
Informacje dodatkowe: 

Osoby, które w kolumnie "UWAGI" mają wpisane: 

1. - "NB"- nie przystąpiły do egzaminu z języka polskiego i w związku z tym zostały 

przydzielone  losowo do grup, gdzie zostaną poddane sprawdzianowi wiedzy w trakcie zajęć. 

2. - "ZW" zostały zwolnione z kursu języka polskiego - na podstawie: 

- ukończenia w Polsce studiów I stopnia lub 

- posiadania polskiej matury  

- ukończenia kursu języka polskiego w poprzednich latach (osoby wznawiające studia) 

3.- "ZDANY"- zostały zwolnione z kursu języka polskiego na podstawie uzyskania z 

egzaminu wstępnego co najmniej 51 punktów,  

4.- "USTNY" - uzyskały liczbę punktów niewiele poniżej 51 i zostaną "dopytane" ustnie w 

trakcie zajęć 

5. – „KURS” są Studentami studiów w języku rosyjskim lub angielskim i wyrazili chęć 

uczestniczenia w kursie języka polskiego. 

 

Wszystkie pozostałe osoby zostały zakwalifikowane na kurs języka polskiego według 

załączonej listy. Jedynym kryterium podziału była liczba uzyskanych punktów z egzaminu. W 

trakcie kursu odbędzie się 60 godzin lekcyjnych zajęć (20 spotkań po 3 godziny lekcyjne)  

Koszt kursu wynosi 800 złotych - wpłaty za kurs należy dokonać do dnia 30 grudnia 

2022 roku, na swoje indywidualne konto studenta, z adnotacją: Opłata za kurs języka 

polskiego" lub gotówką w kasie Uczelni.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zajęcia będą odbywały się (za pośrednictwem MS Teams) w następujących terminach: 

Poniedziałki 17.00 – 19.15 i środy 13.30 – 15.45 

24.10.2022,    26.10.2022,    2.11.2022,     7.11.2022,    9.11.2022,     14.11.2022,     

16.11.2022,    21.11.2022,    23.11.2022,    28.11.2022,   30.11.2022,   5.12.2022,       

7.12.2022,      12.12.2022,    14.12.2022,    9.01.2023,    11.01.2023,     16.01.2023,    

18.01.2023,    23.01.2023     
 

Wtorki 8.00 -11.15  i środy: 13.30 – 15.45 (grupa 1) 

25.10.2022,    26.10.2022,    2.11.2022,     8.11.2022,    9.11.2022,     15.11.2022,     

16.11.2022,    22.11.2022,    23.11.2022,    29.11.2022,   30.11.2022,   6.12.2022,       

7.12.2022,      13.12.2022,    14.12.2022,    10.01.2023,    11.01.2023,     17.01.2023,    

18.01.2023,    24.01.2023     
 

Wtorki i czwartki: w godzinach: 17.00 - 19.15 (grupa 2) 

25.10.2022,    27.10.2022,    3.11.2022,     8.11.2022,    10.11.2022,     15.11.2022,     

17.11.2022,    22.11.2022,    24.11.2022,    29.11.2022,   1.12.2022,   6.12.2022,       

8.12.2022,      13.12.2022,    15.12.2022,    10.01.2023,    12.01.2023,     17.01.2023,    

19.01.2023,    24.01.2023     
 

Osoby nieobecne na egzaminie, które nie zostały przydzielone do odpowiedniego zespołu w 

aplikacji M.S. Teams (w momencie jego tworzenia nie posiadały jeszcze numeru albumu) - 

natychmiast po uzyskaniu numeru albumu i dostępu do pakietu MS OFFICE proszone są o 

dopisanie się do grupy "POLSKI_2022 - mgr J. Piłat" przy użyciu kodu: xhx28ib 

W przypadku, gdy wystąpią problemy z "pokrywaniem" się kursu języka polskiego z 

innymi zajęciami - istnieje możliwość zmiany terminu zajęć z języka polskiego - należy 

to ustalić bezpośrednio z Lektorką prowadzącą zajęcia.                                           


