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Mamy dla Ciebie interesuj¹c¹ propozycjê

Mo¿esz dodatkowo wybraæ
naukê jêzyka ³aciñskiego

Mo¿esz dodatkowo wybraæ
naukê jêzyka ³aciñskiego

Dlaczego warto uczyæ siê jêzyka ³aciñskiego?
wykorzystamy znajomoœæ jêzyka na studiach

æwiczymy pamiêæ, logiczne myœlenie, dok³adnoœæ, dociekliwoœæ

uczymy siê jednoczeœnie gramatyki, stylistyki i logiki

wykorzystamy do nauki jêzyka polskiego i jêzyków obcych

poprawimy umiejêtnoœæ czytania ze zrozumieniem

wykorzystamy znajomoœæ s³ownictwa ³aciñskiego do nauki przedmiotów humanistycznych i œcis³ych

poznamy  kulturê europejsk¹ oraz  wzbogacimy wiedzê o naszych korzeniach i tradycji

Homo eruditus – cz³owiek wykszta³cony pos³uguje siê
 jêzykami obcymi, potrafi korzystaæ z dziedzictwa kulturowego 

zarówno ojczystego kraju, jak i Europy                                       

Znajomoœæ jêzyka ³aciñskiego jest niezbêdna na studiach:Znajomoœæ jêzyka ³aciñskiego jest niezbêdna na studiach:
medycyna, farmacja, stomatologia, pielêgniarstwo, biologia, 
chemia, weterynaria, dietetyka, psychologia i psychoterapia,

 prawo, historia, polonistyka, filologia klasyczna, archiwistyka,
filozofia, kognitywistyka

Sic transit gloria mundi - tak przemija chwa³a œwiata

Voluntario nihil difficile – Dla chc¹cego nie ma nic trudnego                                    

NOWOŒÆ!

Dla chêtnych 
dodatkowe zajêcia informatyki 

 w zakresie programowania

Dla chêtnych 
dodatkowe zajêcia informatyki 

 w zakresie programowania

Dlaczego warto znaæ podstawy programowania?
poznasz jêzyk programowania

poznasz zasady tworzenia gier, animacji i pisania programów komputerowych

wypracujesz umiejêtnoœæ efektywnego logicznego myœlenia i analizy

wyrazisz siebie poprzez tworzenie programów komputerowych

wykorzystasz do nauki przedmiotów œcis³ych i jêzyków obcych

rozbudzisz zainteresowania i pasje, które wp³yn¹  konstruktywnie na Twój rozwój 

"Ka¿dy program jest tylko na tyle dobry na ile jest przydatny"

Znajomoœæ programowania jest niezbêdna na studiach:Znajomoœæ programowania jest niezbêdna na studiach:
mechatronika, budownictwo, telekomunikacja, elektronika, 
zarz¹dzanie, automatyka i robotyka, architektura, geodezja, 

kierunki in¿ynieryjno -  techniczne, informatyczne, matematyczne

NOWOŒÆ!

Linus Torvalds

"Wiêkszoœæ programistów programuje nie dlatego, ¿e spodziewaj¹ siê 
zap³aty lub uwielbienia t³umów, ale dlatego, ¿e programowanie 
jest dla nich zabaw¹."                              Linus Torvalds
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