia prowadzone będą przez 2 specjalistów – praktyków z doświadczeniem zawodowym.  

  Minimalny zakres tematyczny: 

Kompetencje językowe dla studentów zagranicznych  
 powtórzenie znanych konstrukcji gramatycznych, poznanie ich nowego zastosowania; 
 poznanie struktur charakterystycznych dla języka oficjalnego i pisanego; 
 poznanie nowych słów i wyrażeń (idiomy, transformacje wyrazów i zdań); 
 umiejętność budowania wypowiedzi na różne tematy, szczególnie dotyczące zainteresowań oraz zagadnień 

omawianych w mass mediach; 
 umiejętność czytania tekstów autentycznych i rozumienia sensu tekstów prasowych; 
 poprawa sprawności pisania i umiejętność pisania tekstów w języku polskim. 

 

Uczestnicy Zajęć: 
Uczestnikami zajęć będzie 30 studentów zagranicznych. 
 

Cele realizacji zamówienia: 
Wzrost kompetencji studentów zagranicznych z zakresu kompetencji językowych.  
 

Miejsce realizacji zamówienia: 
Zajęcia będą odbywać się w budynkach KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w salach udostępnionych Wykonawcy nieodpłatnie. 
Zamawiający zapewni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (komputer, rzutnik, flipchart itp.).  

Forma realizacji zamówienia: 
1. Liczba grup: 5 (każda po 6 uczestników), razem 30 uczestników. 
2. Liczba godzin zajęć: 36 godz. dydaktycznych. Łącznie 180 godz. dydaktycznych 
3. Forma zajęć: warsztaty. 
 

Wymagania dotyczące Wykonawcy: 
- osoby prowadzące zajęcia powinny być specjalistami – praktykami z doświadczeniem zawodowym, 
- posiadanie wykształcenia wyższego, 
- dysponowanie minimum 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, w tym udokumentowanym przynajmniej jednym  
szkoleniem  36 godzinnym ze studentami zagranicznymi.  
 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
- opracowania harmonogramu zajęć, 
- zapewnienie materiałów szkoleniowych w formie podręcznika stosownie do stopnia znajomości języka dla grup szkoleniowych,  
- przeprowadzenia zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem,  
- utrwalenia programu zajęć zgodnie z przedstawionym harmonogramem (wersja elektroniczna), 
- wystawienie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu. 

 

 


