
Інтенсивний курс польської мови для вступу до 
навчальних закладів Польщі! 

Інтенсивний курс готує абітурієнтів до вступу на наступні спеціальності:  

 Суспільствознавство, соціальні науки (психологія, соціологія, історія); 

 Політологія та міжнародні відносини;  

 Управління та макретинг; 

 Медицина. 
 

Прогарама курсу спрямована на покращення загального знання мови, а також відповідно до 

обраної спеціальності:  

 граматичної та лексичної компетенції; 

 орфографічної та фонологічної компетенції; 

 загального рівня володіння мовою;  

 здатності редагування текстів; 

 здатності обговорення та аналізу спеціалізованих та загальних текстів; 

 навиків публічних виступів та презентацій.  

 
Річний курс складається з 600–720 навчальних годин: 

 курс польської мови: 480–600 годин (кількість відведених годин залежить від рівня 

знання мови); 

 курс польської мови за спеціальністю: 120 годин. До курсу входять наступні 
предмети:  розуміння спеціалізованих текстів, редагування та написання текстів, усна 

комунікація у відповідності до обраної спеціальності.  
 

Семестральний курс складається з 300–360 навчальних годин: 

  курс польської мови: 240–300 годин годин (кількість відведених годин залежить від 

рівня знання мови); 

 курс польської мови за спеціальністю: 60 годин. До курсу входять наступні 
предмети:  розуміння спеціалізованих текстів, редагування та написання текстів, усна 
комунікація у відповідності до обраної спеціальності.   

  

Курс пропонується на усіх рівнях знання мови. Програма курсу розроблена у відповідності до 
Стандарту Ради Європи з мовної освіти.  (Рада Європи 2003).  

Річний курс: 1 жовтня 2014р. - 6 лютого 2015р.  

Семестральний курс: 23 лютого - 19 червня 2015р. 

 

Контакт: Центр польської мови та культури 

Університет Ягеллонський 

вул. Гродска 64 

Ангєшка Пасека  

тел: +48 (12) 6631814 

тел: +48 (12) 506006652 
e-mail: polish.for.foreigners@uj.edu.pl 

KONTAKT: Centrum Języka i Kultury Polskiej w 

Świecie 
     Uniwersytet Jagielloński 
     Ul. Grodzka 64 
     31-044 Kraków 

mgr Agnieszka Pasieka 
tel. +48 (12) 6631814 

tel. +48 (12) 506006652 
e-mail: polish.for.foreigners@uj.edu.pl 
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такси 

 

Семестр налічує 15 тижнів занять. Річний курс – 30 тижнів занять (мінімум 540 годин лекцій, семінарів та практичних 

занять).  

Зниження оплати за навчання: 

Іноземці, що мають польське походження для отримання знижки за навчання повинні представити дійсний документ, 

який підтверджує польське походження кандидата (наприклад копію польських документів, що засвідчують особу, 
карту поляка, документ виданий консулатом Польщі, свідоцтво про народження, що засвідчує факт того, що кандидат, 

один з батьків, один з дідусів або бабусь, прадідусь і прабабуся народилися на території Польщі (беручи до 
уваги зміну прізвищ).  

Кандидат може підтвердити польське походження якщо в його (її) родині поляком за національністю є: 

 один з батьків; 

 один з дідусів або бабусь; 

 прадідусь і прабабуся; 

 за наявності довідки від польської організації, що підтверджує вашу діяльність на користь польської 
мови та культури.  

Підтвердженням польського походження також є довідка про те що кандидат мав польське громадянство 
або мали польське громадяноство один з батьків, один з дідусів чи бабусь, прадідусь і прабабуся на рівні з 
чим кандидат має підтвердити активну діяльність на користь польської мови та культури 

Документи, що підтверджують польське походження: 

 польські документи, що засвідчують особу; 
 акти громадянського стану (оригінали або виписки); 

 свідоцтво про хрещення; 

  документи, що підтверджують зв’язок з Польщею; 

 документи, що підтверджують факт посилання чи тюремного ув’язнення, які містять запис про 
польське походження; 

 закордонні документи, що засвідчують особу та містять інформацію про те, що їх власник(ця) за 
національністю поляк(а); 

 офіційне рішення з запиту визнання польського походження, видане знідно з положенням закону про 
репатріацію.  

 

 
Річний курс 

                              Іноземці        2 400 євро + 200 євро (внесок при реєстрації) 

                       Іноземці, що мають польське походження 1600 євро + 200 (внесок  при реєстрації) 

 

Семестральний курс 

                                Іноземці        1 200 євро + 200  євро  ( внесок  при реєстрації) 

                      Іноземці, що мають польське походження                 800 євро  + 200 євро ( внесок  при реєстрації) 



Оплата 

 Оплата при реєстрації  -  200 євро. Оплата здійснюється після того як кандидат є офіційно зарахованим на 

обраний курс. Оплата здійснюється шляхом переказу коштів на банківський рахунок Ягеллонського 

Університету.  

 Оплата за курс: річний – до 1 жовтня 2015 року, семестральний – до 19 лютого 2015 року.  

 Оплата за річний курс може бути здійснена поетапно, згідно з поданими вище термінами.  

 Оплата за семестр здійснюється в повному обсязі. 

 Оплата може бути здійснена в злотих згідно з курсом валют Національного Банку Польщі на день внесення 

оплати.  

 Кошти за навчання здійснюються на рахунок:  

 

 

 

 

 Просимо про представлення підтвердження оплати. Підтвердити оплату можна надіслати поштою або перед 

початком занять. Кандидат забовязується сплатити всі оплати за послуги банку.  

Стипендії 

Центр польської мови та культури Ягеллонського Університету не має можливості фінансування чи зниження 

оплат за навчання. Прохання про надання стипендії на навчання в школі польської мови та культури Ягелонського 

університету можна складати до Офісу академічного визнання та міжнародного обміну (Biura Uznawalności 

Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej). Першість надання стипендій в рамках складання прохання надається 

особам з польським походженням.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA KONTA: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ 

W  ŚWIECIE 

NUMER KONTA: 30 1240 4722 1111 0000 4859 4101 BANK: BANK PEKAO SA  

TYTUŁ WPŁATY: KURS JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ (+IMIĘ I NAZWISKO 

STUDENTA)  

IBAN: PL 30 1240 4722 1111 0000 4859 4101  

BIC (SWIFT): PKOPPLPW  

 

 

BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIEDZYNARODOWEJ 

UL. OGRODOWA 28/30 

00-896 WARSZAWA 

tel. (+ 48) 22 826 74 34, 22 828 24 31 

http://www.buwiwm.edu. 


