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I. CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
W ŚWIECIE UJ – KRÓTKA PREZENTACJA
Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie od kilkudziesięciu już lat są prowadzone kursy języka
i kultury polskiej dla obcokrajowców.
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ należy do najważniejszych polskich ośrodków kształcenia zagranicznych studentów. Nasza oferta obejmuje intensywne programy semestralne i roczne, kilkutygodniowe kursy letnie, a także całą gamę kursów i programów
realizowanych w ramach współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi.
Zajęciami dydaktycznymi w Centrum kierują specjaliści z zakresu
glottodydaktyki polonistycznej skupieni w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego. Prowadzą oni badania w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, opracowują stosowne podręczniki i słowniki. Nasz zespół tworzy i stosuje nowoczesne, innowacyjne,
a przede wszystkim skuteczne metody nauczania. Byliśmy pionierami
komunikacyjnego podejścia do nauczania języka polskiego jako obcego, a obecnie proponujemy metodę zadaniową, której istotą jest
promowane przez Radę Europy uczenie się poprzez działanie. Grupa
pracowników Katedry, kierowana przez prof. Władysława Miodunkę,
brała też decydujący udział w przygotowywaniu państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, a po ich uruchomieniu w roku 2004 uczestniczy w ich przeprowadzaniu.
Nauka języka polskiego stanowi zawsze najważniejszy cel, jaki stawiają sobie cudzoziemcy studiujący w naszym Centrum. W ramach bogatej oferty zajęć dodatkowych mogą też zdobyć wiedzę o Polsce, jej
historii, społeczeństwie, kulturze i literaturze.
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 kontak3

tów i lepszego poznania Polski i Polaków. Wzajemnej integracji 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 do tworzenia nowoczesnych, interesujących i efektywnych metod nauczania. Absolwenci naszych studiów chwalą ich
różnorodność i skuteczność, a jednocześnie podkreślają niepowtarzalną atmosferę samego miejsca, w którym przyszło im studiować.
Mogą Państwo już wkrótce do nich dołączyć – zapraszamy serdecznie!
dr hab. Waldemar Martyniuk
Dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ

II. O
 FERTA PROGRAMÓW – ROCZNE I SEMESTRALNE
PROGRAMY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
W ramach intensywnych rocznych bądź semestralnych programów
nauki języka i kultury polskiej oferujemy Państwu:

INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM
tt
JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM
tt
PRZYGOTOWUJĄCY DO PODJĘCIA STUDIÓW W POLSCE
Programy semestralne (w tym programy przygotowujące) mogą być
realizowane w pierwszym lub drugim semestrze roku akademickiego:
I SEMESTR

II SEMESTR

1 PAŹDZIERNIKA 2019 – 31 STYCZNIA 2020

17 LUTEGO – 10 CZERWCA 2020

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

INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM
JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
Program semestralny obejmuje zajęcia z gramatyki i słownictwa oraz
sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, komunikacji i konwersacji, kompozycji i redakcji tekstów). Dodatkowo uczestnicy programu mogą brać udział w wybranych przez
siebie wykładach z zakresu historii, literatury, kultury, wiedzy o współczesnym społeczeństwie polskim lub praktycznych zajęciach językowych (m.in. lektura tekstów literackich i prasowych, wymowa i intonacja, repetytorium gramatyczne). Wszystkie zajęcia są prowadzone
przez kompetentnych i doświadczonych nauczycieli języka polskiego.
Oferujemy kursy na wszystkich poziomach biegłości językowej
(zob. Europejski system opisu kształcenia językowego, 2003).
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A1

poziom elementarny

A2

Poziom wstępny

B1

Poziom progowy

B2

Poziom średni ogólny

C1

Poziom efektywnej
biegłości językowej

16 godz. tygodniowo

C2

Poziom zaawansowany

14 godz. tygodniowo
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20 godz. tygodniowo
+ wykłady z zakresu historii
Polski, kultury i sztuki polskiej
oraz zajęcia warsztatowe

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, dotyczące 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.
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. Potrafi w prosty
sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych 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.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie
i spontanicznie, aby prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, 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.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres
trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone
pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie , bez większego

Poziom
efektywnej
biegłości
językowej

C2
Poziom
zaawansowany

trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i elastycznie potrafi się posługiwać językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub
pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością 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.

INTENSYWNY SEMESTRALNY LUB ROCZNY PROGRAM
PRZYGOTOWUJĄCY DO PODJĘCIA STUDIÓW W POLSCE
Oferujemy Państwu programy przygotowujące do podjęcia studiów
w Polsce w zakresie:
•
•
•
•
•

NAUK HUMANISTYCZNYCH
NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
PRAWA I ADMINISTRACJI
MARKETINGU I ZARZĄDZANIA
MEDYCYNY

Celem programu jest kształtowanie kompetencji lingwistycznych,
rozwijanie sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania
i pisania) oraz umiejętności ogólnych przydatnych w życiu akademickim i/lub naukowym, a także merytoryczne przygotowanie językowe
do podjęcia studiów na wybranym kierunku.
Program roczny obejmuje 600–720 godzin zajęć:
PROGRAM JĘZYKA OGÓLNEGO:
480–600 godzin (liczba godzin zajęć
językowych zależna jest od poziomu
zaawansowania studenta)

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:
120 godzin

Program semestralny obejmuje 300–360 godzin zajęć:
PROGRAM JĘZYKA OGÓLNEGO:
240–300 godzin (liczba godzin zajęć
językowych zależna jest od poziomu
zaawansowania studenta)

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:
60 godzin
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W przypadku osób biorących udział w programie przygotowującym pożądana jest znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1.
W razie dużego zainteresowania istnieje możliwość pomocy w zorganizowaniu zajęć dodatkowych (m.in. z biologii, chemii, matematyki) przez
sprawdzone, niepubliczne instytucje edukacyjne (za dodatkową opłatą).

