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Drodzy kursanci, 

zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w naszych 
kursach on-line prowadzonych na żywo przez 
lektorów Österreich Institut. Odkilkumiesięcy 
intensywnie pracowaliśmy nad naszym programem, 
tak aby móc uczyć Was w sposób interaktywny 
i nowoczesny. Już nie musicie tracić czasu na dojazdy, 
możecie brać udział w kursach podczas wakacji, 
bujając się w hamaku, albo popijając kawę we własnym 
ogrodzie. Wystarczy tylko dobry Internet, kamera i 
słuchawki. Bo świat wirtualny nie ma granic… 

 

Savoir vivre kursów on-line 
1. zaloguj się na zajęcia punktualnie 
2. podczas kursu używaj włączonej kamery 
3. nie mówimy wszyscy w tym samym czasie 
4. używaj reakcji podczas zajęć (kciuk do 

góry, ręka jako zgłoszenie itp.) O 
wszystkich szczegółach poinformuje Cię 
nasz lektor. 

 

NAJBLIŻSZE KURSY: 
Kursy intensywne- 7 tygodniowe:  
 
06.03.2021- 24.04.2021- sb/ndz 9:30-12:30 
09.03.2021- 27.04.2021- wt/czw  17:50-21:00 
13.04.2021- 25.05.2021- wt/czw  17:50-21:00 
11.05.2021- 24.06.2021- pon/śr, 17:50-21:00 
08.05.2021- 19.06.2021- sb/ndz 9:30-12:30 

 
Sprint- super-intensywne tempo 

 
A1- wtorek i czwartek 17:45-32UE 
02.03.21 – 25.03.2021 

 
A2- poniedziałek, środa i czwartek 18:00-20:00 
01.03.21 – 07.04.2021- 30 godzin 



KURSY ON-LINE 
Cena 760,-/730 za 30 lekcji 

1400 za 60 lekcji 

Wielkość grupy 6- 10 osób. 
Cena nie zawiera podręcznika. 
Wszystkie poziomy A1-C2. 

 

 

Poziomy A1 do B1 
2 x 2 lekcje tygodniowo (łącznie 30 lekcji) 

• w pon + śr: 07:00-08:30 lub 18:00-19:30 

Terminy: 01.03.-21.04.2021 

05.05.-23.06.2021 

 

Poziomy B2 do C2 
2 x 2 lekcje tygodniowo (łącznie 30 lekcji) 

• w wt + czw: 07:00-08:30 lub 18:00-19:30 
 

 
Terminy: 02.03.-22.04.2021 

04.05.-24.06.202 



INTENSYWNE 7 TYGODNI 

 
Cena 1330/1300 za 52 lekcje 

 

Wielkość grupy 6 - 10 osób. 
Cena nie zawiera podręcznika. 
Wszystkie poziomy A1-C2. 

2 x 4 lekcje tygodniowo (łącznie 52 lekcje) 

 

• wtygodniu: popołudniowe 
17:50 – 21:00 (wt., czw.) 

 
- 2 turnus: 01.02 – 16.03.2021 
- 3 turnus: 09.03 – 27.04.2021 
- 4 turnus: 13.04 – 25.05.2021 
- 5 turnus: 11.05 – 24.06.2021 

 
• weekendowe: sob., niedz. 9:30-12:45 

 
– 2 turnus: 06.02 – 20.03.2021 
– 3 turnus: 06.03 – 24.04.2021 
– 4 turnus: 08.05 – 26.05.2021 

 
 

PIĄTEK ONLINE 

Cena 1225/1175 za 60 lekcji 
 

Wielkość grupy 8 - 12 osób. 
Cena nie zawiera podręcznika. 
Poziomy A1-C1. 

1 x 4 lekcje tygodniowo (łącznie 60 lekcji) 

• w piątek 17.00-20.10 

• 26.02 -25.06.2021



 

... sprint 
+ certyfikat ÖSD 

cena: PLN 2800 
max. 2-6 osób 

 

materiały,certyfikat i 
egzamin państwowy 

w cenie 

 
cały poziom A1-32UE   

wieczorem (wt/czw 17.45-21.00) 

√ od 2 marca do 25 marca 
 

cały poziom A2- 30UE 

wieczorem (pn/śr/czw 18.00-20.00) 

√ od 1 marca do 7 kwietnia 

 

Wirtschaftsdeutsch- od poziomu B2 
 

30 UE, środa, 19:35-21:00 ab 10.03.21 
 

Kurs przygotowujący do egzaminu C2 
 

45 UE, piątek, 17:00- 20:15 ab 05.03.21 
 

Niemiecki w branży medycznej B2 
 

Przygotowanie do egzaminu FSP w 30 UE, wtorek, 
19:35-21:00 ab 23.02.21 

30 UE, sobota, 09:00-12:00 ab 06.03.21 

 

Konwersacje C z native speakerem 
      19:35-21:05, wtorek- 30 UE, 23.02.21-16.06.2021 

 



Jak przygotować się technicznie do 
kursów online? 
Poniżej przedstawiamy kilka rad, 
które powinny Państwu pomóc: 

 
+ posiadanie słuchawek z 
mikrofonem i kamerki. Odradzamy 
stosowanie słuchawek do telefonu 
komórkowego oraz korzystanie z 
mikrofonu w laptopie (w taki sposób 
powstają szmery iecho słyszalne niestety 
przez wszystkich kursantów i lektora). 
Kamerka jest niezbędna do uczestnictwa 
w zajęciach! 

 
+ posiadanie linka z zaproszeniami 
do poszczególnych grup. Proszę 
sprawdzać wiadomości trafiające do spamu. 

 
+ podczasodsłuchiwania plików audio 
albo oglądania filmu należy 
wyłączać własny mikrofon. 

 
+ proszę sprawdzić, w którym 
pomieszczeniu mieszkania / domu/ 
miejsca pracy internet funkcjonuje 
najpewniej 

 
+ podczas spotkania warto zamknąć 
okna oraz drzwi w pokoju tak, aby 
inne dźwięki nie dochodziły na platformę 

 
+ warto wyciszyć telefon 

 
+ rekomendujemy przeglądarkę 
Chrome w zaktualizowanej wersji 

 
Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie 
punkty można zrealizować w każdym 
przypadku. Jesteśmy jednak wdzięczni 
za wszelkie Państwa próby i 
otwarcie w tym zakresie. Ze strony 
Österreich Institut, pracujemy 
cały czas intensywnie, aby problemów 
było jak najmniej. 



 

ÖSTERREICH 
INSTITUT 
Österreich Institut został powołany 

przez Rząd Republiki Austrii w celu 

wspierania nauki języka 

niemieckiego za granicą. Co roku 

uczestniczy         w kursach 

organizowanych przez Instytuty 

ponad 11. 000 osób w naszych 

10 europejskich ośrodkach. 

Oferujemy    różnorodne    kursy    na 

wszystkich poziomach, kursy 

specjalistyczne, 

dla dzieci i młodzieży, jesteśmytakże 

centrum egzaminacyjnym ÖSD oraz 

EBC*L. 

 
 

Kontakt: 
 

Tel: 12 422 95 53 

Tel: 22 331 91 36 

Tel: 71 344 71 13 

Mail: krakow@oei.org.pl 

Mail: warszawa@oei.org.pl 

Mail: wroclaw@oei.org.pl 
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