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Szanowni Państwo,
z prawdziwą przyjemnością pragnę zaprosić Państwa do Krakowa, gdzie od 
kilkudziesięciu już lat w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszej 
uczelni w Polsce, organizujemy kursy języka i kultury polskiej dla obcokrajow-
ców. Nasze Centrum należy do najważniejszych polskich ośrodków kształcenia 
zagranicznych studentów. Co roku zapewniamy też bardzo bogatą ofertę 
programową. 
Zajęcia dydaktyczne w Centrum prowadzą dyplomowani specjaliści z zakresu 
nauczania języka polskiego jako obcego skupieni w katedrze o takiej właśnie 
nazwie. Regularnie wydają oni swoje prace z metodyki nauczania języka 
polskiego jako obcego, a także podręczniki i słowniki. Tworzymy i promujemy 
nowoczesne, innowacyjne, a przede wszystkim skuteczne metody nauczania. 
Byliśmy pionierami komunikacyjnego ujęcia nauki języka polskiego obcokra-
jowców, a obecnie, jako pierwsi w Polsce, proponujemy metodę zadaniową, 
której istotą jest równoczesne komunikowanie się i działanie. Grupa pracow-
ników Katedry, kierowana przez prof. dr. hab. Władysława Miodunkę, brała 
też bardzo aktywny udział w przygotowywaniu egzaminów certyfikatowych 
z języka polskiego, a po ich uruchomieniu w roku 2004 uczestniczy w ich 
przeprowadzaniu. 
Nauka języka stanowi zawsze jeden z najważniejszych celów, jakie stawiają so-
bie cudzoziemcy studiujący w naszym Centrum. W ramach zajęć dodatkowych 
mogą też jednak zdobyć wiedzę o Polsce, jej historii i społeczeństwie, kulturze 
i literaturze. W programie nadobowiązkowym znajdują się nawet warsztaty 
teatralne, w ramach których cudzoziemcy przygotowują przedstawienia tea-
tralne w języku polskim. 
Większość uczących się w Centrum to obcokrajowcy, ale poza nimi kształci się 
tu również grupa polskich studentów i doktorantów, przygotowujących się do 
pracy nauczycieli języka polskiego jako obcego. Obecność polskich rówieśników 
daje uczącym się języka obcokrajowcom dodatkową szansę na nawiązywanie 
bezpośrednich kontaktów i lepszego poznania Polski i Polaków. Wzajemnej inte-
gracji obu tych grup służą wspólne imprezy kulturalne i wyjazdy krajoznawcze. 
Ogromnym walorem studiowania u nas jest też sam Kraków, magiczne miejsce, 
określane mianem kulturalnej stolicy Polski. Siedziba Centrum znajduje się 
w samym sercu zabytkowego miasta, u podnóża wzgórza wawelskiego, na 
którym wznosi się zamek królewski, symbol złotego wieku kultury polskiej. 
Kilkaset metrów dzieli uczących się od Rynku starego miasta, tętniącego 
życiem przez całą dobę. 
Studia w Centrum to interesujące połączenie tradycji najstarszego polskiego 
uniwersytetu, wiedzy i doświadczenia pracowników, z ich pasją i entuzjazmem 
w tworzeniu nowoczesnych, intersujących i efektywnych metod uczenia. 
Z pełnym przekonaniem mogę zapewnić, że studenci kończą nasze kursy 
usatysfakcjonowani, chwaląc ich skuteczność, a zarazem podkreślając nie-
powtarzalną atmosferę samego miejsca, w którym przyszło im studiować. 
W imieniu wszystkich pracowników Centrum raz jeszcze gorąco zapraszam.

Dr hab. Piotr Horbatowski 
Dyrektor Centrum 
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I. OFERTA KURSÓW – ROCZNE I SEMESTRALNE PROGRAMY 
JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

W ramach intensywnych rocznych bądź semestralnych programów 
nauki języka i kultury polskiej oferujemy Państwu: 

tt INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM  
JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

tt INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY KURS  
PRZYGOTOWAWCZY DO PODJĘCIA STUDIÓW W POLSCE

Wszystkie zajęcia oferowane przez Centrum Języka i Kultury Polskiej 
w Świecie odbywają się w ramach systemu punktowego ECTS*. 

Aby ukończyć wybrany program i otrzymać dyplom, należy:

 • uzyskać 30 punktów kredytowych ECTS w każdym semestrze, 

 • uzyskać wszystkie wymagane zaliczenia, 

 • zdać wszystkie egzaminy przewidziane w toku studiów. 

Programy semestralne (w tym kursy przygotowawcze) mogą być re-
alizowane w pierwszym lub drugim semestrze roku akademickiego:

Każdy semestr składa się z 15 tygodni zajęć; zgodnie z polskim syste-
mem edukacyjnym godzina akademicka trwa 45 minut.

* European Credit Transfer and Accumulation System

I SEMESTR
3 PAŹDZIERNIKA 2016 – 

3 LUTEGO 2017 r.
II SEMESTR

16 LUTEGO – 20 CZERWCA
2017 r.



6

Zapraszamy Państwa na roczne lub semestralne programy języka i kul-
tury polskiej. Program semestralny może być realizowany w semestrze 
pierwszym (od 3 października 2016 do 3 lutego 2017 r.) lub drugim (od 
16 lutego do 20 czerwca 2017 r.). Każdy semestr składa się z 15 tygodni 
zajęć. Program obejmuje naukę gramatyki oraz słownictwa języka 
polskiego, zajęcia poświęcone rozwijaniu kompetencji receptywnych 
(słuchanie i czytanie), a także rozwijaniu umiejętności komunikacji 
i interakcji ustnej oraz pisemnej. Dodatkowo uczestnicy programu 
mogą brać udział w wybranych przez siebie wykładach z zakresu 
historii, literatury, filmu, wiedzy o współczesnym społeczeństwie 
polskim lub innych zajęciach praktycznych (m.in. studio teatralne, 
lektura tekstów literackich, wymowa i intonacja). Zajęcia prowadzone 
są przez doświadczonych nauczycieli – pracowników etatowych oraz 
absolwentów studiów magisterskich lub podyplomowych Nauczanie 
języka polskiego jako obcego.

Oferujemy kursy na wszystkich poziomach biegłości językowej, zgodnie 
z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
(Rada Europy 2003)*.

C2 Poziom zaawansowany (14 godz.* tygodniowo  
+ dodatkowe zajęcia językowe, wykłady, warsztaty) 

C1 Poziom efektywnej biegłości językowej (16 godz. 
tygodniowo +dodatkowe zajęcia językowe,  
wykłady, warsztaty)

B2 Poziom średni ogólny (18 godz. tygodniowo  
+ dodatkowe zajęcia językowe, wykłady, warsztaty) 

B1 Poziom progowy (20 godz. tygodniowo  
+ dodatkowe zajęcia językowe, wykłady, warsztaty) 

A2 Poziom wstępny (20 godz. tygodniowo  
+ dodatkowe zajęcia językowe, wykłady, warsztaty)

A1 Poziom elementarny (20 godz. tygodniowo  
+ dodatkowe zajęcia językowe, wykłady, warsztaty)

* Zgodnie z polskim systemem edukacji 1 godzina akademicka trwa 45 minut.

1. INTENSYWNY SEMESTRALNY  
LUB ROCZNY PROGRAM  

JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ





7

Oferujemy Państwu kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce 
w zakresie: 

• NAUK SPOŁECZNYCH (psychologia, socjologia, historia)
• NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
• PRAWA I ADMINISTRACJI
• MARKETINGU I ZARZĄDZANIA
• MEDYCYNY

Celem programu jest przygotowanie przedmiotowe do wybranego kierunku 
studiów oraz rozwijanie i kształcenie:

 • wszystkich sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania 
i pisania);

 • kompetencji gramatycznych i leksykalnych; 
 • kompetencji ortograficznych i fonologicznych; 
 • ogólnych kompetencji językowych; 
 • umiejętności redagowania tekstów;
 • umiejętności streszczania, omawiania i analizy tekstów ogólnych 

i specjalistycznych; 
 • umiejętności formułowania publicznych wypowiedzi i przedstawiania 

swojego stanowiska. 
Program kursu rocznego obejmuje 600–720 godzin zajęć: 

2. INTENSYWNY ROCZNY LUB SEMESTRALNY  
KURS PRZYGOTOWAWCZY DO PODJĘCIA  

STUDIÓW W POLSCE 

KURS JĘZYKA OGÓLNEGO: 
480–600 godzin (liczba godzin 
zajęć językowych zależna jest 
od poziomu zaawansowania 
studenta)

KURS JĘZYKA OGÓLNEGO: 
240–300 godzin (liczba godzin 
zajęć językowych zależna jest 
od poziomu zaawansowania 
studenta)

Program semestralnego kursu przygotowawczego obejmuje 300–360 godzin 
zajęć: 

W przypadku osób biorących udział w semestralnym programie przygotowaw- 
czym, pożądana jest znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie A2.
W razie dużego zainteresowania, istnieje możliwość uruchomienia zajęć 
z innych przedmiotów (np. biologia, chemia, matematyka) za dodatkową 
opłatą bądź pomoc w zorganizowaniu zajęć dodatkowych przez sprawdzone, 
niepubliczne instytucje edukacyjne (również za dodatkową opłatą).

JĘZYKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:
120 godzin (4 godz. tygodniowo, 8 punktów ECTS), 
zawierające takie przedmioty jak: rozumienie spe-
cjalistycznych tekstów pisanych; redagowanie i kom-
ponowanie tekstów specjalistycznych; wypowiedź 
ustna na tematy związane z wybranym kierunkiem.

JĘZYKOWE  ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:
60 godzin (4 godz. tygodniowo, 4 punkty ECTS), 
zawierające takie przedmioty jak: rozumienie 
specjalistycznych tekstów pisanych; redagowa-
nie i komponowanie tekstów specjalistycznych; 
wypowiedź ustna na tematy związane z wybranym 
kierunkiem.
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II. TERMINY I CENY

tt ROCZNE PROGRAMY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ  
(w tym roczne kursy przygotowawcze na studia)

Termin:
3 października 2016–20 czerwca 2017 r.
Przerwa semestralna: 4–15 lutego 2017 r.

CENA PROGRAMU: 12 190 PLN – w tym 920 PLN jednorazowa  
bezzwrotna opłata wpisowa 

Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności mogą wnosić opłaty 
za udział w rocznym kursie języka polskiego w dwóch semestralnych 
ratach. 
Tryb wnoszenia opłat jest wówczas następujący:
1. Cena pierwszego semestru: 6 670 PLN (cena programu 5 750 PLN 

+ 920 PLN oplata wpisowa)
2. Cena drugiego semestru: 5 520 PLN.

tt SEMESTRALNE PROGRAMY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ  
(w tym semestralne kursy przygotowawcze na studia)

Terminy:
I semestr:  3 października 2016-3 lutego 2017 r.
II semestr:  16 lutego-20 czerwca 2017 r.

Opłata za kurs semestralny wnoszona jest w całości.
Podane ceny dotyczą tylko kosztów nauki.

WPŁATY

Opłaty wnoszone są na indywidualny numer rachunku bankowego. 
Numer rachunku bankowego otrzymuje każda osoba przyjęta na kurs 
w oficjalnym piśmie potwierdzającym ten fakt. 

Cena programu: 6 670 PLN –  
w tym 920 PLN jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowa.
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Opłatę wpisową jednorazową i bezzwrotną w wysokości 920 PLN 
należy wnieść w terminie 2–3 tygodni od otrzymania pisma akcepta-
cyjnego, a opłatę za kurs języka polskiego przed jego rozpoczęciem. 
Opłata za pierwszy semestr winna znaleźć się na rachunku bankowym 
do 3 października 2016 r., za drugi semestr do 16 lutego 2017 r.

Dokonując przelewu, przed podanym numerem rachunku bankowego 
należy wpisać następujący kod SWIFT: CITIPLPX  oraz – zgodnie z mię-
dzynarodowym standardem numeracji kont bankowych (IBAN) – na 
początku numeru rachunku należy dopisać PL.

Ważne: podany numer rachunku dotyczy wyłącznie wpłat za naukę 
języka polskiego i nie należy wykorzystywać go w celu dokonania 
żadnej innej opłaty. 
Opłata wniesiona na inny numer rachunku nie zostanie uwzględniona.

List akceptacyjny
Osoby przyjęte na kurs języka i kultury polskiej otrzymują list ak-
ceptacyjny. Stanowi on podstawę do ubiegania się przez nie o wizę 
studencką w polskich placówkach konsularnych (nie dotyczy osób 
z krajów UE i EOG).

Uwaga: wszelkie opłaty manipulacyjne (bankowe) ponosi uczestnik 
programu.

STYPENDIA

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ nie ma możliwości 
udzielania stypendiów czy też zniżek w opłatach za naukę. Osoby 
polskiego pochodzenia mogą ubiegać się o stypendium Rządu RP. Do-
kumenty należy składać w polskich placówkach konsularnych w kraju 
pochodzenia. Podania o przyznanie stypendium można kierować także 
do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej 
(adres poniżej). Liczba stypendiów jest niewielka, a szanse na ich uzy-
skanie mają przede wszystkim osoby polskiego pochodzenia.

BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA  
I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

UL. OGRODOWA 28/30, 00-896 WARSZAWA
tel. (+ 48) 22 826 74 34, 22 393 38 02, 22 393 39 05

http://www.buwiwm.edu
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III. HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CENTRUM JĘZYKA  
I KULTURY POLSKIEJ W ŚWIECIE UJ  
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

I SEMESTR
3 października 2016–3 lutego 2017 r.

29 września – 3 października 2016 r.
Kwaterowanie studentów
3 października 2016 r. godz. 14.00
Inauguracja roku akademickiego. 
Rozmowa kwalifikacyjna oraz  
test pisemny dla tych, którzy  
nie wypełnili go online
4 października 2016 r.
Ogłoszenie podziału na grupy  
oraz spotkania z opiekunami grup
5 października 2016 r.
Rozpoczęcie zajęć
19 grudnia 2016 r. – 2 stycznia 2017 r.
Przerwa świąteczna
3 stycznia 2017 r.
Wznowienie zajęć  
po przerwie świątecznej
31 stycznia–1 lutego 2017 r.
Sesja egzaminacyjna
3 lutego 2017 r.
Rozdanie dyplomów  
uczestnikom kursu semestralnego
4–15 lutego 2017 r.
Przerwa międzysemestralna

II SEMESTR
16 lutego–20 czerwca 2017 r.

13–16 lutego 2017 r.
Kwaterowanie nowych studentów
16 lutego 2017 r.
Inauguracja II semestru.
Rozmowa kwalifikacyjna oraz  
test pisemny dla tych, którzy  
nie wypełnili go online
17 lutego 2017 r.
Ogłoszenie podziału na grupy  
oraz spotkania z opiekunami grup
20 lutego 2017 r.
Rozpoczęcie zajęć II semestru
13–18 kwietnia 2017 r.
Przerwa świąteczna
1–3 maja 2017 r.
Dni wolne od zajęć
12–13 czerwca 2017 r.
Sesja egzaminacyjna
20 czerwca 2017 r.
Rozdanie dyplomów

1 października 2016 r. Inauguracja roku akademickiego
1 listopada 2016 r.    Wszystkich Świętych
11 listopada 2016 r.  Święto Niepodległości Polski
6 stycznia 2017 r.    Święto Trzech Króli
1 maja 2017 r.   Święto Pracy
3 maja 2017 r.    Święto Konstytucji 3 Maja
15 czerwca 2017 r.   Boże Ciało

ROK AKADEMICKI 2016/2017  
Święta państwowe i uniwersyteckie
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IV. PROGRAM ZAJĘĆ

Program zajęć jest uzależniony od stopnia zaawansowania językowego 
uczestnika kursu języka i kultury polskiej.
• O zakwalifikowaniu do grupy na określonym poziomie zaawansowania 

znajomości języka polskiego decyduje wynik testu plasującego wypeł-
nianego online oraz rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej biegłość 
komunikacyjną. Rozmowa przeprowadzana jest w dniu inauguracji kursu.

• Kurs języka i kultury polskiej trwa semestr lub rok akademicki (dwa seme-
stry). Uczestnicy kursu realizują program na danym poziomie zaawanso-
wania (A1, A2, B1, B2, C1 lub C2) przez cały semestr. 

• Osoby realizujące program roczny kwalifikowane są do grup w drugim 
semestrze na podstawie wyników egzaminów (pisemnych i ustnych) 
kończących pierwszy semestr oraz opinii prowadzących zajęcia językowe. 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

POZIOM ELEMENTARNY – A1

Liczba godzin 
tygodniowo Punkty ECTS

Gramatyka 8 12
Słownictwo 2 3
Rozumienie ze słuchu 2 3
Rozumienie tekstu pisanego 2 3
Komunikacja z wymową i intonacją 4 6
Kompozycja i redakcja tekstów 2 1
Ogółem 20 28

Na poziomie A1 studenci powinni uzyskać wymaganą liczbę 30 punk-
tów ECTS. Na tym poziomie zaawansowania największą trudność 
sprawia przyswojenie systemu języka polskiego, dlatego też można 
uzyskać 15 punktów kredytowych za 10 godzin zajęć gramatycznych 
i słownikowych. Opanowanie sprawności językowych, takich jak słu-
chanie, mówienie i czytanie w stopniu umożliwiającym komunikację 
także wymaga dużego wkładu pracy, dlatego za uczestnictwo w zaję-
ciach można uzyskać 1,5 punktu kredytowego za każdą godzinę zajęć. 
Pisanie na tym poziomie jest mniej ważne, toteż uczący się otrzymują 
1 punkt kredytowy za 2 godziny zajęć. Pozostałe punkty ECTS można 
uzyskać, uczestnicząc w wykładach oferowanych dla wszystkich pro-
gramów lub w następujących zajęciach z języka polskiego: 

 • Gramatyka i/lub słownictwo    2 godz. 2 punkty ECTS 
 • Rozumienie ze słuchu i komunikacja 2 godz. 2 punkty ECTS 
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POZIOM WSTĘPNY – A2

Liczba godzin 
tygodniowo Punkty ECTS

Gramatyka 8 12

Słownictwo 2 3

Rozumienie ze słuchu 2 3

Rozumienie tekstu pisanego 2 3

Komunikacja z wymową i intonacją 4 6

Kompozycja i redakcja tekstów 2 1

Ogółem 20 28

Na poziomie A2 studenci powinni uzyskać wymaganą liczbę 30 punk-
tów ECTS. Na tym poziomie największą trudność sprawia przyswojenie 
systemu języka polskiego, dlatego też mogą uzyskać 15 punktów kredy-
towych za 10 godzin zajęć gramatycznych i słownikowych. Opanowanie 
sprawności językowych, takich jak słuchanie, mówienie i czytanie 
w stopniu umożliwiającym komunikację także wymaga dużego wkładu 
pracy, dlatego za uczestnictwo w zajęciach można uzyskać 1,5 punktu 
za każdą godzinę zajęć. Pisanie na tym poziomie zaawansowania jest 
mniej ważne, toteż uczący się otrzymują 1 punkt za 2 godziny zajęć. 