III. TERMINY I CENY
ROCZNE PROGRAMY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
tt
(w tym roczne programy przygotowujące do studiów)
Termin:
1 października 2019 r. – 10 czerwca 2020 r.
Przerwa semestralna: 1–16 lutego 2020 r.
CENA PROGRAMU: 12 800 PLN –
w tym 920 PLN jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowa

Cudzoziemcy studiujący na zasadach odpłatności mogą wnosić opłaty za udział w rocznym programie języka polskiego w dwóch semestralnych ratach.
Tryb wnoszenia opłat jest wówczas następujący:
1. Cena pierwszego semestru: 6 980 PLN
(cena programu 6 060 PLN + 920 PLN opłata wpisowa).
2. Cena drugiego semestru: 5 820 PLN.

SEMESTRALNE PROGRAMY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
tt
(w tym semestralne programy przygotowujące do studiów)
Terminy:
I semestr: 1 października 2019 r. – 31 stycznia 2020 r.
II semestr: 17 lutego – 10 czerwca 2020 r.
CENA PROGRAMU: 6 980 PLN –
w tym 920 PLN jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowa

8

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

WPŁATY
Opłaty są wnoszone na indywidualny numer rachunku bankowego.
Numer rachunku bankowego otrzymuje każda osoba przyjęta na program w oficjalnym piśmie potwierdzającym ten fakt.
Jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości 920 PLN należy wnieść najpóźniej w okresie 3 tygodni od otrzymania pisma akceptacyjnego przesłanego jako skan pocztą mailową. Brak wpłaty
rozumiany będzie jako rezygnacja z udziału w programie i będzie skutkować skreśleniem z listy przyjętych. Opłata za pierwszy semestr winna znaleźć się na rachunku bankowym przed 1 października 2019 r.,
za drugi semestr przed 17 lutego 2020 r.
Dokonując przelewu, przed podanym numerem rachunku bankowego należy wpisać następujący kod SWIFT: CITIPLPX oraz – zgodnie z międzynarodowym 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.
Uwaga: wszelkie opłaty manipulacyjne (bankowe) ponosi uczestnik
programu.
List akceptacyjny
Osoby przyjęte na program języka i kultury polskiej otrzymują list akceptacyjny. Stanowi on podstawę do ubiegania się przez nie o wizę
studencką w polskich placówkach konsularnych (nie dotyczy osób
z krajów UE i EOG).

STYPENDIA
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ nie ma możliwości przyznawania stypendiów, czy też zniżek w opłatach za naukę. W sprawie stypendium należy zwracać się do właściwych instytucji w kraju stałego pobytu lub do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
9

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ
UL. POLNA 40, 00-635 WARSZAWA
TEL. +48 22 390 35 00, FAX +48 22 826 28 23
e-mail: biuro@nawa.gov.pl, www: https://nawa.gov.pl/

IV. HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CENTRUM
JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ W ŚWIECIE UJ
W ROKU AKADEMICKIM 2019/20
ROK AKADEMICKI 2019/20
Święta państwowe i uniwersyteckie
1 października 2019 r.
1 listopada 2019 r.
11 listopada 2019 r.
6 stycznia 2020 r.

Inauguracja roku akademickiego
Wszystkich Świętych
Święto Niepodległości Polski
Święto Trzech Króli

1 maja 2020 r.

Święto Pracy

3 maja 2020 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

I SEMESTR: 1 października 2019 r. – 31 stycznia 2020 r.
26 września – 1 października 2019 r.
Kwaterowanie studentów

21 grudnia 2019 – 6 stycznia 2020 r.
Przerwa świąteczna

1 października 2019 r.
Inauguracja roku akademickiego.
Rozmowa kwalifikacyjna oraz test pisemny dla tych, którzy nie wypełnili
go online

7 stycznia 2020 r.
Wznowienie zajęć po przerwie świątecznej

2 października 2019 r.
Ogłoszenie podziału na grupy
3 października 2019 r.
Rozpoczęcie zajęć
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27–28 stycznia 2020 r.
Sesja egzaminacyjna
31 stycznia 2020 r.
Rozdanie dyplomów uczestnikom
programu semestralnego
1–16 lutego 2020 r.
Przerwa semestralna

II SEMESTR: 17 lutego – 10 czerwca 2020 r.
13–17 lutego 2020 r.
Kwaterowanie nowych studentów

19 lutego 2020 r.
Rozpoczęcie zajęć II semestru

17 lutego 2020 r.
Inauguracja II semestru.
Rozmowa kwalifikacyjna oraz test
pisemny dla tych, którzy nie wypełnili go online

