LETNIA SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
POLLANDO 2017
1. PODSTAWOWE INFORMACJE
a) kurs 2-tygodniowy (5-18 lipca), łącznie 14 dni, w tym 10 dni zajęć akademickich
 inauguracja – 5 lipca, zakończenie kursu – 18 lipca
 data przyjazdu: 4 lipca, data wyjazdu – 18 lipca
 lektorat 50 godz. (3 ECTS) + wykłady na temat Polski 10 godz. (1 ECTS), łącznie
60 godz. (4 ECTS)
 zajęcia dydaktyczne odbędą się również w sobotę 8 lipca
 cena
- program akademicki (lektorat, wykłady, materiały dydaktyczne, 300 PLN
zaliczki) – 960 PLN
- program akademicki oraz kulturalno-turystyczny (lektorat, wykłady, materiały
dydaktyczne, program kulturalno-turystyczny, opieka nad grupami sprawowana
przez asystentów, 300 PLN zaliczki) – 1160 PLN
- pełen pakiet (lektorat, wykłady, materiały dydaktyczne, program kulturalnoturystyczny, opieka nad grupami sprawowana przez asystentów,
zakwaterowanie, wyżywienie – śniadania i obiady przez 14 dni, 300 PLN zaliczki)
– 1980 PLN
b) kurs 3-tygodniowy (5-18 lipca), łącznie 21 dni, w tym 15 dni zajęć akademickich
 inauguracja – 5 lipca, zakończenie kursu – 25 lipca
 data przyjazdu: 4 lipca, data wyjazdu – 25 lipca
 lektorat łącznie 75 godz. (5 ECTS) + wykłady na temat Polski 15 godz. (1 ECTS),
łącznie 90 godz. (6 ECTS)
 zajęcia dydaktyczne odbędą się również w sobotę 8 lipca
 cena
- program akademicki (lektorat, wykłady, materiały dydaktyczne, 300 PLN
zaliczki) – 1360 PLN
- program akademicki oraz kulturalno-turystyczny (lektorat, wykłady, materiały
dydaktyczne, program kulturalno-turystyczny, opieka nad grupami sprawowana
przez asystentów, 300 PLN zaliczki) – 1670 PLN
- pełen pakiet (lektorat, wykłady, materiały dydaktyczne, program kulturalnoturystyczny, opieka nad grupami sprawowana przez asystentów,
zakwaterowanie, wyżywienie – śniadania i obiady przez 21 dni, 300 PLN zaliczki)
– 2870 PLN






2. PROGRAM AKADEMICKI
Program akademicki obejmuje kurs języka polskiego (w godz. 8.30-13.30) w
wymiarze
o 50 godz. (3 ECTS) i wykłady w wymiarze 10 godz. (1 ECTS) na kursie 2tygodniowym, łącznie 60 godz. (4 ECTS);
o 75 godz. (5 ECTS) i wykłady w wymiarze 15 godz. (1 ECTS) na kursie 3tygodniowym, łącznie 90 godz. (6 ECTS).
Zgodnie z polskim systemem edukacyjnym godzina akademicka trwa 45 minut.
Liczba godzin na każdym kursie obejmuje również wykład inauguracyjny.
Kursy językowe prowadzone są na poziomach A1-C2 (od poziomu wstępnego do
poziomu biegłości językowej). Studenci wypełniają test diagnostyczny pierwszego
























dnia, ale w formularzu zgłoszeniowym wstępnie deklarują swój poziom znajomości
języka polskiego. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim. Maksymalna
liczba uczestników w grupie wynosi 12. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje
świadectwo ukończenia kursu dokształcającego pod warunkiem uczestnictwa
przynajmniej w 50% zajęć dydaktycznych i uzyskania zaliczenia.
Tematyka wykładów dotyczy historii Polski, kultury polskiej i współczesnego języka
polskiego. Wykłady mogą być prowadzone w języku polskim, angielskim lub
rosyjskim.
3. PROGRAM KULTURALNO-TURYSTYCZNY
tradycje i obyczaje polskie
projekcje filmowe
spektakl teatralny (bilety nie są wliczone w cenę kursu)
zwiedzanie galerii i muzeów (bilety nie są wliczone w cenę kursu)
zwiedzanie Białegostoku
wycieczki: Supraśl i Białowieża (w programie 2-tygodniowym – jedna wycieczka, w
programie 3-tygodniowym – dwie wycieczki)
4. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy mieszkają w domu studenckim, w pokojach dwuosobowych z łazienką, w
pełni wyposażonych (pościel, ręczniki itp.), z dostępem do Internetu (z własnego
skonfigurowanego laptopa).
Liczba pokojów jednoosobowych jest ograniczona. Rezerwacji takiego pokoju należy
dokonać na formularzu zgłoszeniowym i przyjmowane one będą według kolejności
zgłoszeń; po przyjeździe uczestnika – jedynie w miarę wolnych miejsc. Dodatkowa
opłata za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym w segmencie 3-osobowym
wynosi - 75 zł (przy kursie 2-tygodniowym) lub 100 PLN (przy kursie 3tygodniowym).
Szkoła nie prowadzi rezerwacji miejsc w mieszkaniach prywatnych.
Adres Domu Studenta nr 1
adres:
ul. Żeromskiego 1, 15-349 Białystok
telefon:
+48 85 745 78 97 - recepcja
fax:
+48 85 745 78 99
www:
www.domystudenta.uwb.edu.pl
Śniadania są serwowane w Domu Studenta nr 1, obiady – przy Placu Uniwersyteckim
1 (lub w okolicach).
5. WARUNKI ZGŁOSZENIA
Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Formularze zgłoszeniowe powinny być
przesyłane bezpośrednio do Szkoły (mejlem lub faxem). Po otrzymaniu zgłoszenia
Szkoła wysyła do uczestnika pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia na kurs
(nie zapomnij podać swego adresu e-mail). Potwierdzenie to należy przywieźć z sobą
do Białegostoku. Jeśli po wysłaniu zgłoszenia uczestnik nie otrzyma listu
potwierdzającego, powinien się skontaktować z sekretariatem Szkoły.
Formularze zgłoszeniowe uczestników indywidualnych powinny być przesyłane do
Szkoły razem z potwierdzeniem wpłacenia zaliczki w wysokości 300 PLN, która jest
częścią całkowitej ceny programu; zaliczka powinna być opłacona przelewem
bankowym.
Prosimy nie przesyłać gotówki w listach.













