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KRAKÓW, LIPIEC–SIERPIEŃ 2020

Drodzy Uczestnicy programu Szkoły Letniej 2020,

W 51. roku istnienia Szkoły– pomimo trwającej pandemii i związanych z tym trudności
–

zdecydowaliśmy,

że

działamy

dalej.

Mamy

nadzieję,

że

program,

który

przygotowaliśmy, spodoba się Państwu. Zamierzamy nauczyć Państwa wielu rzeczy i
obiecujemy, że będą Państwo bardzo zajęci. Wierzymy też, że w przyszłości przyjadą
Państwo do Krakowa, aby uzupełnić swoją naukę o ten jedyny element programu,
którego z oczywistych względów nie możemy zaoferować w tym roku: osobiste
odkrywanie naszego magicznego, pięknego, znanego w całym świecie miasta.
Odwiedzą też Państwo – fizycznie – nasz stary, ale tętniący życiem Uniwersytet
Jagielloński, założony w 1364 roku; doświadczą Państwo atmosfery i ducha słynnego
dziedzińca średniowiecznego Collegium Maius. A to dopiero początek...

Oto jeszcze raz program, który przygotowaliśmy w tym roku:
1. Intensywny kurs języka polskiego, od poniedziałku do piątku, cztery godziny
akademickie codziennie, w małych grupach, pod opieką doświadczonych
nauczycieli.
Szczegóły dotyczące metod nauczania oraz poziomów dostępne są na stronie
https://polishstudies.uj.edu.pl/pl_PL/nasza-metoda
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące programu językowego, prosimy o
skontaktowanie się z nauczycielem/nauczycielką lub z koordynatorką tego
programu Joanną Machowską joanna.machowska@uj.edu.pl
2. Dodatkowe kursy (wykłady) na tematy związane z polską historią, kulturą i
językiem, od poniedziałku do piątku, po dwie godziny akademickie (90 minut).
Wykładowca zaprosi Państwa na platformę, na której prowadzony będzie dany
kurs.
Szczegółowe
programy
kursów
dostępne
są
na
stronie
https://plschool.uj.edu.pl/sl-online/opis-kursow
Uwaga: kursy dodatkowe są nieobowiązkowe; mogą Państwo po prostu tylko
uczestniczyć w wykładach. Jeśli jednak chcą Państwo otrzymać punkty
kredytowe/punkty ECTS, muszą Państwo spełnić warunki zaliczenia: obecność na
wykładach oraz uzyskanie pozytywnej oceny na teście/egzaminie końcowym lub
złożenie pracy pisemnej na temat zaakceptowany przez wykładowcę i pozytywnie
ocenionej.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące kursów dodatkowych, prosimy o
skontaktowanie się z wykładowcą/wykładowczynią lub z koordynatorką tego
programu Ewą Nowakowską ewa.nowakowska@uj.edu.pl
3. Weekendowe wycieczki online (na żywo!), pod opieką Sylwii i Weroniki. W
programie:
- zwiedzanie Starego Miasta w Krakowie, w sobotę 11 lipca o godzinie 10.00 czasu
polskiego;
- zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, w niedzielę 12 lipca o godzinie 18.00 czasu
polskiego;
- wizyta w Muzeum Etnograficznym, w sobotę 18 lipca o godzinie 10.00 czasu
polskiego;
- wycieczka w Pieniny, w niedzielę 19 lipca o godzinie 18.00 czasu polskiego.
Zaproszenie na wycieczki dostaną Państwo od Sylwii i Weroniki na adresy
mailowe.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wycieczek, prosimy o skontaktowanie się
z Sylwią sylwia.kisielica@doctoral.uj.edu.pl i/lub Weroniką
weronika.rodzinska@uj.edu.pl

KONTAKT Z NAMI:
Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby dostarczyć Państwu wszelkie niezbędne
informacje i przygotować program tak, aby przebiegał bez zakłóceń. Niestety, poza
naszą kontrolą pozostaje jakość łącza internetowego w Państwa komputerach –
mamy nadzieję, że będzie ono stabilne i wydajne. We wszystkich pozostałych
sprawach, jeśli pojawią się problemy, zrobimy wszystko, aby Państwu pomóc.
Prosimy kontaktować się nami natychmiast!
Kontakt poprzez email:
- biuro Szkoły Letniej plschool@uj.edu.pl – pocztę sprawdzamy codziennie, od 8.00
do 22.30 czasu polskiego
- dyrektor Szkoły Letniej dr hab. Piotr Horbatowski piotr.horbatowski@uj.edu.pl
Kontakt telefoniczny:
- biuro Szkoły Letniej 9.00-15.00 czasu polskiego, +48 12 421 3692
- w pierwszym tygodniu zajęć, tylko od 6 do 10 lipca, w nagłym przypadku:
19.00-22.30 czasu polskiego +48 506 006 650

To chyba wszystko... Życzymy Państwu satysfakcji z programu!
POWODZENIA!