9–14 kwietnia 2020 r.
Przerwa świąteczna

18 lutego 2020 r.
Ogłoszenie podziału na grupy

1 maja 2020 r.
Święto Pracy, dzień wolny od zajęć
4–5 czerwca 2020 r.
Sesja egzaminacyjna
10 czerwca 2020 r.
Rozdanie dyplomów

V. PROGRAM ZAJĘĆ
Program zajęć jest uzależniony od stopnia zaawansowania językowego uczestnika kursu.
• O zakwalifikowaniu do grupy na określonym poziomie zaawansowania decyduje wynik pisemnego testu plasującego wypełnianego online oraz egzaminu ustnego, który odbywa się w dniu inauguracji kursu.
Osoby, które nie znają języka polskiego, nie otrzymują linku do testu
i nie  wypełniają testu online.
• Osoby realizujące program roczny są kwalifikowane do grup w drugim semestrze na podstawie wyników egzaminów (pisemnych i ustnych) kończących pierwszy semestr oraz opinii prowadzących zajęcia językowe.

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.

Uwaga: Uczestnicy programu otrzymują jeden dyplom na zakończenie wybranego przez nich programu – semestralnego bądź rocznego.
*
**

European Credit Transfer and Accumulation System.
Liczba punktów odpowiada stopniowi trudności zajęć oraz wymaganemu nakładowi pracy,
który jest konieczny do ich zaliczenia.
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ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE
POZIOM ELEMENTARNY – A1
ORAZ POZIOM WSTĘPNY – A2
Na poziomie A1 i A2 zajęcia językowe odbywają się w dwóch blokach:
Gramatyka z komunikacją (12 godzin tygodniowo) oraz Sprawności
ze słownictwem (8 godzin tygodniowo)* – w sumie 20 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu. W obrębie bloku sprawnościowego uczący się rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu,
rozumienia tekstów pisanych oraz pisania w języku polskim. Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 28 punktów ECTS.
Pozostałe 2 punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych.
Po zdaniu egzaminów (śródsemestralnego i końcowego) studenci
mogą uzyskać następującą liczbę punktów ECTS:
Punkty ECTS
Gramatyka

12

Słownictwo

3

Rozumienie ze słuchu

3

Rozumienie tekstu pisanego

3

Komunikacja z wymową i intonacją

6

Kompozycja i redakcja tekstów

1

Ogółem
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POZIOM PROGOWY – B1
Na poziomie B1 zajęcia językowe odbywają się w następujących blokach: Gramatyka z komunikacją (8 godzin tygodniowo) oraz Sprawności ze słownictwem (12 godzin tygodniowo)*. W sumie 20 godzin
obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu. W obrębie bloku sprawnościowego uczący się rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu, mówienia, rozumienia tekstów pisanych oraz pisania w języku polskim.
Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 26 punktów ECTS. Pozostałe 4 punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych.
*

12

W grupach o profilu słowiańskim proponuje się zwiększoną liczbę godzin nauczania słownictwa
oraz sprawności produktywnych (mówienie i pisanie) przy redukcji godzin poświęconych na
rozwijanie sprawności receptywnych (rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych).

Po zdaniu egzaminów (śródsemestralnego i końcowego) studenci
mogą uzyskać następującą liczbę punktów ECTS:
Punkty ECTS
Gramatyka

9

Słownictwo

3

Rozumienie ze słuchu

2

Rozumienie tekstu pisanego

3

Komunikacja i konwersacja

6

Kompozycja i redakcja tekstów

3

Ogółem

26

POZIOM ŚREDNI OGÓLNY – B2
Na poziomie B2 obowiązkowe zajęcia językowe to Gramatyka (4 godziny tygodniowo), Słownictwo (2 godziny tygodniowo) oraz sprawności językowe: Rozumienie ze słuchu (2 godziny tygodniowo), Komunikacja i konwersacja (4 godziny tygodniowo), Rozumienie tekstów
pisanych (4 godziny tygodniowo) oraz Kompozycja i redakcja tekstów (4 godziny tygodniowo). W sumie 20 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu.
Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 26 punktów ECTS. Pozostałe 4 punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych. Po zdaniu egzaminów
(śródsemestralnego i końcowego) studenci mogą uzyskać następującą liczbę punktów ECTS:
Punkty ECTS
Gramatyka

6

Słownictwo

4

Rozumienie ze słuchu

2

Rozumienie tekstu pisanego

4

Komunikacja i konwersacja

4

Kompozycja i redakcja tekstów

6

Ogółem
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POZIOM EFEKTYWNEJ BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ – C1

Na poziomie C1 obowiązkowe zajęcia językowe to Gramatyka (4 godziny tygodniowo), Słownictwo i frazeologia (2 godziny tygodniowo)
oraz sprawności językowe: Rozumienie ze słuchu (2 godziny tygo13

dniowo), Komunikacja i konwersacja (2 godziny tygodniowo), Rozumienie tekstów pisanych (3 godziny tygodniowo) oraz Kompozycja
i redakcja tekstów (3 godziny tygodniowo). W sumie 18 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu.
Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać 24 pun
kty ECTS. Pozostałe punkty można zdobyć, uczestnicząc w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych. Po zdaniu egzaminów
(śródsemestralnego i końcowego) studenci mogą uzyskać następującą liczbę punktów ECTS:
Punkty ECTS
Gramatyka