Pozostałe punkty ECTS można uzyskać, uczestnicząc w wykładach 
oferowanych dla wszystkich programów lub w następujących zajęciach 
z języka polskiego: 

 • Gramatyka i/lub słownictwo    2 godz. 2 punkty ECTS 
 • Rozumienie ze słuchu i komunikacja 2 godz. 2 punkty ECTS 

Celem tych zajęć językowych jest wyrównanie poziomu uczących 
się, dlatego za uczestnictwo w nich można uzyskać po 1 punkcie kre-
dytowym za każdą godzinę.

POZIOM PROGOWY – B1

Liczba godzin 
tygodniowo

Punkty ECTS

Gramatyka 6 9
Słownictwo 2 3
Rozumienie ze słuchu 2 2
Rozumienie tekstu pisanego 3 3
Komunikacja i konwersacja 4 6
Kompozycja i redakcja tekstów 3 3
Ogółem 20 26
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Na poziomie B1 studenci powinni uzyskać wymaganą liczbę 30 punk-
tów ECTS. Uczący się mają na tym poziomie rozwinąć umiejętności ję-
zykowe w takim stopniu, by mogli podejmować samodzielne działania 
językowe w życiu codziennym. Powinni umieć biegle posługiwać się 
podstawowymi strukturami gramatycznymi oraz podstawowym słow-
nictwem, dlatego za uczestnictwo w 8 godzinach zajęć gramatycznych 
i leksykalnych mogą uzyskać 12 punktów kredytowych. Opanowanie 
sprawności mówienia w stopniu umożliwiającym niezależne działania 
językowe wymaga od nich dużego nakładu pracy, toteż za uczestnictwo 
w zajęciach rozwijających umiejętności komunikacyjne mogą otrzymać 
po 1,5 punktu kredytowego za każdą godzinę. Za udział w pozostałych 
zajęciach językowych uzyskują po 1 punkcie kredytowym za każdą 
godzinę. 
Pozostałe punkty ECTS można uzyskać, uczestnicząc w wykładach 
oferowanych dla wszystkich programów lub w następujących zajęciach 
z języka polskiego: 

 • Repetytorium z gramatyki     2 godz. 2 punkty ECTS 
 • Komunikacja i konwersacja   2 godz. 2 punkty ECTS 

Celem tych zajęć językowych jest wyrównanie poziomu uczących się, 
dlatego za uczestnictwo w nich można uzyskać po 1 punkcie kredyto-
wym za każdą godzinę.

POZIOM ŚREDNI OGÓLNY – B2

Liczba godzin 
tygodniowo Punkty ECTS

Gramatyka 4 6
Słownictwo 2 4
Rozumienie ze słuchu 2 2
Rozumienie tekstu pisanego 4 4
Komunikacja i konwersacja 2 2
Kompozycja i redakcja tekstów 4 6
Ogółem 18 24

Na poziomie B2 studenci powinni uzyskać wymaganą liczbę 30 punk-
tów ECTS. Na poziomie B2 uczący się mają osiągnąć pełną samo-
dzielność językową, muszą więc opanować spory zasób słownictwa 
i poszerzyć swoją znajomość struktur gramatycznych. Uczący się 
otrzymują więc 10 punktów kredytowych za 6 godzin zajęć gramatycz-
nych i słownikowych. Opanowanie sprawności językowych, takich jak 
słuchanie, mówienie i czytanie wymaga od uczących się podobnego 
nakładu pracy, dlatego też za uczestnictwo w zajęciach rozwijających 
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te umiejętności można otrzymać 1 punkt kredytowy za każdą godzinę. 
Na poziomie średnim ogólnym wzrasta ranga sprawności pisania, stąd 
za uczestnictwo w zajęciach poświęconych redakcji tekstów uczący się 
mogą uzyskać 6 punktów kredytowych (1,5 punktu za każdą godzinę 
zajęć). Pozostałe punkty ECTS można uzyskać, uczestnicząc w wykła-
dach oferowanych dla wszystkich programów lub w następujących 
zajęciach z języka polskiego:

 • Repetytorium z gramatyki   2 godz. 2 punkty ECTS 
 • Lektura tekstów prasowych   2 godz. 2 punkty ECTS 

Celem tych zajęć językowych jest wyrównanie poziomu uczących się, 
dlatego za uczestnictwo w nich można uzyskać po 1 punkcie kredyto-
wym za każdą godzinę.

POZIOM EFEKTYWNEJ  
BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ – C1*

Liczba godzin 
tygodniowo Punkty ECTS

Składnia i słowotwórstwo 6 9
Rozumienie ze słuchu 2 2
Rozumienie tekstu pisanego 3 3
Komunikacja i konwersacja 2 2
Kompozycja i redakcja tekstów 3 6
Ogółem 16 22

Na poziomie C1 studenci powinni uzyskać wymaganą liczbę 30 punk-
tów ECTS. Na tym poziomie uczący się mają osiągnąć efektywną 
biegłość użytkową. Uczący się mogą uzyskać 9 punktów kredytowych 
za 6 godzin zajęć gramatycznych i słownikowych. Za uczestnictwo 
w zajęciach rozwijających sprawności mówienia, czytania i słuchania 
mogą otrzymać 7 punktów kredytowych (po 1 za każdą godzinę zajęć), 
natomiast za zajęcia poświęcone kompozycji i redakcji tekstów –  
6 punktów (po 2 punkty za godzinę zajęć). 
Pozostałe punkty ECTS można uzyskać, uczestnicząc w wykładach 
oferowanych dla wszystkich programów lub w następujących zajęciach 
z języka polskiego: 

 • Repetytorium z gramatyki 2 godz. 2 punkty ECTS 
Celem tych zajęć językowych jest wyrównanie poziomu uczących się, 
dlatego za uczestnictwo w nich można uzyskać po 1 punkcie kredyto-
wym za każdą godzinę.
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POZIOM ZAAWANSOWANY – C2*

Liczba godzin 
tygodniowo Punkty ECTS

Składnia i słowotwórstwo 6 9
Rozumienie ze słuchu 2 2
Rozumienie tekstu 2 3
Komunikacja i konwersacja 2 2
Kompozycja i redakcja tekstów 2 4
Ogółem 14 20

Na poziomie C2 studenci powinni uzyskać wymaganą liczbę 30 punk-
tów ECTS. Na tym poziomie uczący się mają osiągnąć biegłość języ-
kową porównywalną z umiejętnościami rodzimego, wykształconego 
użytkownika języka. Uczący się otrzymują więc 9 punktów kredyto-
wych za 6 godzin zajęć gramatycznych i słownikowych, a za uczestni-
ctwo w zajęciach doskonalących sprawność mówienia i słuchania po 
1 punkcie za każdą godzinę. Opanowanie komunikacji pisemnej na 
poziomie C2 wymaga od nich dużego nakładu pracy, stąd za udział 
w zajęciach poświęconych rozwijaniu sprawności pisania i czytania 
uzyskują odpowiednio 1,5 punktu kredytowego i 2 punkty za każdą 
godzinę zajęć. 
Pozostałe punkty ECTS można uzyskać, uczestnicząc w wykładach 
oferowanych dla wszystkich programów lub w następujących zajęciach 
z języka polskiego: 

 • Repetytorium z gramatyki 2 godz. 2 punkty ECTS 
Celem tych zajęć językowych jest wyrównanie poziomu uczących 
się, dlatego za uczestnictwo w nich można uzyskać po 1 punkcie 
kredytowym za każdą godzinę.

ZAJĘCIA NIEOBOWIĄZKOWE 
DO WYBORU DLA UCZESTNIKÓW WSZYSTKICH PROGRAMÓW

Wykłady i zajęcia do wyboru są prowadzone przez specjalistów 
z dziedziny historii, socjologii, literatury i kultury polskiej, którzy mają 
wieloletnie doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców. Niektórzy 
są pracownikami Centrum, inni pracują w specjalistycznych placów-
kach UJ. Każdy z wykładów może być zorganizowany, gdy chęć udziału 
zgłosi co najmniej 8 studentów.

