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I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KURSU 

 

 kurs 3-tygodniowy (5-25 lipca), łącznie 21 dni, w tym 15 dni zajęć dydaktycznych 

 inauguracja – 5 lipca, zakończenie kursu – 25 lipca  

 data przyjazdu: 4 lipca, data wyjazdu – 25 lipca 

 lektorat 3 ECTS, zajęcia dodatkowe – 2 ECTS (łącznie 5 ECTS) 

 

II. PROGRAM DYDAKTYCZNY 

 

 Program dydaktyczny obejmuje 15 dni zajęć (zajęcia dydaktyczne odbędą się 

również w sobotę 11 lipca). Na program dydaktyczny składa się: 

1) kurs języka polskiego w wymiarze 45 godz.  

2) dodatkowe zajęcia językowe w wymiarze 15 godz., m.in.   

 Grzeczność jako element kultury języka w różnych sytuacjach 

komunikacyjnych  

 Językowo-kulturowe uwarunkowania przekładu  

 Polska literatura – co obcokrajowiec powinien przeczytać? 

3) zajęcia z wiedzy o Polsce w wymiarze 30 godz. , m.in. 

 Między Wschodem a Zachodem – polskie społeczeństwo i gospodarka w ciągu 

tysiąca lat   

 Historia kultury polskiej. Idee i obrazy – od sztuki XIX wieku po modele 

patriotyzmu w kulturze popularnej  

 Bez tych filmów nie zrozumiesz Polski! Współczesne kino polskie  

 Zgodnie z polskim systemem edukacyjnym godzina akademicka trwa 45 minut. 

Program dydaktyczny będzie realizowany przede wszystkim w godzinach 8.30-13.30, 

wyjątkowo – w godz. 14.30-16.00. Zajęcia zakończy test zaliczeniowy. Pozytywne 

zaliczenie lektoratu pozwoli uzyskać uczestnikowi 3 ECTS. Podejście do testu z 

dodatkowych zajęć językowych z wiedzy o Polsce będzie dobrowolne, a jego pozytywne 

zaliczenie pozwoli uzyskać uczestnikowi 2 ECTS. 

 Każdy uczestnik Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców otrzyma 

świadectwo ukończenia kursu dokształcającego prowadzonego przez Uniwersytet w 

Białymstoku oraz pamiątkowy certyfikat. 



 

III. PROGRAM KULTURALNY UZUPEŁNIAJĄCY ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

 Program kulturalny będzie realizowany przede wszystkim w soboty, ale niektóre 

punkty programu zostaną zrealizowane w tygodniu, w godzinach popołudniowych. 

Niedziele zaplanowano jako dzień wolny. Przykładowe atrakcje:  

 spotkanie integracyjne 

 zwiedzanie Białegostoku  

www.ogrodbranickich.bialystok.pl 

www.muzeum.bialystok.pl/s,ratusz--siedziba-glowna,20.html 

 wycieczka do Supraśla (Monaster, zespół klasztorny, Muzeum Ikon)  

www.monaster-suprasl.pl 

www.muzeum.bialystok.pl/s,muzeum-ikon-w-supraslu,38.html 

 wycieczka do Białowieży (Muzeum Przyrodniczo-Leśne, wieża widokowa, Rezerwat 

Pokazowy Żubrów)  

www. bpn.com.pl 

 Białystok oczami cudzoziemca – projekt realizowany we współpracy z Radiem 

Białystok (zwiedzanie radia; warsztaty dziennikarskie)  

 www.radio.bialystok.pl 

 spektakl w teatrze i wyjście do kina na polski film 

 

IV. BAZA SOCJALNA I DYDAKTYCZNA 

 

 Baza socjalna – Dom Studenta nr 1, posiadający recepcję, pokój cichej nauki, salę 

telewizyjną wyposażoną w telewizję cyfrową oraz stół do gry w ping-ponga, siłownię, 2 

pralnie wyposażone w 8 pralek automatycznych oraz 2 suszarnie. Akademik oferuje 

pokoje 2-osobowe z łazienkami w pełni wyposażone (pościel, ręczniki itp.), z dostępem 

do Internetu (z własnego skonfigurowanego laptopa).  

Dom Studenta nr 1  

adres: ul. Żeromskiego 1, 15-349 Białystok  

telefon: +48 85 745 78 97 – recepcja 

www: www.domystudenta.uwb.edu.pl  

 Dom Studenta nr 1 posiada stołówkę. Uczestnicy kursu mają zagwarantowane 

pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie): śniadania serwowane w Domu Studenta nr 1, 

obiady – przy Placu Uniwersyteckim  1 lub w akademiku, kolacje – wariantywnie, w 

zależności od preferencji uczestników, w akademiku lub samodzielnie (w ramach 

ekwiwalentu pieniężnego).  

 Baza dydaktyczna – budynek Wydziału Filologicznego przy Placu 

Uniwersyteckim 1 (http://filologia.uwb.edu.pl). W całym budynku jest dostęp do 

Internetu bezprzewodowego. Ponadto do budynku jest ułatwiony dostęp dla 

http://www.muzeum.bialystok.pl/s,ratusz--siedziba-glowna,20.html
http://www.domystudenta.uwb.edu.pl/
http://filologia.uwb.edu.pl/


 

niepełnosprawnych ruchowo na poziomie parteru oraz na I piętrze (platforma i winda; 

podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku). Studenci mogą 

korzystać z zasobów drukowanych i elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. 

Giedroycia, usytuowanej w pobliżu gmachu wydziału (http://bg.uwb.edu.pl).  

 

V. STYPENDIUM  

 

Uczestnicy Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców, którzy 

uzyskali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nie ponoszą kosztów nauki, 

zakwaterowania ani wyżywienia, ale ponoszą koszty przyjazdu do Białegostoku. Po 

przyjeździe każdy uczestnik zostanie zaopatrzony w bilet miesięczny, który umożliwi 

mu bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej w Białymstoku 

(http://www.komunikacja.bialystok.pl). Każdy uczestnik otrzyma też drobne 

kieszonkowe, którego wysokość będzie zależała od decyzji w sprawie kolacji i 

uprawnienia do zniżek.   

 

VI. PROCEDURA NABORU 

 

Uczestnicy do 5 czerwca powinni wysłać nad adres pollando@uwb.edu.pl 

wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem (niezbędnym do uzyskania biletu 

miesięcznego). W formularzu należy podjąć decyzję w sprawie wyżywienia (3 x dziennie 

czy 2 x dziennie + ekwiwalent za kolację).  

Przed przyjazdem uczestnicy powinni wyrobić sobie międzynarodową legitymację 

studencką ISIC (dotyczy osób do 26 roku życia), która gwarantuje zniżki w wielu 

miejscach. 

 

VII. OSOBA ODPOWIEDZIALNA 

  

 Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla 

cudzoziemców jest dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB, pracownik Instytutu Filologii 

Polskiej UwB, kierownik SJiKP POLLANDO. Kontakt:  

Szkoła Języka i Kultury Polskiej POLLANDO  

przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku 

15-420 Białystok 

Plac Uniwersytecki 1 

 Telefon: 85 745 74 46 (sekretariat Wydziału Filologicznego) 

 Fax:   85 745 74 78  

 E-mail: pollando@uwb.edu.pl    

www.pollando.uwb.edu.pl  

http://bg.uwb.edu.pl/
http://www.komunikacja.bialystok.pl/
mailto:pollando@uwb.edu.pl
mailto:pollando@uwb.edu.pl
http://www.pollando.uwb.edu.pl/

