Roczny intensywny kurs języka polskiego dla kandydatów na studia
POLLANDO 2015-2016

1. PODSTAWOWE INFORMACJE
 Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają zamiar podjąć studia na UwB.
 Kurs roczny adresowany jest tylko do osób na poziomie początkującym. Osoby na
poziomie A2/A2+ mogą dołączyć do grupy w semestrze letnim (połowa
płatności).
 Liczba godzin dydaktycznych: 675 godzin (600 godz. lektoratu języka polskiego,
75 godz. zajęć specjalistycznych ukierunkowujących na słownictwo danej
dziedziny naukowej).
 Płatność: 8100 zł (nie obejmuje kosztów zakwaterowania, wyżywienia,
ubezpieczenia, imprez kulturalnych itp.).
 Osoby, które przedstawią dokument potwierdzający polskie pochodzenie, mogą
ubiegać się o obniżenie opłaty o 25%.
 Kurs zostanie uruchomiony przy minimum 8 os.
 Kurs będzie trwał od października do czerwca.
 Zajęcia codziennie w wymiarze 5-6 godzin (godzina akademicka to 45 min.), na
kampusie UwB.
 Rekrutacja do 15 września (przez Dział Programów Międzynarodowych i
Współpracy Międzynarodowej, dalej: DPMiWM).
 Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu
dokształcającego pod warunkiem uczestnictwa przynajmniej w 50% zajęć
dydaktycznych i uzyskania zaliczenia.











2. PROGRAM NAUCZANIA
Roczny kurs obejmuje kurs języka polskiego (w godz. 8.30-13.30) w wymiarze:
o 600 godz. (36 ECTS) lektoratu języka polskiego (325 w semestrze zimowym +
275 w semestrze letnim);
o 75 godz. (5 ECTS) zajęć specjalistycznych ukierunkowujących na słownictwo
danej dziedziny naukowej (semestr letni).
Zgodnie z polskim systemem edukacyjnym godzina akademicka trwa 45 minut.
Celem kursu jest osiągnięcie przez uczestników nieznających języka polskiego
poziomu B2 (poziomu średniozaawansowanego).
Osoby dołączające do kursu w semestrze letnim wypełniają test diagnostyczny, ale w
formularzu zgłoszeniowym wstępnie deklarują swój poziom znajomości języka
polskiego.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Kurs kończy się zaliczeniem potwierdzającym znajomość języka polskiego na
określonym poziomie biegłości językowej.
3. ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy mogą złożyć wniosek o zakwaterowanie w domu studenckim, w pokojach
dwuosobowych z łazienką, w pełni wyposażonych (pościel, ręczniki itp.), z
dostępem do Internetu (z własnego skonfigurowanego laptopa).
Rezerwacji pokoju należy dokonać na oddzielnym formularzu zgłoszeniowym.
Przyjmowane one będą według kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc.





















Opłaty za dom studenta – wg cennika na stronie UwB.
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
4. WARUNKI ZGŁOSZENIA
Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat i zdaną maturę.
Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy, skan paszportu, skan matury,
ewentualnie – skan Karty Polaka.
Formularze zgłoszeniowe, skany dokumentów powinny być przesyłane do DPMiWM
(mejlem lub faxem) razem z potwierdzeniem wpłacenia zaliczki. Po otrzymaniu
zgłoszenia i postępowaniu kwalifikacyjnym DPMiWM wysyła do uczestnika pocztą
elektroniczną potwierdzenie przyjęcia na kurs. Potwierdzenie to należy przywieźć z
sobą do Białegostoku. Jeśli po wysłaniu zgłoszenia uczestnik nie otrzyma listu
potwierdzającego, powinien się skontaktować z DPMiWM.
Warunkiem przyjęcia na semestr letni jest potwierdzenie osiągnięcia odpowiedniego
poziomu językowego umożliwiającego dołączenie do istniejącej grupy
(zaświadczenie o ukończeniu kursu na konkretnym poziomie i/lub napisanie testu
diagnostycznego w siedzibie POLLANDO).
Prosimy nie przesyłać gotówki w listach.
Jeśli zaliczka nie wpłynie na konto UwB przed rozpoczęciem kursów, rezerwacja
zostanie anulowana.
Zgłoszenia na kurs roczny przyjmowane są do 15 września 2015 roku, a na kurs
semestralny – do 1 lutego 2016 r.
5. OPŁATY
Ceny w złotych polskich (PLN)
 kurs roczny – 8100 PLN; obejmuje: lektoraty wraz z materiałami dydaktycznymi
oraz zaliczkę 800 PLN;
 kurs semestralny (semestr letni) – 4200 PLN; obejmuje: lektoraty wraz z
materiałami dydaktycznymi, zajęcia specjalistyczne, zaliczkę 400 PLN.
Zaliczka jest częścią całkowitej ceny kursu. Zaliczka powinna być opłacona
przelewem bankowym. Potwierdzenie zaliczki powinno być przesłane wraz z
formularzem zgłoszeniowym do DPMiWM.
Po przyjeździe do Białegostoku uczestnik podpisuje umowę w siedzibie Szkoły.
Opłata za uczestnictwo powinna być wniesiona niezwłocznie po podpisaniu umowy
na konto Uniwersytetu w Białymstoku (przelewem bankowym).
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 – kurs roczny [imię i nazwisko uczestnika kursu]
BIC (SWIFT): BIG PB LPW






6. DODATKOWE UWAGI
Szkoła zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kursu na danym poziomie, jeśli liczba
uczestników będzie niższa niż 8. Jeśli kurs nie zostanie uruchomiony, zaliczka
zostanie zwrócona na konto, z którego dokonano przelewu.
Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Szkoła nie wystawia zaproszeń do wizy. Informujemy jedynie o zakwalifikowaniu na
kurs.
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
7. KONTAKT
SJiKP POLLANDO
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Filologiczny
Szkoła Języka i Kultury Polskiej POLLANDO
Plac Uniwersytecki 1, p. 142 (II piętro)
15-420 Białystok, Polska
pollando@uwb.edu.pl

DPMiWZ

Tel. (48) 85 745-74-72
(w godzinach pracy sekretariatu)
Fax: (48) 85 745-74-78
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00
Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
sup@uwb.edu.pl
Tel. (48) 85 745-7051
Fax: (48) 85 745-70-89