9

Słownictwo i frazeologia

2

Rozumienie ze słuchu

2

Rozumienie tekstu pisanego

3

Komunikacja i konwersacja

2

Kompozycja i redakcja tekstów

6

Ogółem
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POZIOM ZAAWANSOWANY – C2
Na poziomie C2 obowiązkowe zajęcia językowe to Gramatyka (4 godziny tygodniowo), Słownictwo i frazeologia (2 godziny tygodniowo)
oraz sprawności językowe: Rozumienie ze słuchu (2 godziny tygodniowo), Komunikacja i konwersacja (2 godziny tygodniowo), Rozumienie tekstów pisanych (2 godziny tygodniowo) oraz Kompozycja
i redakcja tekstów (2 godziny tygodniowo). W sumie 14 godzin obowiązkowych zajęć językowych w tygodniu.
Za uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych można uzyskać
20 punktów ECTS. Pozostałe punkty można zdobyć, uczestnicząc
w wykładach lub dodatkowych zajęciach językowych. Po zdaniu
egzaminów (śródsemestralnego i końcowego) studenci mogą uzyskać następującą liczbę punktów ECTS:
Punkty ECTS

14

Gramatyka

7

Słownictwo i frazeologia

2

Rozumienie ze słuchu

2

Rozumienie tekstu pisanego

3

Komunikacja i konwersacja

2

Kompozycja i redakcja tekstów

4

Ogółem
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WYKŁADY
Nazwa wykładu

Wersja

Liczba godzin

językowa

tygodniowo

ECTS

angielska

2

2

Wprowadzenie do historii Polski (I semestr)

polska

2

3

Historia Polaków (II semestr)

polska

2

3

Introduction to Polish history (I semestr)

angielska

2

2

Poland under Communism (II semestr)

angielska

2

2

polska

2

3

angielska

2

2

Kultura polska (zajęcia warsztatowe)

polska

3

3

Studio teatralne

polska

3

3

Polish Grammar

Współczesne społeczeństwo polskie
Contemporary Poland

DODATKOWE ZAJĘCIA JĘZYKOWE
Poziom A:
• Gramatyka i/lub słownictwo
2 godz.*
• Rozumienie ze słuchu i komunikacja 2 godz.
• Wymowa i intonacja
2 godz.

2 punkty ECTS
2 punkty ECTS
2 punkty ECTS

Poziom B1:
•
•
•
•

Komunikacja i konwersacja
Repetytorium z gramatyki
Ortografia oswojona
Wymowa i intonacja

2 godz.
2 godz.
2 godz.
2 godz.

2 punkty ECTS
2 punkty ECTS
2 punkty ECTS
2 punkty ECTS

2 godz.
2 godz.
2 godz.

2 punkty ECTS
2 punkty ECTS
2 punkty ECTS

2 godz.
2 godz.
2 godz.

2 punkty ECTS
2 punkty ECTS
3 punkty ECTS

4 godz.
4 godz.
4 godz.

4 punkty ECTS
4 punkty ECTS
4 punkty ECTS

Poziom B2:
• Repetytorium z gramatyki
• Lektura tekstów prasowych
• Ortografia oswojona

Poziom C:
• Lektura tekstów prasowych
• Repetytorium z gramatyki
• Lektura tekstów literackich

Językowe zajęcia specjalistyczne
• język medyczny
• język ekonomiczny
• język prawniczo-polityczny
*

Liczba godzin tygodniowo dotyczy wszystkich zajęć.
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WAŻNE!
• Centrum zastrzega sobie prawo dokonania zmian na liście oferowanych zajęć.
• Uczestnicy programu mogą bez wnoszenia dodatkowych opłat
uczestniczyć w większej liczbie godzin niż wymagana do uzyskania
dyplomu. Mogą także otrzymać za nie punkty kredytowe.
• Dyplom otrzymają wyłącznie ci, którzy uzyskają 30 punktów kredytowych 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 Centrum,
z uwzględnieniem uzyskanych ocen oraz liczby godzin dydaktycznych
zaliczonych przez uczestnika. Przed przyjazdem do Centrum uczestnik powinien z własną uczelnią uzgodnić warunki transferu kredytów.

VI. ZASADY OCENIANIA
EGZAMINY POŁÓWKOWE I KOŃCOWE
Egzaminy w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie przeprowadza się dwa razy w semestrze. Zarówno egzaminy połówkowe, jak
i końcowe z gramatyki, słownictwa oraz sprawności językowych są
organizowane w wyznaczonym terminie. Pozostałe testy sprawdzające są przeprowadzane indywidualnie.
Oceny z poszczególnych przedmiotów są wpisywane do karty egzaminacyjnej. Po zakończeniu programu – semestralnego bądź rocznego – jego uczestnicy otrzymują dyplomy oraz karty egzaminacyjne;
kopie kart są archiwizowane w Centrum.
Egzaminy połówkowe i końcowe są dokumentami do wglądu. Są
one własnością Centrum; po poprawie przez prowadzących są archiwizowane.
Obowiązujący układ procentowy oceny końcowej wpisywanej do karty egzaminacyjnej:
16