* Grupy C1 i C2 zostaną uruchomione wówczas, gdy do każdej z nich zgłosi się co najmniej 
5 studentów.
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WYKŁADY 

Nazwa wykładu Wersja  
językowa

Liczba godzin 
tygodniowo

ECTS

Arcydzieła literatury polskiej polska 2 3

Polish Grammar
(I semestr)

angielska 2 2

Wprowadzenie do historii  
Polski (I semestr)

polska 2 3

Historia Polaków (II semestr) polska 2 3

Wprowadzenie do historii  
Polski (I semestr)

angielska 2 2

Polska w czasach komunizmu
(II semestr)

angielska 2 2

Współczesne społeczeństwo 
polskie

polska 2 3

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Nazwa Wersja  
językowa

Liczba godzin 
tygodniowo ECTS

Folklor polski polska 3 3

Ortografia oswojona polska 2 2

Lektura tekstów literackich polska 2 3

Wymowa i intonacja polska 2 2
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V. POZIOMY NAUCZANIA

Program nauczania języka polskiego dostosowany jest do opisu 
poziomów biegłości językowej sformułowanych w dokumencie 
programowym Rady Europy pt. Europejski system opisu kształcenia 
językowego: uczenie się, nauczanie i ocenianie (Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment; CEFR).

C2 Poziom zaawansowany (III certyfikat JPJO)

C1 Poziom efektywnej biegłości językowej

B2 Poziom średni ogólny (II certyfikat JPJO)

B1 Poziom progowy (I certyfikat JPJO)

A2 Poziom wstępny

A1 Poziom elementarny

Studenci wypełniają test diagnostyczny, dzięki któremu możliwe jest 
określenie stopnia zaawansowania językowego i zakwalifikowanie do 
odpowiedniej grupy.
Ogólny opis umiejętności dla poszczególnych poziomów zaawansowa-
nia językowego (w skali ogólnej ESOKJ):

PO
ZI

O
M

 B
IE

G
ŁO

ŚC
I

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwoś-
cią zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. 
Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł 
pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte 
w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, 
spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie 
znaczeniowe nawet w najbardziej złożonych wypowiedziach.

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie 
szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także 
znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowia-
dać płynnie, spontanicznie , bez większego trudu odnajdując 
właściwe sformułowania. Skutecznie i elastycznie potrafi się 
posługiwać językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, 
edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, do-
brze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów 
wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując 
się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami 
zespolenia tekstu.
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PO
ZI

O
M

 N
IE

ZA
LE

ŻN
O

ŚC
I

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie 
znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych 
tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumie-
niem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. 
Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, aby 
prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem ję-
zyka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. 
Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste 
i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać 
swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, 
rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie zna-
czenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, stan-
dardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw 
i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi 
radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą 
się zdarzyć w czasie podróży po regionie, gdzie mówi się danym 
językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub 
pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi 
opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia, krótko 
uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

PO
ZI

O
M

 P
O

DS
TA

W
O

W
Y A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie 
wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów 
związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe 
informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, 
otoczenia, pracy). Potrafi się porozumiewać w rutynowych, 
prostych sytuacjach komunikacyjnych , wymagających jedynie 
bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Po-
trafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, 
w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniej-
szymi potrzebami życia codziennego.

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi 
stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi 
dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi 
formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego 
np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, 
które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi 
przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, 
pod warunkiem że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest 
gotowy do pomocy.
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VI. ZASADY OCENIANIA 

INFORMACJE OGÓLNE

 • Na początku semestru prowadzący zajęcia ustalają program 
i przedstawiają go uczestnikom kursu. 

 • W ciągu semestru prowadzący zajęcia dokumentują wyniki 
nauczania (testy, wykonanie zadań domowych) uczestników 
kursu oraz ich frekwencję. 

 • Aby zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego, uczestnik 
kursu musi zdać egzamin połówkowy.

 • Osoba, która opuści ponad 25% zajęć z danego przedmiotu, 
nie ma możliwości otrzymania zaliczenia i zdawania egzaminu 
końcowego, a zarazem przyznania jej punktów ECTS. W nadzwy-
czajnych okolicznościach zgodę na zdawanie egzaminu może 
wyrazić dyrektor Centrum. Ma natomiast prawo do otrzymania 
zaświadczenia o udziale w kursie.

 • Uczestnik kursu, który opuści ponad 60% ogółu zajęć, nie ma 
możliwości otrzymania zaświadczenia o udziale w kursie

Obowiązujący układ procentowy 
oceny końcowej wpisywanej do 

karty egzaminacyjnej:

50% egzamin końcowy, 
30% egzamin połówkowy, 
10% prace domowe, 
10% obecność i aktywność 
studenta.

Oceny:

bardzo dobry (5,0)  94–100 
+ dobry (4,5)  87–93,9 
dobry (4,0)   78–86,9
+ dostateczny (3,5)  69–77,9 
dostateczny (3,0)   60–68,9 
niedostateczny (2,0)  0–59,9

Po zakończeniu kursu – semestralnego bądź rocznego – jego uczest-
nicy otrzymują dyplomy. Ocena wpisywana na dyplom jest średnią 
arytmetyczną ocen ze wszystkich egzaminów.

EGZAMINY POŁÓWKOWE I KOŃCOWE

Egzaminy przeprowadza się dwa razy w semestrze. Zarówno egza-
miny połówkowe, jak i końcowe z gramatyki, słownictwa oraz bloku 
sprawności językowych są organizowane w wyznaczonym terminie. 
Pozostałe testy sprawdzające prowadzący zajęcia przeprowadzają 
indywidualnie.
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Do karty egzaminacyjnej wpisywane są oceny z poszczególnych 
przedmiotów (np. gramatyka, słownictwo, komunikacja i konwersacja, 
rozumienie ze słuchu itp.). 
Prowadzący zajęcia nadobowiązkowe przygotowują egzaminy oddziel-
nie i przeprowadzają je w wyznaczonym terminie. 
Test połówkowy i końcowy składa się z następujących części o okre-
ślonej punktacji*:

Egzaminy połówkowe i końcowe są dokumentami do wglądu. Są one 
własnością Centrum; po poprawie przez prowadzących są archiwizo-
wane. 
W przypadku oceny niedostatecznej otrzymanej z jednej z części 
egzaminu uczestnik kursu może poprawić ocenę, przystępując do 
egzaminu poprawkowego.

* Na poziomie C układ sprawności, a w konsekwencji także punktacji egzaminu może być 
modyfikowany w zależności od potrzeb grupy. Zmiany powinny być uzgodnione z dyrek-
torem Centrum. 

POZIOM A1 i A2

Gramatyka   35

Słownictwo   15

Rozumieie ze słuchu    10 

Rozumienie tekstu pisanego  10 

Kompozycja i redakcja tekstów  10 

Komunikacja i konwersacja  20 

RAZEM                      100 pkt.

POZIOM B1 

Gramatyka   30 

Słownictwo   10 

Rozumienie ze słuchu  10 

Rozumienie tekstu pisanego  15 

Kompozycja i redakcja tekstów 15 

Komunikacja i konwersacja  20 

RAZEM                      100 pkt.

POZIOM C1 i C2

Składnia i słowotwórstwo  20

Rozumienie ze słuchu  10 

Rozumienie tekstu pisanego 20 

Kompozycja i redakcja tekstów 30 

Komunikacja i konwersacja  20 

RAZEM                     100 pkt.

POZIOM B2

Gramatyka   25

Słownictwo   10

Rozumienie ze słuchu  10

Rozumienie tekstu pisanego  15

Kompozycja i redakcja tekstów 20

Komunikacja i konwersacja  20 

RAZEM                      100 pkt.
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EGZAMIN PISEMNY 

Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne sprawdzają znajomość gramatyki 
i słownictwa w kontekście. 
W części „Rozumienie ze słuchu” i „Rozumienie tekstu pisanego” ro-
zumienie szczegółowe, selektywne i globalne sprawdza się za pomocą 
zróżnicowanych technik. 
W pracach pisemnych oceniane są następujące elementy

 • wykonanie zadania (treść, długość, forma, kompozycja), 
 • poprawność gramatyczna, 
 • słownictwo i styl, 
 • ortografia i interpunkcja. 

EGZAMIN USTNY 

Podczas egzaminu uczestnicy kursu losują jeden z przygotowanych 
zestawów. 
W zestawie na poziomach od A1 do B1 znajdują się 2–3 zadania, które 
badają umiejętność uczestnictwa w sytuacjach komunikacyjnych życia 
codziennego. 
Zestawy na poziomy od B2 do C2 zawierają 2–3 zadania, za pomocą 
których testowana jest umiejętność tworzenia dłuższej, logicznej 
i uporządkowanej wypowiedzi ustnej. 
W czasie egzaminu ustnego ocenia się: 

Od poziomu B2: 

 • wykonanie zadania i sposób 
prezentacji;

 • styl wypowiedzi; 
 • poprawność gramatyczną 

wypowiedzi; 
 • zasób słownictwa,  

idiomatykę i styl;
 • wymowę i intonację; 
 • płynność wypowiedzi. 

Do poziomu B1: 

 • stopień zrozumienia poleceń; 
 • wykonanie zadania  

i sposób prezentacji;
 • płynność wypowiedzi;
 • poprawność językową wypo-

wiedzi (słownictwo/gramatykę/ 
wymowę i intonację).
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VII. REGULAMIN CENTRUM

POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. Uczestnik intensywnych programów języka i kultury polskiej prowadzo-

nych przez Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ obowiązany jest 
postępować zgodnie z niniejszym regulaminem, przestrzegać ogólnych 
przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim, wykonywać 
zarządzenia władz uczelni i odpowiednich organów, dbać o dobre imię 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szanować jego tradycje i zwyczaje. 

