
 

 
 
 
 
 

Naczelna   Organizacja  Techniczna 
WROCŁAWSKA  RADA  FEDERACJI 

STOWARZYSZEŃ NAUKOWO – TECHNICZNYCH NOT 
50-020 Wrocław           ul. J. Piłsudskiego 74 
tel. 71 347 14 24          mail: zarzad@not.pl 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

 rozwój osobisty i zawodowy 

 możliwości staży, praktyk lub pracy zagranicą 

 swobodne czytanie i pisanie artykułów z branży budowlanej w obcym języku 

 podjęcie pracy w ciekawym, międzynarodowym środowisku 

 
SPECJALISTYCZNY KURS NAUKI JĘZYKA OBCEGO TECHNICZNEGO 

 
Uprzejmie informujemy, iż WR FSNT NOT w partnerstwie ze Szkołą Języków Obcych COSMOPOLITAN  
we Wrocławiu, organizuje w ramach doskonalenia zawodowego, specjalistyczny kurs nauki języka obcego 
przeznaczony dla inżynierów i techników z branży budowlanej. 
 
Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę najlepszej szkoły językowej we Wrocławiu, 
Szkołę Języków Obcych COSMOPOLITAN (1 miejsce we Wrocławiu w rankingu na najlepszą szkołę językową 
zorganizowanym przez Zoomi) 
 
W ramach doskonalenia zawodowego proponujemy kursy  języka: 
 

 Angielskiego,  
 Niemieckiego, 
 Hiszpańskiego, 
 Włoskiego, 
 Francuskiego, 
 Rosyjskiego. 

 
Oferujemy Państwu kurs dla grup na dwóch poziomach znajomości wybranego języka obcego: 
 

 dla grupy zaawansowanej (22 h) 
 dla grupy początkującej (32 h) 

 
Zajęcia odbywać się będą 1 x w tygodniu, w soboty (2h), w siedzibie WR FSNT NOT  
we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 74. 
Istnieje możliwość zorganizowania, dla określonej grupy, kursu w inne dni tygodnia. 
 
Możliwości, jakie daje udział w kursie językowym: 

 możliwość poznania, przypomnienia i utrwalenia słownictwa i struktur gramatycznych występujących 
w środowisku budowlanym i dokumentacjach technicznych 

 swobodne czytanie i opracowywanie specjalistycznych dokumentów technicznych 
 swobodne porozumiewanie się w pracy, w zagranicznej firmie. 

 
Kładziemy duży nacisk na konwersacje poprawiające komunikację zawodową. 

 

To szansa na awans zawodowy lub podjęcie bardziej interesującej pracy w środowisku 
międzynarodowym!  
To szansa na pracę nie tylko w kraju, ale i zagranicą! 

 
Cena kursu dla grupy: 

 zaawansowanej- 795 zł 
 początkującej – 865 zł 

 
CENA OBEJMUJE MATERIAŁY SZKOLENIOWE dostosowane do pracy własnej w domu. 

Zapisy już trwają!  

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 

barbaraciszewska05@gmail.com 
tel. 884 999 360 
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