
Szanowni Państwo, 

 

Zwracamy się ze wstępnym zapytaniem, czy byliby Państwo 

zainteresowani udziałem w projekcie realizowanym przez Wydział 

Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w roli 

uczestników całkowicie 

darmowych kursów, dedykowanych uczniom szkół 

ponadpodstawowych? 

 

Kursy: 

 

- trwają cyklicznie w roku szkolnym 2021/2022 

 

- odbywają się w formule zdalnej, na platformie szkoleniowej 

WNE UW 

 

- są bezpłatne dla uczestników 

 

 

Uczestnicy: 

 

- każda zainteresowana kursami osoba proszona będzie o 

wypełnienie 

indywidualnego formularza zgłoszeniowego 

 

- każdy uczestnik potrzebuje dostępu do komputera i Internetu 

 

- każdy uczestnik, który ukończy kurs, otrzyma imienny 

certyfikat 

 

 

Szkoły: 

 

- proszone są o przekazanie informacji o kursach do dzienników 

elektronicznych uczniów 

 

- proszone są o przekazanie informacji o kursach do 

nauczycieli następujących przedmiotów: matematyka, ekonomia, 

język angielski, przedsiębiorczość, wiedza o społeczeństwie 

 

- mogą podpisać deklarację współpracy (w załączniku) w celu 

wyznaczenia osoby kontaktowej z ramienia Państwa placówki 

 

 

1. Tematyka krótkich kursów w zakresie języka angielskiego: 

 

a. Język angielski i współczesny świat 

 

b. American Vs British English For Travelers 

 

c. Telephoning 



 

d. Word Formation 

 

e. Tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych 

 

f. Emailing vs formal correspondence 

 

g. Public Speaking 

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: 

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-3 

 

Harmonogramy lekcji on-line dostępne są w opisie każdego z 

modułów. 

 

 

2. Intensywny kurs języka angielskiego przygotowujący do 

matury na poziomie rozszerzonym 

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: 

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-4 

 

Trwa nabór do grupy wiosennej - start kursu połowa marca 2022 

 

60 godzin zajęć prowadzonych przez wykładowców z Instytutu 

Anglistyki UW, które pomogą powtórzyć materiał pod kątem 

matury rozszerzonej z języka angielskiego 

  

  

3. Warsztaty z ekonomii eksperymentalnej ("Pogromcy mitów 

ekonomicznych") 

 

Celem zajęć jest wykazanie przydatności analizy ekonomicznej w 

naukach społecznych i w codziennym życiu. Są to zajęcia, w 

których 

ekonomia traktowana jest jako nauka społeczna ze wszystkimi 

konsekwencjami. Po eksperymentach zostanie dokonana analiza, 

uczestnicy 

wejdą w rolę naukowców. Wyniki eksperymentów będą odnoszone do 

teorii ekonomicznej. 

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: 

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-1/ 

 

Trwa nabór do grupy styczniowej (start 25 stycznia 2022) 

  

 

4. Przedsiębiorczość, zagadnienia finansowe i krytyczne 

myślenie 

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: 

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-3
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-4
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-1/


https://www.wne.uw.edu.pl/pl/mum/formularz-1/ 

 

Kurs ma formułę e-learningu. 

 

Jeśli znacie Państwo inne osoby lub podmioty potencjalnie 

zainteresowane udziałem w naszych szkoleniach, będziemy 

wdzięczni za 

dalsze przesłanie niniejszej wiadomości. 

 

Państwa adres e-mail uzyskaliśmy z ogólnodostępnych źródeł 

internetowych. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas 

tego 

rodzaju wiadomości w przyszłości, prosimy o informację zwrotną 

z 

prośbą o usunięcie Państwa adresu z naszej bazy adresowej. 

 

Z poważaniem 

 

Joanna Pacholska 

Krzysztof Kachniarz 

 

 

--  

Sekcja ds. Badań i Publikacji 

Wydział Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytet Warszawski 

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa 

pokój 304 

 

Kursy Języka Angielskiego: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-

neo 

Kursy Mazowieckiego Uniwersytetu 

Młodzieżowego: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/mum/ 

Kursy Ekonomiczne: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/ 

 

numer telefonu: 22 55 49 183 lub 22 55 49 186 

numer telefonu: 22 55 49 196 

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/mum/formularz-1/
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/mum/
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/