POZIOM A1 I A2*
Punkty na egzaminie
Gramatyka

30

Słownictwo

20

Rozumienie ze słuchu

10

Rozumienie tekstu pisanego

10

Komunikacja z wymową i intonacją

20

Kompozycja i redakcja tekstów

10

Ogółem

100

POZIOM PROGOWY – B1*
Punkty na egzaminie
Gramatyka

20

Słownictwo

15

Rozumienie ze słuchu

15

Rozumienie tekstu pisanego

15

Komunikacja i konwersacja

20

Kompozycja i redakcja tekstów

15

Ogółem

100

POZIOM ŚREDNI OGÓLNY – B2
Punkty na egzaminie
Gramatyka

25

Słownictwo

10

Rozumienie ze słuchu

10

Rozumienie tekstu pisanego

15

Komunikacja i konwersacja

20

Kompozycja i redakcja tekstów

20

Ogółem

100

POZIOM C1 I C2
Punkty na egzaminie
Gramatyka i słownictwo

*

20

Rozumienie ze słuchu

10

Rozumienie tekstu pisanego

20

Komunikacja i konwersacja

20

Kompozycja i redakcja tekstów

30

Ogółem

100

W odniesieniu do grup o profilu słowiańskim punktacja na egzaminie wynosi odpowiednio: Gramatyka – 20 p., Słownictwo – 20 p., Rozumienie ze słuchu – 10 p., Rozumienie tekstu pisanego –
10 p., Komunikacja – 20 p., Kompozycja i redakcja tekstów – 20 p.

17

JESTEŚ ZAINTERESOWANY(A) INTENSYWNĄ
NAUKĄ JĘZYKA POLSKIEGO?
• Po podjęciu decyzji o udziale w programie skompletuj dokumenty.
• Podpisz i prześlij zgodę na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania ze strony www.polishstudies.uj.edu.pl
• 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 na adres: ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków lub e-mailem:
polish.for.foreigners@uj.edu.pl
• Po otrzymaniu listu akceptacyjnego wpłać opłatę wpisową w wysokości
920 PLN (jest to równocześnie rezerwacja miejsca w programie).
• Na podstawie listu akceptacyjnego ubiegaj się o wizę w Konsulacie RP
w kraju zamieszkania (nie dotyczy osób z krajów UE).
• Opłatę za program roczny powinieneś uiścić przed jego rozpoczęciem.
Opłatę za program roczny możesz 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 programu).
• Wypełnij test plasujący online po otrzymaniu e-maila z adresem platformy i terminem jego wypełnienia. Wynik poznasz po rozpoczęciu kursu.
• 1 października 2019 r. lub 17 lutego 2020 r. rozpoczniesz program języka
polskiego w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, ul. Grodzka 64.

Szczegółowe informacje o programach języka polskiego można też znaleźć
na stronie internetowej Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie:
www.polishstudies.uj.edu.pl
e-mail: polish.for.foreigners@uj.edu.pl
tel. +48 12 663 18 14

VII. INFORMACJE OGÓLNE
ZASADY REKRUTACJI
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Centrum przyjmuje kandydatów na zasadzie kolejności zgłoszeń. Termin zgłaszania kandy18

datur na pierwszy semestr upływa 15 września 2019 r., na drugi –
2 lutego 2020 r. Zainteresowanych podjęciem nauki w Centrum prosimy o przesyłanie następujących dokumentów:
• podpisanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgody
na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony
www.polishstudies.uj.edu.pl)
• świadectwa ukończenia szkoły średniej (odpowiednika polskiej matury,
uprawniającego do podjęcia studiów wyższych) lub – w przypadku studentów – dokumentu potwierdzającego odbywanie studiów, lub – w przypadku absolwentów – dyplomu ich ukończenia. Dokument ten, jeśli został wydany po angielsku, powinien być przesłany jako uwierzytelniona
kopia albo – w przypadku innych wersji językowych – powinien być przetłumaczony na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego;
• aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia;
• wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dołączonego do informatora lub pobranego 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).

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 następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), lub przystąpią do ubezpieczenia w
Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia
w Polsce. Uczestnik programu języka polskiego jest zobowiązany do
przesłania lub doręczenia jednego z wymienionych wyżej dokumentów.

Dokumenty mogą być przesłane pocztą, faksem lub jako załącznik
do e-maila. Oryginały należy przedstawić po przyjeździe do Krakowa przed rozpoczęciem kursu.
Częścią rekrutacji jest wypełnienie testu plasującego online; o jego
wyniku zdający zostaną powiadomieni podczas ustnego testu diagnostycznego, który zostanie przeprowadzony w dniu inauguracji.
WAŻNE: testu nie wypełniają osoby, które w ogóle nie znają języka polskiego.
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WAŻNE
1. Na początku programu wszyscy jego uczestnicy otrzymają REGULAMIN,
z którym należy się zapoznać i podpisać. Oryginał zostaje dołączony do
dokumentów każdego uczestnika kursu, kopię otrzymuje uczestnik.
2. Osoby niepełnoletnie, ale mające ukończoną szkołę średnią, mogą być
przyjęte na program pod warunkiem wypełnienia i złożenia w Centrum
OŚWIADCZENIA (dostępnego na stronie www.polishstudies.uj.edu.pl) rodziców lub opiekunów prawnych potwierdzonego notarialnie.