4. Uczestnik programu języka i kultury polskiej ma prawo do: 
 • zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, 

korzystania z pomocy nauczycieli i pracowników Centrum, z po-
mieszczeń, urządzeń oraz zbiorów bibliotecznych Centrum zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

 • udziału w zajęciach dydaktycznych i przystępowania do egzaminów 
przewidzianych w programie kształcenia, na określonych zasadach. 

5. Uczestnik programów prowadzonych przez Centrum otrzymuje legityma-
cję studencką oraz kartę egzaminacyjną. 

6. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej przysługuje do: dnia 
ukończenia programu, do dnia rezygnacji z udziału w programie lub 
skreślenia z listy uczestników programu. 

7. Uczestnik programu może zostać skreślony z listy uczestników kursu 
w następujących przypadkach:

 • niepodjęcia nauki na kursie języka i kultury polskiej w terminie 14 dni 
od dnia rozpoczęcia programu w danym semestrze bez wcześniejszego 
uzgodnienia, 

 • pisemnej rezygnacji z udziału w kursie języka i kultury polskiej,
 • nieuzyskania wymaganych zaliczeń i niezdania egzaminów w wyzna-

czonym terminie, 
 • niewniesienia w okresie dłuższym niż 3 miesiące opłat za udział w kur-

sie języka i kultury polskiej,
 • ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

8. Od decyzji o skreśleniu z listy uczestnikowi kursu przysługuje odwołanie 
do Rektora UJ. Decyzja Rektora UJ jest ostateczna.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października, trwa do 30 września na-

stępnego roku kalendarzowego i dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr 
składa się z 15 tygodni zajęć.

2. Prowadzący zajęcia ustalają ich program i przedstawiają go uczestnikom 
kursu na początku zajęć. 

3. Prowadzący zajęcia ustalają zasady uczestnictwa w zajęciach, zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w Centrum. 



23

4. Prowadzący zajęcia, w porozumieniu z dyrektorem Centrum, ustalają 
wymagania, zasady oraz warunki dopuszczenia do egzaminu zgodnie 
z obowiązującym planem i programem nauczania, ogłaszając je na po-
czątku zajęć.

5. Prowadzący zajęcia dokumentują wyniki nauczania (testy, prace domowe) 
oraz frekwencję na zajęciach. 

6. Egzaminy przeprowadza się dwa razy w semestrze – egzaminy z gramatyki, 
słownictwa oraz bloku sprawności językowych – połówkowe (midterm) 
w połowie kursu, egzaminy końcowe pod koniec każdego semestru. Pozo-
stałe testy sprawdzające przeprowadzane są w terminach wyznaczonych 
przez prowadzących zajęcia.

7. Oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów wpisywane są do karty 
egzaminacyjnej.

8. Prowadzący zajęcia do wyboru przygotowują egzaminy końcowe oddziel-
nie i przeprowadzają je w wyznaczonym terminie.

9. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zdanie egzaminu 
połówkowego. 

10. Egzaminy połówkowe i końcowe są dokumentami do wglądu. Stanowią 
własność Centrum; po poprawie przez prowadzących zajęcia zostają 
zarchiwizowane. 

11. Używanie telefonów komórkowych, tabletów, komputerów lub innych 
nośników elektronicznych, a także słowników w czasie zajęć jest możliwe 
wyłącznie za zgodą prowadzącego.

OCENIANIE
1. Uczestnik rocznego programu języka i kultury polskiej zobowiązany jest 

do uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów najpóźniej w letniej sesji po-
prawkowej.

2. Uczestnik semestralnego programu języka i kultury polskiej zobowiązany 
jest do uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów najpóźniej do końca odpo-
wiednio zimowej lub letniej sesji poprawkowej.

3. Uczestnik kursu, który opuści ponad 25% zajęć z danego przedmiotu, 
nie może uzyskać zaliczenia i przystąpić do zdawania egzaminu końco-
wego; nie może także uzyskać dyplomu ukończenia kursu języka i kultury 
polskiej oraz punktów kredytowych ECTS. W wyjątkowych przypadkach, 
uzasadnionych np. chorobą lub zdarzeniami losowymi, dyrektor Centrum 
może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu. Uczestnicy kursu, którzy 
z powodu niskiej frekwencji nie otrzymają zaliczeń i nie przystąpią do 
zdawania egzaminów końcowych, mogą otrzymać jedynie zaświadczenie 
o udziale w kursie.

4. Uczestnik kursu, który opuści ponad 60% ogółu zajęć, nie może uzyskać 
zaliczenia i nie może przystąpić do zdawania egzaminu końcowego; nie 
może również otrzymać zaświadczenia o udziale w kursie. 

5. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego 
uczestnik programu ma prawo do zdawania jednego egzaminu popraw-
kowego z danego przedmiotu. Egzamin przeprowadzany jest odpowiednio 
w sesji poprawkowej zimowej lub letniej.
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6. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie uczest-
nik kursu może zdawać go wyłącznie jako egzamin poprawkowy. 

7. Na pisemne podanie uczestnika kursu, złożone w ciągu 7 dni od ustalonego 
terminu egzaminu, dyrektor Centrum może uznać za usprawiedliwione 
nieprzystąpienie do egzaminu. W porozumieniu z prowadzącym przed-
miot dyrektor wyznacza dodatkowy termin egzaminu, nie później niż do 
końca semestru bądź roku akademickiego; dotyczy to także egzaminu 
poprawkowego.

8. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych planem i programem kształcenia 
kończą się wystawieniem oceny, chyba że program kształcenia przewiduje 
inaczej. 

9. W Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie obowiązuje następujący 
układ procentowy oceny końcowej wpisywanej do karty egzaminacyjnej:

50% egzamin końcowy,
30% egzamin połówkowy,
10% prace domowe,
10% obecność na zajęciach i aktywność.

• bardzo dobry  – 5,0  94–100%
• dobry plus  – 4,5  87–93,9%
• dobry  – 4,0  78–86,9%
• dostateczny plus  – 3,5  69–77,9%
• dostateczny  – 3,0  60–68,9%
• niedostateczny  – 2,0  0–59,9%

10. Oceny z egzaminów i zaliczeń wystawia się wg następującej skali: 

11. Uczestnicy kursu języka polskiego, którzy uzyskają wymagane zaliczenia, 
zdadzą wszystkie egzaminy końcowe i uzyskają wymagane 30 punktów 
kredytowych ECTS za semestr, otrzymują dyplomy. Dyplom potwierdza 
ukończenie kursu (semestralnego lub rocznego) języka i kultury polskiej 
na określonym poziomie (A1, A2, B1, B2, C1 lub C2). Ocena wpisywana na 
dyplom jest średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich egzaminów.

UWAGI DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW  
WSZYSTKICH PROGRAMÓW:

 • W trakcie rekrutacji należy wypełnić test diagnostyczny online, któ-
ry pozwoli przypisać kandydata do odpowiedniej grupy językowej. 

 • W dniu inauguracji zostanie przeprowadzony dodatkowy ustny 
test diagnostyczny. 

 • Zmiany grup będą możliwe w uzasadnionych przypadkach 
w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia programu. Po tym terminie 
zmiana grupy będzie możliwa wyłącznie po konsultacji z dy-
rektorem Centrum. 
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 • Ponieważ uczestnicy programu pochodzą z różnych krajów i mó-
wią różnymi językami, wszystkie zajęcia językowe prowadzone 
są po polsku, nawet na poziomie dla początkujących. 

 • Podczas spotkania inauguracyjnego każdy otrzyma broszurę zawie-
rającą harmonogram zajęć obowiązkowych oraz zajęć do wyboru. 

 • Zajęcia do wyboru zostaną zorganizowane tylko wówczas, gdy 
zgłosi się na nie co najmniej 8 osób. 

 • Centrum zastrzega sobie prawo dokonania zmian na liście 
oferowanych zajęć. 

 • Uczestnicy kursu mogą bezpłatnie uczestniczyć w większej licz-
bie godzin niż wymagana do uzyskania dyplomu. Mogą także 
otrzymać za nie punkty kredytowe.

 • Dyplom otrzymają wyłącznie ci, którzy uzyskają 30 punktów kre-
dytowych w semestrze i zdadzą wszystkie wymagane egzaminy. 

 • Osoby, które uczestniczą w programie częściowym, mogą 
otrzymać zaświadczenie.

 • W razie potrzeby wszyscy mogą otrzymać transcript of studies –  
oficjalny dokument potwierdzający przebieg nauki w Cen-
trum, z uwzględnieniem uzyskanych ocen oraz liczby godzin 
dydaktycznych zaliczonych przez uczestnika. Przed przyjazdem 
do Centrum uczestnik powinien z własną uczelnią uzgodnić 
warunki transferu kredytów. 

