Celem studiów podyplomowych „Język angielski w ruchu pasażerskim” jest wyposażenie słuchaczy w związane z funkcjonowaniem w globalnym świecie
kompetencje merytoryczne z zakresu bezpośrednio związanego z obsługą pasażera w ruchu lotniczym i morskim oraz znajomość specjalistycznego języka
obcego z tego zakresu.

Studia podyplomowe dla Ciebie

Ramowy program zajęć

Studia te stanowią idealną propozycję dla wszystkich, którzy chcieliby zdobyć
podstawy wiedzy fachowej z zakresu organizacji transportu pasażerskiego
i obsługi pasażerów oraz rozwinąć umiejętności komunikacji i interakcji
w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku, zwiększając tym samym
swoje możliwości na rynku pracy poprzez zdobycie niszowych umiejętności.
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Język specjalistyczny w lotnictwie cywilnym (poziom A2/B1 lub B2)

2

Język specjalistyczny w ruchu morskim (poziom A2/B1 lub B2)
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Teoria lotu i procedury bezpieczeństwa

Studia praktyczne

4

Podstawy komunikacji interkulturowej
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Komunikacja i praca w zespole

6

Obsługa pasażerów

7

Zarządzanie kryzysem

8

Kurs udzielania pierwszej pomocy

Oferta kierunku łączy wiedzę specjalistyczną z warsztatem języka
branżowego. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi zasadami obsługi
lotniczego i morskiego ruchu pasażerskiego, poznają mechanizmy i strategie
z zakresu interakcji i komunikacji oraz zarządzania grupą w warunkach
kryzysowych oraz nauczą się branżowej terminologii w języku angielskim.

LP

Nazwa przedmiotu

PROJEKT ZALICZENIOWY

Organizacja zajęć
Studia prowadzone są on-line w systemie zaocznym i trwają 2 semestry
obejmujące łącznie 180 godzin zajęć.
Zajęcia prowadzone są w różnych formach: warsztat, panel dyskusyjny,
zajęcia interaktywne, prezentacja.
Metody pracy obejmują niezbędny komponent pracy własnej słuchaczy,
którzy odnoszą optymalną korzyść z godzin kontaktowych pod warunkiem
systematycznego przygotowywania się do nich (samodzielne pogłębianie
wiedzy merytorycznej i językowej, samodzielna eksploracja i analiza
różnorodnych zagadnień).
Dlatego część zajęć zaplanowano jako indywidualną pracę w czasie własnym
słuchaczy, którzy mogą dzięki temu samodzielnie zgłębiać poszczególne
zagadnienia i poświęcać im taką ilość czasu, jaką uznają za stosowną biorąc
pod uwagę posiadaną wiedzę i zainteresowania.

Rekrutacja
Krok 1. Rejestracja elektroniczna na www.wsjo.pl
Krok 2. Dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacyjnego lub wysłanie
kopii dokumentów na adres info@wsjo.pl
Krok 3. Podpisanie umowy o naukę.
Koszt studiów wynosi 3200 zł płatne w dwóch ratach semestralnych,
z których każda wynosi 1600 zł.
Przy wpłacie jednorazowej za cały rok przyznawany jest dodatkowy rabat w takim przypadku koszt studiów wynosi 3000 zł.
Opłata wpisowego wynosi 0 zł.
Na wniosek studenta możliwe jest ustalenie innych strategii płatności
i podzielenie opłaty za studia na określoną indywidualnie liczbę rat.
By podzielić swoją płatność na więcej niż dwie raty, ależy skontaktować się
w tej sprawie z Biurem Rekrutacyjnym.