ZAKWATEROWANIE
W roku akademickim 2018/19 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
dysponowało ograniczoną liczbą miejsc w czterech domach akademickich:
„Bydgoskiej” przy ul. Bydgoskiej 19, „Nawojce” przy ul. Reymonta 11, „Piaście” przy ul. Piastowskiej 47 i w „Żaczku” przy al. 3 Maja 5*. Osoby zainteresowane zamieszkaniem w jednym z nich prosimy o zaznaczenie okienka
w formularzu zgłoszeniowym. Kwaterowanie zwykle rozpoczyna się 3 dni
przed początkiem programu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w domach studenckich nie możemy zagwarantować, że spełnimy oczekiwania
wszystkich zainteresowanych. Będziemy się starali spełnić wszystkie prośby, a o dokonanej rezerwacji poinformujemy drogą mailową.
Studenci są kwaterowani na podstawie imiennych skierowań wypełnianych przez koordynatora programów dla obcokrajowców za pośrednictwem USOSweb. Osoby, które otrzymały potwierdzenie przyznania miejsca w domu studenckim, powinny zgłosić się do biura danego akademika
od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, między 8.00 a 15.30.
Uwaga: Kwaterując się, należy mieć przy sobie dokument tożsamości, zdjęcie potrzebne do wyrobienia karty mieszkańca i złote polskie na opłacenie
kaucji i miejsca w pokoju za miesiąc z góry. Zarówno kaucja, jak i miesięczny koszt zakwaterowania w roku akademickim 2018/19 wynosiły 400 PLN.
W roku akademickim 2019/20 może nastąpić niewielka podwyżka tej ceny.
Ważne: Osoby, które planują przyjazd do Krakowa w dni wolne od pracy
(sobota i niedziela) lub w godzinach popołudniowych czy wieczornych,
prosimy o zgłaszanie tego drogą mailową (polish.for.foreigners@uj.edu.pl).
Umożliwi nam to zarezerwowanie noclegu w części hotelowej danego domu
studenckiego. Zwracamy uwagę na konieczność jak najszybszego dopełnie*
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Przydział miejsc w domach studenckich obowiązujący w roku akademickim 2019/20 może ulec zmia
nie. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszej stronie: www.polishstudies.uj.edu.pl

nia formalności związanych z docelowym zakwaterowaniem w pokojach zarezerwowanych dla uczestników kursu języka polskiego.
Kaucja jest zwracana przy wykwaterowaniu, jeśli w zajmowanym przez studenta pomieszczeniu nie nastąpią żadne zniszczenia. Pokoje wyposażone są
w podstawowy sprzęt, tj. łóżka, stoliki, półki na książki, szafy, lampki, telefon,
gniazdo TV i internetowe. W opłatę za akademik wliczony jest dostęp do Internetu. W domach studenckich znajdują się kuchnie, nie są jednak wyposażone w naczynia, garnki i przyrządy kuchenne. Każdy student przy zakwaterowaniu może pobrać z magazynu pościel (poszwę, poszewkę i prześcieradło) oraz
zasłony i firanki. Co 3 tygodnie można dokonywać wymiany pościeli. Koce lub
kołdry, poduszki, lampki i aparaty telefoniczne należą do wyposażenia pokoju. Akademiki nie zapewniają ręczników. Pokoje nie są wyposażone w lodówki.
Na terenie domów studenckich działają także hotele studenckie, w których
za przystępną cenę, w miarę wolnych miejsc, mogą zatrzymać się rodzice
i znajomi studentów.

Dom Studencki „Bydgoska”
ul. Bydgoska 19, 30-056 Kraków
e-mail: nawojka@bratniak.krakow.pl
Dom Studencki „Bydgoska” jest położony w spokojnej okolicy, w sąsiedztwie
parku miejskiego. Studenci kwaterowani są w pokojach dwuosobowych z samodzielną łazienką. Na terenie akademika znajduje się, lektorium, sala telewizyjna, pralnia i siłownia. W sąsiedztwie jest restauracja „Eden”, serwująca dobre, niedrogie posiłki.

Dom Studencki „Nawojka”
ul. Reymonta 11, 30-059 Kraków
e-mail: bydgoska@bratniak.krakow.pl
Dom Studencki „Nawojka” umiejscowiony jest w sąsiedztwie Parku Jordana,
blisko Wydziału Chemii UJ, Auditorium Maximum oraz Rynku Głównego. Do
dyspozycji studentów przeznaczone są świeżo wyremontowane pokoje  dwu-,
trzy- i czteroosobowe z samodzielną łazienką. We wszystkich pokojach dostępny jest przewodowy Internet. Mieszkańcy mają do dyspozycji pralnię, lektorium, stołówkę studencką, jadłodajnię, zakład fryzjerski oraz sklep ogólnospożywczy. W budynku znajduje się także Klub Studencki Nawojka.

Dom Studencki „Piast”
ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków
e-mail: piast@bratniak.krakow.pl
Studenci są kwaterowani w pokojach 2-sobowych w segmentach (2 pokoje
i łazienka). Mieszkańcy akademika mogą korzystać z pralki automatycznej,
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pożyczać odkurzacz, żelazko, deskę do prasowania, sprzęt sportowy, a także korzystać z lektorium. Studenci mają dostęp do bezprzewodowego Internetu w kawiarni i koło recepcji na parterze. Na terenie akademika znajduje
się poczta, kawiarnia studencka, Bistro Piast oferujące obiady, punkt ksero, kiosk RUCH-u, fryzjer, solarium, komis wielobranżowy i pralnia. W akademiku można wypożyczyć rower.