VIII. INFORMACJE OGÓLNE 

ZASADY REKRUTACJI

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Centrum przyjmuje kandydatów 
na zasadzie kolejności zgłoszeń. Termin zgłaszania kandydatur na pierw-
szy semestr upływa 12 września 2016 r.; na drugi – 30 stycznia 2017 r. 
Zainteresowanych podjęciem nauki w Centrum prosimy o przesyłanie 
następujących dokumentów:

 • świadectwa ukończenia szkoły średniej (odpowiednika polskiej 
matury, uprawniającego do podjęcia studiów wyższych) lub – 
w przypadku studentów – dokumentu potwierdzającego odby-
wanie studiów, lub – w przypadku absolwentów – dyplomu ich 
ukończenia. Dokument ten, jeśli został wydany po angielsku, po-
winien być przesłany jako uwierzytelniona kopia albo – w przy-
padku innych wersji językowych – powinien być przetłumaczony 
na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego; 
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 • zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia; 
 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dołączonego do 

informatora oraz do pobrania ze strony www.polishstudies.
uj.edu.pl);

 • kopii strony paszportu ze zdjęciem;
 • krótkiej informacji o celach podjęcia nauki języka polskiego 

(jest to ważne zwłaszcza w odniesieniu do osób planujących 
podjęcie studiów lub staży naukowych w Polsce). 

Dokumenty mogą być przesłane pocztą, faksem lub jako załącznik 
do e-maila. Oryginały należy przedstawić po przyjeździe do Krakowa 
przed rozpoczęciem kursu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
cudzoziemcy mogą być przyjmowani na kursy języka polskiego, jeżeli: 

 • mają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający 
do pobytu na terytorium Polski, 

 • mają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Pol-
sce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub 
przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia 
niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

ZAKWATEROWANIE
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie dysponuje ograniczoną liczbą 
miejsc w trzech domach akademickich: „Żaczku” przy al. 3 Maja 5, „Bydgo-
skiej” przy ul. Bydgoskiej 19 oraz „Piaście” przy ul. Piastowskiej 47*. Osoby 
zainteresowane zamieszkaniem w jednym z nich prosimy o zaznaczenie 
okienka w formularzu zgłoszeniowym. Kwaterowanie zwykle rozpoczyna 
się 3 dni przed rozpoczęciem programu. Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc w domach studenckich nie możemy zagwarantować, że spełnimy 
oczekiwania wszystkich zainteresowanych. Będziemy się starali spełnić 
Państwa prośby, a o dokonanej rezerwacji poinformujemy drogą mailową 
lub listownie. 

Studenci kwaterowani są na podstawie imiennych skierowań wypełnia-
nych przez koordynatora programów dla obcokrajowców za pośrednictwem 
USOSweb. Osoby, które otrzymały potwierdzenie przyznania miejsca w domu 

*  Przydział miejsc w domach studenckich obowiązujący w roku akademickim 2015/16, 
może ulec zmianie. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszej stronie www.
polishstudies.uj.edu.pl

Częścią rekrutacji jest wypełnienie testu plasującego online. 
W dniu inauguracji zostanie przeprowadzony dodatkowy ustny 
test diagnostyczny.
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studenckim, powinny zgłosić się w biurze danego akademika od poniedziałku 
do piątku w godzinach urzędowania między 8.00 a 15.30. Uwaga: Kwaterując 
się, należy mieć złote polskie na opłacenie kaucji oraz miejsca w pokoju za 
miesiąc z góry, a także zdjęcie potrzebne do wyrobienia karty mieszkańca.

Osoby, które planują przyjazd do Krakowa w dni wolne od pracy (sobota 
i niedziela) lub w godzinach popołudniowych czy wieczornych, prosimy o zgła-
szanie tego drogą mailową (polish.for.foreigners@uj.edu.pl). Umożliwi nam to 
zarezerwowanie im noclegu w części hotelowej danego domu studenckiego. 
Zwracamy uwagę na konieczność jak najszybszego dopełnienia formalności 
związanych z docelowym zakwaterowaniem w pokojach zarezerwowanych 
dla uczestników kursu języka polskiego.

Centrum nie udziela pomocy w organizowaniu prywatnego zakwaterowania; 
informacje dotyczące firm i osób zajmujących się wynajmem mieszkań można 
znaleźć w internecie oraz w lokalnych gazetach.

Dom Studencki „Bydgoska” 
ul. Bydgoska 19, 30-056 Kraków 
e-mail: bydgoska@bratniak.krakow.pl
Dom Studencki „Bydgoska” składa się z 4 budynków (A, B, C, D) usytuowanych 
w spokojnej okolicy, sąsiaduje z parkiem miejskim. Kwaterowanie studentów 
rozpoczyna się 3 dni przed rozpoczęciem kursu. W roku akademickim 2015/2016 
miesięczna opłata za jedno miejsce wynosiła 375 PLN*, a kaucja 375 PLN*. 
Kaucja jest zwracana przy wykwaterowaniu, jeśli w zajmowanym przez stu-
denta pomieszczeniu nie nastąpią żadne zniszczenia. Studenci kwaterowani są 
w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych w segmentach (2 pokoje, łazienka, 
kuchnia, przedpokój) lub w pokojach dwuosobowych z samodzielną łazienką. 
W łazience znajdują się prysznic, toaleta i umywalka. Każdy pokojój jest wypo-
sazony w łóżka, stoliki, krzesła, szafę na ubrania oraz półki na książki. Pokoje nie 
są wyposażone w lodówki. Pościel (poduszka, 2 koce, pościel), firanki i zasłony, 
obrus na stolik oraz lampkę pobiera się w magazynie akademika. Raz na 3 ty-
godnie można wymieniać pościel. Akademik nie dysponuje ręcznikami – należy 
przywieźć z sobą własne. W pokojach jest dostęp do bezpłatnego Internetu, 
komputery we własnym zakresie. Dopłacając 20 zł miesięcznie, można mieć 
szybszy Internet w pokoju. Studenci za okazaniem karty mieszkańca mogą wy-
pożyczać odkurzacz, żelazko, deskę do prasowania, sprzęt sportowy, korzystać 
z lektorium i salki telewizyjnej. Odpłatnie można skorzystać z pracowni kompu-
terowej, pralni i salki imprezowej. W blokach C i D na każdym piętrze znajdują 
się 4 pomieszczenia kuchenne (kuchenka elektryczna, piekarnik i zlewozmywak); 
nie są wyposażone w garnki, naczynia czy narzędzia kuchenne. W blokach A i B 
kuchnie są w każdym składzie dla 2 pokoi. Wszystko powyższe w ramach opłaty 
za akademik. Na terenie akademika znajdują się fryzjer, sklepik, punkt ksero 
i wydruków oraz restauracja z pubem. Usługi w tych miejscach są odpłatne. Na 
terenie akademika obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

* Ceny obowiązujące w roku akademickim 2015/2016 – mogą ulec zmianie.
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Dom Studencki „Żaczek”
al. 3 Maja 5, 30-063 Kraków 
e-mail: zaczek@bratniak.krakow.pl
„Żaczek” znajduje się w ścisłym centrum Krakowa, 10 minut spacerem od Rynku 
Głównego i Wawelu. Oferuje studentom: pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami 
i bez łazienek. Metraż ok. 12–15 m2. Pokoje wyposażone są w podstawowy 
sprzęt, tj. łóżka, stoliki, półki na książki, szafy, lampki, telefon, gniazdo TV 
i internetowe. W każdym pokoju znajduje się umywalka. Pokoje z łazienkami 
mają wydzieloną łazienkę (ok. 3 m2) do wyłącznej dyspozycji mieszkańców, 
wyposażoną w prysznic, toaletę i umywalkę. Obowiązująca w roku 2015/2016 
cena to 375 PLN* za miejsce w pokoju z łazienką. Od nowego roku akade-
mickiego może nastąpić nieznaczna, mniej więcej 5%, podwyżka tej ceny. 
Zakwaterowanie obejmuje 9 miesięcy, tj. okres od października do czerwca 
następnego roku. Przy zakwaterowaniu należy mieć: dokument tożsamości, 
zdjęcie, gotówkę w polskiej walucie na opłacenie 1 miesiąca pobytu oraz opłatę 
kaucyjną w wysokości 375 PLN*. Kaucja jest zwracana przy wykwaterowaniu, 
jeśli w zajmowanym przez studenta pomieszczeniu nie wystąpią żadne zniszcze-
nia. W cenę opłaty za akademik wliczony jest dostęp do Internetu. Na każdym 
piętrze znajdują się kuchnie, nie są jednak wyposażone w naczynia i garnki. 
Każdy student przy zakwaterowaniu może pobrać z magazynu pościel (poszwę, 
poszewkę i prześcieradło) oraz zasłony i firanki. Akademik nie zapewnia studen-
tom ręczników. Co 3 tygodnie można dokonywać wymiany pościeli i firanek. 
Koce, kołdry, poduszki, lampki i aparaty telefoniczne są w wyposażeniu pokoju. 
Mieszkańcy DS „Żaczek” za okazaniem karty mieszkańca mogą korzystać z pralni 
studenckiej, odkurzacza, lektorium, salki telewizyjnej i imprezowej. Na terenie 
budynku funkcjonuje samoobsługowa pralnia (6 stanowisk). Opłata za jeden 
wsad wynosi 2 PLN*. Należy mieć własny proszek i płyn zmiękczający. Studenci 
mogą korzystać ze stołówki studenckiej czynnej w godzinach 11.30–16.30. 
Cena pełnego obiadu (dwa dania) wynosi 12–15 PLN*. Na terenie DS „Żaczek” 
znajdują się dwa kluby studenckie – „Rotunda” i „Żaczek”, bar sałatkowy 
„Jarzyna”, punkt ksero i 2 sklepiki spożywcze. Na terenie Domu Studenckiego 
„Żaczek” działa również Hotel Studencki „Żaczek”, w którym za przystępną 
cenę mogą zatrzymać się rodzice i znajomi wszystkich studentów z wymiany 
międzynarodowej. Zapraszamy. 

