STYPENDYSTA POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ KOMISJI FULLBRIGHT’A GOŚCIEM WM
W roku akademickim 2017/2018 Wydział Mechaniczny gości p. Davida Arney’a, który jest stypendystą
polsko-amerykańskiej Komisji Fullbright’a i pełni rolę English Teaching Assistant. Pan David Arney
przyjechał do nas z USA, pochodzi z Cleveland w stanie Ohio i jest absolwentem Uniwersytetu Notre
Damme. Jego rola na wydziale polega na prowadzeniu zajęć językowych dla kadry, doktorantów i
studentów.
Poniżej przedstawiamy plan zajęć naszego gościa w semestrze letnim.
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Wykonywanie prezentacji w
języku angielskim *
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* Wykonywanie Prezentacji w Języku Angielskim
Kurs koncentruje się na wykonywaniu prezentacji na temat artykułów, które omawiano podczas zajęć
w ramach Akademickiego Kursu Pisania w Języku Angielskim. Każdy uczestnik zajęć przygotowuje
krótką prezentację zawierającą informacje z artykułu omawianego w danym tygodniu. Kurs pozwala
doskonalić umiejęności wykonywania i przedstawiania prezentacji w języku angielskim, formułowania
pytań i udzielania odpowiedzi. Uczestnicy zajęć komentują prezentację i wymieniają się sugestiami na
temat slajdów i zawartości merytorycznej prezentacji.
** Akademicki Kurs Pisania w Języku Angielskim
Kurs ma formę warsztatów, w czasie których powstające artykuły są poprawiane i edytowane. Po
podziale na mniejsze grupy każdy uczestnik zajęć zaprezentuje jeden lub dwa paragrafy pochodzące z
artykułu, który jest przezeń pisany. Pozostali członkowie grupy w przyjaznej atmosferze omawiają
zaprezentowane fragmenty symulując działanie recenzentów i oferując konsultację. W tym samym
czasie prowadzący przygląda się pracy każdej z grup jak i ich poszczególnych członków oraz oferuje
pomoc w zakresie gramatyki i stylistyki w j. angielskim.

