UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY DLA CUDZOZIEMCÓW
Rok akademicki 2013/2014
Warto poznać język polski, zrozumieć Polaków i polubić Polskę.

GDZIE?

W Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców
Uniwersytetu Wrocławskiego. Siedziba Szkoły znajduje się w centrum Wrocławia,
w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
(Plac Nankiera 15).

Wydział Filologiczny UWr – siedziba Szkoły
KIEDY?

przez cały rok

JAK?

Szkoła prowadzi następujące typy kursów:


kursy semestralne (w czasie roku akademickiego, czyli od października do czerwca),



intensywny kurs letni, w lipcu i sierpniu (w programie tego kursu są również zajęcia
przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego)



kursy dla studentów z programu Erasmus, organizowane przed rozpoczęciem
każdego semestru,



Roczny Kurs Przygotowawczy dla kandydatów na studia w języku polskim,



lektorat języka polskiego dla studentów studiujących po angielsku na Uniwersytecie
Wrocławskim (Program Full-time studies MA/BA)



kursy dokształcające dla nauczycieli języka polskiego jako obcego (w terminach
letniego intensywnego kursu),



kursy na zlecenie osób prywatnych, zagranicznych ośrodków akademickich oraz
różnych instytucji zainteresowanych współpracą z Polską .

Co jeszcze?
Program uzupełniający kształcenie językowe podczas kursów semestralnych:
a. Wiedza o Polsce
b. Polska w dokumencie filmowym
c. Kółko Ortograficzne
d. Kółko Teatralne
e. Kółko Dziennikarskie


Wolontariat – Szkoła zapewnia również pomoc tym studentom, którzy chcą odbyć
praktyki w różnych instytucjach kulturalno-społecznych na terenie Wrocławia.

Kółko teatralne

Śpiewająco po polsku!

UWAGA!
1. Kandydaci zamierzający podjąć studia na Uniwersytecie Wrocławskim w języku polskim
proszeni są o zapoznanie się z informacjami umieszczanymi na stronach internetowych
(www.sjpik.uni.wroc.pl, w zakładce Kandydaci na studia – test).
2. Kandydaci zamierzający podjąć studia na Uniwersytecie Wrocławskim w języku angielskim
proszeni są o kierowanie pytań na adres: international@uni.wroc.pl
Szczegółowe informacje o każdym kursie znajdują się na naszych stronach internetowych w
stosownych zakładkach.

Nasi lektorzy i wykładowcy:


są pracownikami naukowymi Instytutu Filologii Polskiej, absolwentami polonistyki ze
specjalnością „Nauczanie języka polskiego jako obcego” lub absolwentami Podyplomowych
Kwalifikacyjnych Studiów Nauczanie języka polskiego jako obcego. Mają wieloletnie
doświadczenie w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców, zdobywane w kraju i na wielu
zagranicznych uniwersytetach;



są autorami podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego, programów
nauczania, poradników i artykułów związanych z nauczaniem języka polskiego jako obcego
(patrz: www.sjpik.uni.wroc.pl, zakładka: „Nasze książki”);



są współtwórcami polskiego systemu certyfikacyjnego (www.certyfikatpolski.pl,) autorami
zadań i testów certyfikatowych oraz egzaminatorami podczas państwowych egzaminów z
języka polskiego jako obcego. Oznacza to , że uczestnik każdego kursu na szansę
zaznajomienia się z typami zadań egzaminacyjnych oraz techniką ich rozwiązywania.



Wykładowcami na kursach są pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego i innych
wrocławskich uczelni lub specjalistami wybranych dziedzin nauki, sztuki i kultury.



Szkoła bierze również udział w realizacji oferty edukacyjnej Instytutu Filologii Polskiej
UWr (specjalność i Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Nauczanie Języka Polskiego jako
Obcego).

WROCŁAW
Wrocław to stolica bardzo ciekawego pod względem kulturowym i turystycznym regionu.
Wrocław, ze względu na swoją historię nazywany jest często miastem spotkań, mówi się też, że tu
Wschód spotyka się z Zachodem. Pobyt we Wrocławiu - mieście akademickim o fascynującej
historii oraz bogatym życiu artystycznym - pozwala przyjrzeć się, w jakim stopniu
wielokulturowa przeszłość została zaakceptowana przez dzisiejszych wrocławian i jak ubarwiła i
wzbogaciła współczesne dzieje miasta.
Warto przyjechać na kurs języka polskiego, dowiedzieć się więcej i osobiście przekonać się,
dlaczego Wrocław jest nazywany Miastem Spotkań !

Uniwersytet Wrocławski

Hala Stulecia

Ostrów Tumski

Najwyższy budynek we Wrocławiu –Sky Tower

Proszę odwiedzać nasze strony internetowe – naprawdę warto!
www.sjpik.uni.wroc.pl