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. Studenci mogą korzystać z pralni studenckiej, odkurzacza, lektorium, salki telewizyjnej i imprezowej. Studenci mogą także korzystać ze
stołówki studenckiej czynnej w godzinach 11.30–16.30. Na terenie akademika znajduje się klub studencki „Żaczek”, punkt ksero i sklepik spożywczy.
Centrum nie udziela pomocy w organizowaniu prywatnego zakwaterowania; informacje dotyczące firm i osób zajmujących się wynajmem mieszkań
można znaleźć w internecie (Facebook, studenckie fora internetowe). Pomocne może być także Biuro Pośrednictwa Mieszkań i Pracy prowadzone
przez Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” (www.biuro.bratniak.krakow.pl), Bratnia Pomoc Akademicka (ul. św. Anny) – www.bpa.pl lub
Studenckie Biuro Kwater (http://krakow.chatazaka.pl/).

WSPÓŁPRACA Z AGENCJAMI REKRUTACYJNYMI
Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Jagielloński nie podejmuje współpracy z agencjami ani organizacjami zajmującymi się pośrednictwem w rekrutacji na studia.
W procesie rekrutacji na program języka i kultury polskiej dążymy do tego, żeby
nabór uczestników przebiegał w sposób prawidłowy, nienaruszający polityki
informacyjnej w kontaktach między Uniwersytetem i kandydatami na kurs.
Cudzoziemcy, którzy są zainteresowani nauką języka polskiego,
mogą ubiegać się o przyjęcie na program samodzielnie, korzystając ze strony internetowej www.polishstudies.uj.edu.pl (w wersji polskiej i angielskiej). W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z rejestracją do programu zachęcamy kandydatów do bezpośredniego
kontaktowania się z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ:
polish.for.foreigners@uj.edu.pl.
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OPIEKA MEDYCZNA
I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Każdy cudzoziemiec odbywający kurs języka polskiego w UJ musi posiadać
ważne ubezpieczenie zdrowotne, które obejmuje cały okres trwania nauki
(rok lub semestr). Jeśli w czasie rejestracji na kurs nie posiadają Państwo
ubezpieczenia, prosimy o przekazanie zobowiązania do jego dostarczenia
przez rozpoczęciem kursu.

Rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego:
• polisa ubezpieczeniowa uzyskana w kraju pochodzenia lub zakupiona
w prywatnej polskiej firmie ubezpieczeniowej (ważna do końca programu);
• Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana w państwie pochodzenia cudzoziemca;
• ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), możliwe do uzyskania po podpisaniu umowy z NFZ. Studenci obcokrajowcy, którzy nie
posiadają karty EKUZ, mogą umowę z NFZ podpisać indywidualnie.
Obywatele Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu
posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mają prawo do
bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez
placówki, które zawarły umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
z NFZ. EKUZ jest wydawana w kraju pochodzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie małopolskiego NFZ i na stronach Komisji Europejskiej.
Obywatele spoza UE, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu, którzy
zgłoszą się do NFZ, mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej z NFZ, jeżeli opłacają comiesięczną składkę ubezpieczeniową.
Wykaz placówek, z którymi NFZ podpisał kontrakt, znajduje się na stronie
małopolskiego oddziału NFZ: www.nfz-krakow.pl. Jedną z nich jest SCANMED przy al. Armii Krajowej 5, tel. +48 12 629 88 00. Przyjmują tam zarówno lekarze ogólni, jak i specjaliści.
W razie wypadku należy skontaktować się z rejonowym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) lub dzwonić pod numer 999 z telefonu stacjonarnego lub 112 z telefonu komórkowego.
Warto również zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW). Można to zrobić w siedzibie Samorządu
Studentów UJ, Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój 033, od poniedziałku
do piątku w godzinach 9.30–15.00. Pakiet podstawowy, obejmujący okres
roku akademickiego, to koszt około 30 PLN*.
*

Ceny z marca 2019 r. – mogą ulec zmianie.
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ZAMELDOWANIE
Wszyscy uczestnicy kursu po przybyciu do Krakowa muszą się zameldować. Osoby mieszkające w akademiku otrzymują formularz zameldowania w administracji domów studenckich, natomiast osoby mieszkające prywatnie mogą pobrać formularz bezpośrednio w Wydziale
Spraw Administracyjnych. Zameldowanie można uzyskać w:
Wydział Spraw Administracyjnych
Referat Ewidencji Ludności
al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
tel. + 48 12 616 93 33
www.bip.krakow.pl/idz
umk@um.krakow.pl

WIZA
Obywatele krajów nienależących do Unii Europejskiej i do Europejskiej 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
krótkoterminowa uprawnia studenta do przebywania w Polsce przez
okres nie dłuższy niż 3 miesiące; wiza długoterminowa umożliwia pobyt maksymalnie przez 12 miesięcy. Wojewoda właściwy ze względu
na miejsce pobytu cudzoziemca może przedłużyć wizę Schengen lub
wizę krajową; wizę w formie naklejki wizowej zamieszcza się w dokumencie podróży cudzoziemca.
Informacji dotyczących przedłużania wiz udziela:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Przy Rondzie 6
tel. +48 12 392 18 54
www.malopolska.uw.gov.pl
e-mail: wo@malopolska.uw.gov.pl

LEGALIZACJA POBYTU
Zarówno obywatele krajów Unii Europejskiej, jak i cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski spoza Unii Europejskiej mają obowiązek zalegalizowania swojego pobytu dłuższego niż 3 miesiące. Kompleksową informację na temat legalizacji pobytu można znaleźć
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na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
(http://www.malopolska.uw.gov.pl) oraz na stronie Urzędu do Spraw
Cudzoziemców (https://udsc.gov.pl/).