Dom Studencki „Piast”  
ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków 
e-mail: piast@bratniak.krakow.pl

Studenci kwaterowani są w pokojach dwuosobowych w segmentach (2 pokoje 
i łazienka). W łazience znajduje się prysznic, toaleta i umywalka. Metraż pokoju 
– ok. 11 m

2
. W roku akademickim 2015/2016 miesięczna opłata za jedno miejsce 

wynosi 375zł; obcokrajowców obowiązuje też wpłata kaucji w wysokości równej 
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miesięcznej opłacie czyli 375 zł. Kaucja jest zwracana przy wykwaterowaniu, jeśli 
w zajmowanym przez studenta pomieszczeniu nie nastąpią żadne zniszczenia. 
W każdym pokoju znajdują się 2 łóżka, 2 stoliki, 2 krzesła, szafa wnękowa na 
ubrania oraz półki na książki. Pokoje nie są wyposażone w lodówki. Pościel 
(poduszka, 2 koce, prześcieradło i poszwy), firanki i zasłony, obrus na stolik 
oraz lampkę pobiera się w magazynie akademika. Raz na 3 tygodnie można 
wymieniać pościel. Akademik nie dysponuje ręcznikami. W pokojach jest dostęp 
do Internetu i telewizji kablowej; odbiorniki we własnym zakresie. Studenci za 
okazaniem karty mieszkańca mogą korzystać z pralki automatycznej (opłata za 
korzystanie z niej przez 3 godziny wynosi 3 zł), pożyczać odkurzacz, żelazko, deskę 
do prasowania, sprzęt sportowy i korzystać z lektorium. Studenci mają dostęp do 
bezprzewodowego Internetu w kawiarni i koło recepcji na parterze. Na każdym 
piętrze znajdują się dwa pomieszczenia kuchenne (kuchenka elektryczna i zle-
wozmywak). Nie są one wyposażone w garnki, naczynia czy narzędzia kuchenne. 
Wszystko powyższe w ramach opłaty za akademik. Za dodatkową opłatą można 
korzystać z sali komputerowej i salki imprezowej. Na terenie akademika znajduje 
się poczta, kawiarnia studencka, stołówka (śniadania – głównie dla gości hote-
lowych i obiady), punkt ksero, kiosk RUCHU, bank (Pekao SA), fryzjer, solarium, 
komis wielobranżowy, pralnia i żłobek. W akademiku można wypożyczyć rower. 
Na terenie akademika obowiązuje zakaz palenia papierosów oprócz specjalnie 
do tego wyznaczonych miejsc, tzw. palarni. 
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DOKUMENTY STUDENCKIE 

OPIEKA MEDYCZNA  
I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE*

Każdy obcokrajowiec przebywający na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia od kosztów 
opieki medycznej w Polsce.
Osoby z krajów należących do Unii Europejskiej, ubezpieczone w miej-
scu stałego pobytu, powinny przywieźć z sobą do Polski Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance 
Card) ważną na terenie Polski, która uprawnia do korzystania z usług 
medycznych na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Osoby 
spoza Unii Europejskiej powinny ubezpieczyć się w swych krajach 
zamieszkania przed przyjazdem do Polski. Istnieje także możliwość 
podpisania indywidualnej umowy o ubezpieczeniu od kosztów opieki 
medycznej bezpośrednio z ubezpieczycielem, np. z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia.
Wymagane dokumenty do podpisania umowy z NFZ:

 • paszport;
 • zameldowanie;
 • zaświadczenie z uczelni.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Narodowy Fundusz 
Zdrowia – Oddział Małopolska, Wydział Obsługi Ubezpieczeń ul. Ba-
torego 24. Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku, godz. 8.00–
16.00. Telefon: 12 298 81 00, 12 298 83 86 e-mail: nfz@nfz-krakow.pl

* Koszt legitymacji to 17 PLN – cena obowiązująca w roku akademickim 2015/2016, może 
ulec zmianie.

Uczestnicy kursu języka polskiego otrzymują: 
• legitymację studencką* uprawniającą do zniżki w środkach ko-

munikacji miejskiej (autobusy, tramwaje). Studenci, którzy nie 
ukończyli 26. roku życia, mają także prawo do zniżki na przejazdy 
pociągami na terenie Polski; 

• kartę egzaminacyjną, do której wpisywane są wszystkie zaliczenia 
i oceny z egzaminów. 
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Na podstawie ubezpieczenia zdrowotnego zawartego z NFZ uczest-
nicy kursu mogą korzystać z usług medycznych świadczonych między 
innymi przez:

Centrum Medyczne Scanmed Multimedis
al. Armii Krajowej 5

czynne od poniedziałku do niedzieli włącznie w godzinach 8.00–19.00
Tel.: 12 637 21 00

Ubezpieczenie prywatne 
Poza publicznym systemem opieki medycznej funkcjonuje także 
dobrze rozwinięty sektor ubezpieczeń prywatnych, np. PZU, Warta, 
Hestia, Falck.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Uczestnicy kursu mogą nieobowiązkowo również opłacić składkę na 
ubezpieczenie od kosztów nieszczęśliwych wypadków. Jest ono ważne 
przez cały rok akademicki (1 października–30 września), jego koszt wy-
nosi 25 PLN*. Można je opłacić w siedzibie Samorządu Studenckiego, 
Collegium Novum, pokój 033, od poniedziałku do piątku w godzinach 
9.30–15.00.

ZAMELDOWANIE

Wszyscy uczestnicy kursu po przybyciu do Krakowa muszą się za-
meldować. Osoby mieszkające w akademiku otrzymują formularz 
zameldowania w administracji domów studenckich, natomiast osoby 
mieszkające prywatnie mogą pobrać formularz bezpośrednio w Wy-
dziale Ewidencji Ludności. Zameldowanie można uzyskać w:

Wydział Ewidencji Ludności
al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

tel. 12 616 9333, 12 6169291
www.bip.krakow.pl/idz

*WIZA

Obywatele krajów nienależących do Unii Europejskiej i do Europej-
skiej Strefy Ekonomicznej mogą przekraczać granice Polski wyłącznie 
na podstawie ważnego dokumentu podróży (paszportu) oraz wizy 
wydanej przez ambasadę lub konsulat RP w kraju zamieszkania. Wiza 

* Ceny z lutego 2016 r. – mogą ulec zmianie.
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krótkoterminowa uprawnia studenta do przebywania w Polsce przez 
okres nie dłuższy niż 3 miesiące; wiza długoterminowa umożliwia po-
byt maksymalnie przez 12 miesięcy. Przedłużenie wizy może nastąpić 
jedynie w wyjątkowych sytuacjach i tylko raz, dlatego też należy ubie-
gać się o wizę na cały zaplanowany okres studiów w Polsce w polskich 
placówkach konsularnych.

LEGALIZACJA POBYTU OBYWATELI  
UNII EUROPEJSKIEJ

Karta czasowego pobytu
Osoby pochodzące z krajów Unii Europejskiej oraz z krajów należących 
do Europejskiej Strefy Ekonomicznej mogą przyjeżdżać do Polski bez 
wizy. Polska w 2008 r. wkroczyła do strefy Schengen, co oznacza, że 
na granicach Polski z krajami członkowskimi Unii oraz krajami należą-
cymi do ESE nie ma kontroli dokumentów. Uczestnicy kursu powinni 
jednak mieć dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Osoby 
planujące pobyt nie dłuższy niż 3 miesiące nie muszą go legalizować. 
Osoby, których pobyt będzie trwał dłużej niż 90 dni, powinny uzyskać 
kartę czasowego pobytu. Karta, ważna przez rok, jest wydawana przez:

Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Przy Rondzie 6. Sprawy cudzoziemców: tel. 12 392 18 01, 

12 392 18 77, 12 392 18 78
Adres mailowy: wo@małopolska.uw.gov.pl

Aby otrzymać kartę czasowego pobytu, osoby pochodzące z krajów 
Unii i Europejskiej Strefy Ekonomicznej powinny złożyć następujące 
dokumenty: 

 • wniosek (1 oryginał + 3 kserokopie), 
 • 2 zdjęcia paszportowe, 
 • kserokopię ważnego dokumentu podróży (strona z danymi 

osobowymi) albo innego dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość i obywatelstwo, 

 • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, 
 • zaświadczenie szkoły wyższej o przyjęciu na dany rodzaj 

kształcenia,
 • dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowot-

nym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki 
zdrowotnej, 

 • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków 
finansowych do utrzymania się lub dowód potwierdzający ich 
posiadanie.
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PODWÓJNE OBYWATELSTWO 

Zgodnie z polskimi przepisami osoby posiadające 2 paszporty (w tym 
polski), są zobowiązane do wjazdu i wyjazdu z Polski na podstawie 
polskiego paszportu.

