Вивчення польської мови
Полонійний центр - це спеціалізований науково-дидактичний підрозділ, що функціонує на базі
Колегіуму гуманітарних наук Жешувського університету. До завдань Полонійного центру належить,
зокрема, організація курсів польської мови та культури для іноземців; проведення занять з польської
мови як іноземної для іноземців, що навчаються у Жешувському університеті; організація екзаменів
на підтвердження рівня знання польської мови для вступників до університету.
У Полонійному центрі працюють висококваліфіковані дипломовані викладачі з багаторічним досвідом
викладання польської мови як іноземної. Протягом багатьох років викладачі Центру проводять
заняття у Літній школі польської мови для іноземців та річні підготовчі курси до навчання у закладах
вищої освіти Польщі для стипендіатів програми імені генерала Владислава Андерса. Викладачі Центру
є членами комісії, що проводить сертифікаційні екзамени з польської мови як іноземної. Ці екзамени
відбуваються в Інституті полоністики та журналістики.
В 2020/ 2021 навчальному році Полонійний центр планує організувати комерційні курси (на платній
основі) польської мови як іноземної. У ситуації, якщо стан епідемії covid-19 не дозволить проводити
заняття у традиційній контактній формі, передбачена можливість проведення онлайн занять.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією та згідно з Розпорядженням Міністра науки і вищої
освіти від 23 березня 2020 р. «Про тимчасове обмеження функціонування окремих суб’єктів системи
вищої освіти і науки у зв’язку з запобіганням, протидією і боротьбою з COVID 19 (Законодавчий вісник,
п.511 зі змінами) та відповідно до Наказу Ректора Жешувського університету №62/2020 від 01.06.2020
«Про правила функціонування Жешувського університету від 01.06.2020 до 30.09.2020 в умовах
епідеміологічної загрози»
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
ЗМІНЕНО СПОСІБ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВОЛОДІННЯ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ ЯК ІНОЗЕМНОЮ ДЛЯ
ВСТУПНИКІВ ІЗ-ЗА КОРДОНУ
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВОЛОДІННЯ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ ЯК ІНОЗЕМНОЮ НА РІВНІ В2 ВІДБУДЕТЬСЯ В
ОНЛАЙН-РЕЖИМІ:
ІНСТРУКЦІЯ до виконання екзаменаційного тесту на підтвердження володіння польською мовою як
іноземною:
1) З електронної системи приймальної комісії завантажте наступні документи:
A) ЗАЯВА про самостійне виконання тесту і усвідомлення наслідків відсутності самостійності у
виконанні тесту
Б) ЗГОДА на збір та обробку персональних даних студента (інформаційна клаузула RODO);
B) посилання на ТЕСТ
2) Видрукуйте та підпишіть ЗАЯВУ та ЗГОДУ

3) Скопіюйте посилання на ТЕСТ на панелі браузера або відкрийте його, натиснувши правою кнопкою
миші та натиснувши Ctrl на клавіатурі
4) У першому віконці ТЕСТУ впишіть свої дані (ім’я та прізвище, адреса електронної пошти) відповідно
до даних, які Ви надали в електронній системі приймальної комісії
5) Самостійно виконайте ТЕСТ
6) Відправте ТЕСТ, натиснувши на поле «відправити»
7) Відкануйте або сфотографуйте підписані документи і надішліть за адресою: polonus@ur.edu.pl
8) Оригінали ЗАЯВИ та ЗГОДИ треба надати до Полонійного центру (інформація про строки надання
вищевказаних документів буде надана найближчим часом)