Jeśli zaliczka nie wpłynie do Szkoły przed rozpoczęciem kursów, Pani/Pana
rezerwacja zostanie anulowana.
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2017 roku.
6. OPŁATY
Kurs 2-tygodniowy – ceny w złotych polskich (PLN)
 pełen pakiet – 1980 PLN
– obejmuje: lektoraty wraz z materiałami dydaktycznymi, wykłady, program
kulturalno-turystyczny, opiekę nad grupami sprawowaną przez asystentów,
zakwaterowanie i wyżywienie – śniadania i obiady przez 14 dni, oraz zaliczkę
300 PLN;
 tylko program akademicki – 960 PLN
– obejmuje: lektoraty wraz z materiałami dydaktycznymi, wykłady, zaliczkę 300
PLN.
 program akademicki i kulturalno-turystyczny – 1160 PLN
– obejmuje: lektoraty wraz z materiałami dydaktycznymi, wykłady, program
kulturalno-turystyczny, opiekę nad grupami sprawowaną przez asystentów,
zaliczkę 300 PLN.
Kurs 3-tygodniowy – ceny w złotych polskich (PLN)
 pełen pakiet – 2870 PLN
– obejmuje: lektoraty wraz z materiałami dydaktycznymi, wykłady, program
kulturalno-turystyczny, opiekę nad grupami sprawowaną przez asystentów,
zakwaterowanie i wyżywienie – śniadania i obiady przez 21 dni, oraz zaliczkę
300 PLN;
 tylko program akademicki – 1360 PLN
– obejmuje: lektoraty wraz z materiałami dydaktycznymi, wykłady, zaliczkę 300
PLN.
 program akademicki i kulturalno-turystyczny – 1670 PLN
– obejmuje: lektoraty wraz z materiałami dydaktycznymi, wykłady, program
kulturalno-turystyczny, opiekę nad grupami sprawowaną przez asystentów,
zaliczkę 300 PLN.
Opłata za uczestnictwo w Szkole powinna być wniesiona – przed rozpoczęciem
programu – na konto Uniwersytetu w Białymstoku (przelewem bankowym). Po
przyjeździe do Białegostoku uczestnik podpisuje umowę.
Opłatę należy wnieść na konto:
Nazwa konta: Uniwersytet w Białymstoku
15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
Numer konta: 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
Bank:
Bank Millenium
Tytuł wpłaty: POLLANDO – szkoła letnia [imię i nazwisko uczestnika kursu]
BIC (SWIFT): BIG PB LPW
Prosimy przesłać / przefaksować lub przywieźć ze sobą dowód wpłaty.
7. DODATKOWE UWAGI
Szkoła zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kursu na danym poziomie, jeśli liczba
uczestników będzie niższa niż 6 na jednym poziomie. Jeśli kurs nie zostanie
uruchomiony, zaliczka zostanie zwrócona na konto, z którego dokonano przelewu.






Szkoła zastrzega sobie prawo zrezygnowania z programu kulturalno-turystycznego
lub jego modyfikacji, jeśli liczba osób chętnych na taki program będzie niższa niż 12.
Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
W przypadku wcześniejszego wyjazdu opłata za kurs nie będzie zwracana.
Szkoła nie ma możliwości przyznawania stypendiów. W tej sprawie należy się
zwracać do właściwych instytucji w kraju stałego pobytu uczestnika lub do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce:
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 WARSZAWA
tel. +48(22) 393 3802
8. KONTAKT (ADRES SZKOŁY)
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Filologiczny
Szkoła Języka i Kultury Polskiej POLLANDO
Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok, Polska
p. 142 (II piętro)
pollando@uwb.edu.pl
Tel. (48) 85 745-74-72
(w godzinach pracy sekretariatu)
Sekretariat czynny
w poniedziałki, godz. 14.00-15.00; 16.30-17.00
Fax: (48) 85 745-74-78
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