IX. INNE PROGRAMY DLA OBCOKRAJOWCÓW

KURS JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO  
DLA STUDENTÓW PROGRAMU ERASMUS  

I OBCOKRAJOWCÓW ODBYWAJĄCYCH STUDIA  
I STAŻE W UCZELNIACH KRAKOWA

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie organizuje w każdym semestrze 
kursy języka polskiego dla obcokrajowców studiujących w krakowskich uczel-
niach, a także dla zagranicznych stażystów i doktorantów. Od 2000 roku organi-
zuje też kursy języka polskiego dla studentów programu Erasmus. Semestralny 
kurs obejmuje 60 godzin akademickich na wszystkich poziomach zaawansowa-
nia (A1–C2). Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym. Po ukończeniu go 
z oceną pozytywną student otrzymuje 6 kredytów w systemie ECTS. Egzamin 
ustny odbywa się w czasie dodatkowych dwóch godzin, które nie są wliczane 
do 60 godzin kursu. W roku akademickim 2015/2016 koszt kursu dla studentów 
studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim wynosił 580 PLN* za semestr. Dla 
studentów studiujących na wszystkich innych uczelniach wynosił 670 PLN*. 
Studenci obcokrajowcy I i II roku studiujący na krakowskich uczelniach (nie 
dotyczy studentów programu Erasmus) mogą wcześniej zaliczyć lektorat ję-
zyka polskiego, jeśli zdadzą egzamin biegłości na poziomie zaawansowanym. 
Egzamin ten odbywa się w listopadzie i we wrześniu. W przypadku uzyskania 
negatywnej oceny z egzaminu studentów obowiązuje uczestnictwo w lekto-
racie. Opłata za egzamin wynosiła w roku akademickim 2015/2016 80 PLN*. 
Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele języka polskiego jako obcego 
współpracujący z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie.

Koordynatorka programu – mgr Joanna Machowska

SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
Od 1969 roku tysiące studentów, profesorów i gości z całego świata uczestniczyło 
w letnich programach organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej, 
będącą jednostką Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Oprócz 
bogatego programu akademickiego Szkoła organizuje wycieczki do najciekaw-
szych miejsc w Krakowie i okolicy. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat**. 

*   Ceny obowiązujące w roku akademickim 2015/2016 – mogą ulec zmianie.
** Nie dotyczy uczestników obozu językowego dla młodzieży „Lato Odkrywców”.
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Formularze zgłoszeniowe należy wysyłać bezpośrednio do szkoły Języka i Kul-
tury Polskiej razem z potwierdzeniem wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 
300 PLN*. Po otrzymaniu zgłoszenia Szkoła wysyła potwierdzenie przyjęcia na 
kurs. Koszt programu obejmuje: bezzwrotną przedpłatę, zajęcia dydaktyczne, 
zakwaterowanie w akademiku w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, program 
turystyczny i kulturalny.

„LATO ODKRYWCÓW”  
WAKACYJNY KURS JĘZYKA I KULTURY POL-
SKIEJ DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 13–17 LAT

W RAMACH KURSU OFERUJEMY:
 • 45 godzin zajęć językowych prowadzonych przez lektorów przygoto-

wanych do pracy z młodzieżą,
 • całodobową opiekę wykwalifikowanych wychowawców,
 • zwiedzanie Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce,
 • dwudniową wycieczkę do Zakopanego – stolicy polskich gór,
 • zajęcia sportowe,
 • warsztaty taneczne, projekcje filmowe
 • dyplom ukończenia kursu językowego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

DLACZEGO WARTO DO NAS PRZYJECHAĆ?
 • spotkasz rówieśników z innych krajów,
 • zobaczysz wyjątkowe miejsca i zabytki, 
 • poznasz lepiej język polski,
 • będziesz uczyć się na najstarszym polskim uniwersytecie, gdzie stu-

diowali Mikołaj Kopernik i Jan Paweł II,
 • poznasz polskie tradycje i obyczaje,
 • miło spędzisz czas i dobrze wypoczniesz.

Cena programu wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem: 3 500 PLN

* Dotyczy programów B, C i D; uczestnicy programu A wnoszą całą opłatę z góry.

PROGRAM A – czterotygodniowy w nowym formacie:  
trzy tygodnie w Krakowie plus tydzień w światowej klasy uzdrowisku Szczawnica!
Kraków (2–22 lipca 2016 r.) + Szczawnica (22–29 lipca 2016 r.) 7 696 PLN 

PROGRAM B – trzytygodniowy: 2 lipca–22 lipca 2016 r.  4 996 PLN 

PROGRAM C – dwutygodniowy: 2–15 lipca 2016 r.  3 066 PLN 

PROGRAM D – dwutygodniowy: 3–16 sierpnia 2016 r.  3 796 PLN

TERMIN: 3–16 lipca 2016 r.
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WAKACYJNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY  
DO STUDIÓW W POLSCE

 • Planujesz studia w Polsce?
 • Chcesz poprawić swoją znajomość języka polskiego?
 • Interesują Cię stosunki międzynarodowe, ekonomia, medycy-

na, prawo, nauki humanistyczne? 
 • szukasz dla siebie najlepszej uczelni?

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ organizuje wakacyjny KURS PRZYGO-
TOWAWCZY dla osób zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce. 
Warunkiem udziału w kursie jest biegłe posługiwanie się językiem 
słowiańskim (np. ukraińskim, rosyjskim, czeskim, słowackim) jako 
językiem ojczystym. Biegłe posługiwanie się językiem pokrewnym 
do języka polskiego wspomaga proces uczenia się z wykorzystaniem 
zjawiska interkomprehensji. 

Celem programu jest rozwijanie i kształcenie:
 • wszystkich sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mó-

wienia, czytania i pisania,
 • kompetencji gramatycznych i leksykalnych,
 • kompetencji ortograficzych i fonologicznych,
 • umiejętności redagowania tekstów,
 • umiejętności streszczania, omawiania i analizy tekstów ogól-

nych i specjalistycznych,
 • umiejętności formułowania publicznych wypowiedzi i przed-

stawiania swojego stanowiska.

Po zakończeniu kursu uczestnicy:
 • będą posługiwać się polszczyzną z większą swobodą i pew-

nością siebie,
 • będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia studiów w Polsce,
 • będą używać języka w sposób efektywny w sytuacjach akade-

mickich i pozaakademickich.

TERMIN: 
20 czerwca–15 lipca 2016 r. 

100 godzin zajęć językowych
CENA: 1 000 PLN

TERMIN: 
18 lipca–12 sierpnia 2016 r.  

100 godzin zajęć językowych
CENA: 1 000 PLN

TERMIN:
20 czerwca–12 sierpnia 2016 r.  
200 godzin zajęć językowych

CENA: 1 950 PLN
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Tekst polski: Agnieszka Pasieka i pracownicy Centrum

Przekład na j. angielski i korekta: Cara Thornton, Soren Gauger i Scotia Gilroy

Szczegółowe informacje na temat Szkoły Letniej, obozu dla młodzieży  
oraz wakacyjnych kursów przygotowawczych:

www.plschool.uj.edu.pl
e-mail: plschool@uj.edu.pl 
tel. +48 12 421 36 92

Jesteś zainteresowany nauką języka polskiego?

 • Informacje o kursie języka polskiego można znaleźć na stronie:
www.polishstudies.uj.edu.pl
e-mail: polish.for.foreigners@uj.edu.pl
tel. +48 12 663 18 14
fax: +48 12 663 18 15

 • Po podjęciu decyzji o udziale w kursie skompletuj dokumenty.
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy – do pobrania ze strony  

www.polishstudies.uj.edu.pl
 • Komplet dokumentów prześlij do Centrum Języka i Kultury Polskiej 

w Świecie UJ pocztą pod adres: ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków lub 
e-mailem: polish.for.foreigners@uj.edu.pl

 • Po otrzymaniu listu akceptacyjnego wpłać opłatę wpisową w wyso-
kości 920 PLN (jest to równocześnie rezerwacja miejsca na kursie). 

 • Na podstawie listu akceptacyjnego ubiegasz się o wizę w Kon-
sulacie RP w kraju zamieszkania (nie dotyczy osób z krajów UE).

 • Opłatę za program semestralny należy uiścić przed jego rozpoczę-
ciem. Opłatę za kurs roczny można wnieść w dwóch ratach, przed 
rozpoczęciem każdego z semestrów. 

 • Jeśli ubiegałeś się o miejsce w domu studenckim i zostało ono 
przyznane, a Ty dostałeś pisemne potwierdzenie, po przyjeździe 
do Krakowa możesz zakwaterować się w akademiku (zwykle 3 dni 
przed rozpoczęciem kursu).

 • Wypełnij test plasujący online po otrzymaniu e-maila z adresem 
platformy i terminem jego wypełnienia. Wynik poznasz po roz-
poczęciu kursu.

 • 3 X 2016 lub 16 II 2017 rozpoczynasz kurs języka polskiego w Cen-
trum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, ul. Grodzka 64.


