
 
 

SZKOŁA WELL 
Zawodowe Kursy Języka Angielskiego 
www.angielskiwstomatologii.pl 

NAUCZANIE SWOBODNEJ KOMUNIKACJI 

3-STOPNIOWY KURS J. ANGIELSKIEGO W STOMATOLOGII, 

ORGANIZOWANY PRZEZ SZKOŁĘ WELL W LUBLINIE  

 

 1 STOPIEŃ 2-3 LUTY 2013 

INTERVIEWING A PATIENT / RECEPTION CONVERSATIONS  

(wywiad z pacjentem, kontakt z recepcją) 

VENEERS (licówki) 

CROWNS (korony) 

BRIDGES (mosty) 

DENTURES (INTRO) (protezy wprowadzenie) 

DENTURES (SPECIFIED) (protezy szczegółowo) 

 

 2 STOPIEŃ 8-9 MARZEC 2013 

REVISION OF 1
ST

 STAGE (rekapitulacja pierwszego stopnia) 

DENTURE CARE ( protezy – higiena) 

EXTRACTIONS (ekstrakcje) 

IMPLANTS 

MOUTHGUARDS (szyny ochronne) 

 

 3 STOPIEŃ 13-14 KWIECIEŃ 2013 

REVISION OF 2
ND

 STAGE (rekapitulacja drugiego stopnia) 

ENDODONTICS 

PROFESSIONAL DENTAL CLEANING (zabiegi higienizacyjne) 

TEETH WHITENING (wybielanie zębów) 

CAVITIES (ubytki) 

INLAYS AND ONLAYS 

DENTAL MARKETING 

 
*Zajęcia prowadzone są na terenie Szkoły Językowej Best w Lublinie i odbywają się w soboty w   

godz. 10.00-13.00 i od 15.00-18.00, a w niedzielę w godz. 9.00-13.00 

*Ilość osób w grupie jest ograniczona (10 osób) 

*Uczestnicy powinni znać j. angielski na poziomie średnio-zaawansowanym 

*Koszt każdego stopnia – 1000 zł (przy rejestracji do 15 stycznia 2013 na 1 stopień, 15 lutego 2013 na 

2 stopień i 15 marca 2013 na 3 stopień), rejestracja po terminie – 1300 zł 

* Zakończenie kursu będzie miało miejsce w Gdańsku w czerwcu 2013r., kiedy po zdaniu egzaminu 

uczestnicy otrzymają certyfikaty Dental Communication In English 

*Celem kursu jest nauka sprawnej komunikacji z pacjentem obcojęzycznym w j. angielskim 

*Prowadząca kurs: 

mgr Agnieszka Przyklęk – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Od 1992 r. prowadzi w Gdańsku centrum językowe – Szkołę 

WELL. Stomatologią w j. angielskim zajmuje się od 2007 r. nauczając lekarzy, 

asystentki, higienistki i recepcjonistki w trójmiejskich klinikach. Dzięki tym zajęciom 

personel stomatologiczny jest w stanie porozumieć się z pacjentami zagranicznymi, 

wytłumaczyć im na czym polegają zabiegi i zapewnić im jak najlepsze warunki 

leczenia i pobytu w Polsce. 
 

ZAPISY POD NR TELEFONU: 601652102 I NA ADRES  E-MAIL:  agnieszkap@well.shl.pl 