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.

VIII. INNE PROGRAMY DLA OBCOKRAJOWCÓW
KURS JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
DLA STUDENTÓW PROGRAMU ERASMUS
I OBCOKRAJOWCÓW STUDIUJĄCYCH W KRAKOWIE

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie organizuje w każdym
semestrze kursy języka polskiego dla obcokrajowców studiujących
w krakowskich uczelniach, a także dla zagranicznych stażystów i doktorantów. Od 2000 roku organizuje też kursy języka polskiego dla
studentów programu Erasmus. Semestralny kurs obejmuje 60 godzin akademickich na wszystkich poziomach zaawansowania (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 2018/19 koszt kursu dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego wynosił 700 PLN* za semestr, dla studentów innych uczelni
krakowskich wynosił 800 PLN*. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele języka polskiego jako obcego współpracujący z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie.

*

Ceny obowiązujące w roku akademickim 2018/19 – mogą ulec zmianie.
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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 najciekawszych miejsc w Krakowie
i okolicy. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat*.
Koszt programu obejmuje: bezzwrotną przedpłatę, zajęcia dydaktyczne, zakwaterowanie w akademiku w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, program turystyczny i kulturalny.

PROGRAM A – czterotygodniowy
w specjalnym formacie:

4–31 lipca 2019 r.

7 896 PLN

PROGRAM B – sześciotygodniowy:

4 lipca – 14 sierpnia 2019 r.

8 966 PLN

PROGRAM C – trzytygodniowy:

4–24 lipca 2019 r.

5 846 PLN

PROGRAM D – trzytygodniowy:

25 lipca – 14 sierpnia 2019 r.

5 846 PLN

„LATO ODKRYWCÓW” – WAKACYJNY KURS
JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA MŁODZIEŻY
W WIEKU 13–17 LAT
W RAMACH KURSU OFERUJEMY:
• 40 godzin zajęć językowych prowadzonych przez lektorów przygotowanych do pracy z młodzieżą,
• całodobową opiekę wykwalifikowanych wychowawców,
• zwiedzanie Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce lub Bochni,
• wycieczkę do Zakopanego – stolicy polskich gór,
• zajęcia sportowe,
• warsztaty taneczne, projekcje filmowe,
• dyplom ukończenia kursu językowego w Uniwersytecie Jagiellońskim.
*
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Nie dotyczy uczestników obozu językowego dla młodzieży „Lato Odkrywców”.

TURNUS I: 7–20 lipca 2019 r.
TURNUS II: 21 lipca – 3 sierpnia 2019 r.
Cena programu wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem: 4 557 PLN

INTENSYWNE LETNIE KURSY JĘZYKA
POLSKIEGO PRZYGOTOWUJĄCE
DO PODJĘCIA STUDIÓW W POLSCE
Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ organizuje też wakacyjny KURS
PRZYGOTOWUJĄCY 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.
I. Kurs ośmiotygodniowy:
17 czerwca – 9 sierpnia 2019 r. – 200 godzin zajęć

3 450 PLN

II. Kurs czterotygodniowy:
17 czerwca – 12 lipca 2019 r. – 100 godzin zajęć

1 800 PLN

III. Kurs czterotygodniowy:
15 lipca – 9 sierpnia 2019 r. – 100 godzin zajęć

1 800 PLN

Szczegółowe informacje na temat Szkoły Letniej, obozu dla
młodzieży oraz wakacyjnych kursów przygotowujących:
Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ
ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków
www.plschool.uj.edu.pl
e-mail: plschool@uj.edu.pl
tel. +48 12 421 36 92
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IX. PAŃSTWOWY EGZAMIN CERTYFIKATOWY
Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
Od 2016 roku w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie działa
licencjonowany ośrodek egzaminacyjny, w którym można zdawać
państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego.
Certyfikat z języka polskiego to oficjalne poświadczenie znajomości
języka polskiego. Jest on dokumentem wymaganym od cudzoziemców pragnących otrzymać polskie obywatelstwo.
Zaświadczenie to honorują również uczelnie wyższe, rekrutując kandydatów na studia. Do egzaminu mogą przystąpić obcokrajowcy lub
obywatele polscy zamieszkali na stałe za granicą.
Egzaminy są przeprowadzane na różnych poziomach zaawansowania w dwóch przedziałach wiekowych: w grupie dorosłych (dla osób,
które ukończyły 18 lat) oraz w grupie dzieci i młodzieży (14–17 lat).
Sesje egzaminacyjne odbywają się trzy razy w roku.
Aktualne informacje na temat harmonogramu sesji, dostępnych poziomów, zapisów i opłat egzaminacyjnych można znaleźć na stronie:
http://www.polishstudies.uj.edu.pl/certyfikaty
Kontakt mailowy: certyfikatpolski@uj.edu.pl
Kontakt telefoniczny: +48 690 497 459
(w godzinach wskazanych na stronie internetowej)

Tekst polski: Agnieszka Pasieka i pracownicy Centrum
Przekład na język angielski: Scotia Gilroy

