
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

„Polski na studia”  
poziom B1 (wrzesień), 80h 

 

KOMERCYJNE 
KURSY JĘZYKA 

POLSKIEGO 

Jeśli wkrótce rozpoczynasz naukę w SAN, nie masz certyfikatu z języka 
polskiego na poziomie B1, chcesz potwierdzić swoją znajomość języka 
polskiego i solidnie przygotować się do studiowania w języku polskim, 
zapisz się na kurs „Polski na studia”. Kurs na poziomie B1 organizowany 
jest w formie stacjonarnej w Warszawie oraz, dla kandydatów, którzy nie 
mogą przyjechać we wrześniu do Polski, w formie on-line z lektorem w 
aplikacji Teams oraz na platformie edukacyjnej LINGUA. Na kurs 
zapraszamy kandydatów, którzy wcześniej uczyli się języka polskiego na 
kursach w swoich krajach lub na kursach organizowanych przez SAN 
(„Polski bez granic” i „Letni kurs języka polskiego”) i osiągnęli poziom 
A2. 
Zajęcia prowadzone są w małych grupach, dzięki czemu każdy uczestnik 
ma możliwość  aktywnego uczestnictwa w kursie i przygotowania się do 
studiowania w języku polskim. Program dostosowany jest do potrzeb 
studenta i oprócz tematyki ogólnej rozszerzony jest o zagadnienia 
dotyczące struktury uczelni, toku studiów, załatwiania formalności na 
uczelni, form zwracania się do wykładowców. W programie są także 
warsztaty przygotowujące do wypowiedzi ustnych i pisania prac 
zaliczeniowych. 
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów języka polskiego 
metodami aktywizującymi z naciskiem na praktyczne posługiwanie się 
językiem polskim na studiach. Kurs trwa 80 godzin, zakończony jest 
egzaminem na certyfikat B1, który jest warunkiem rozpoczęcia nauki w 
SAN. Dla uczestników kursu egzamin jest bezpłatny. Zarówno kurs on-
line jak i stacjonarny odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku. 
Uczestnicy kursu on-line biorą udział w lekcjach z lektorem w aplikacji 
Microsoft Teams (2 godziny dziennie), następnie przerabiają trzy lekcje 
na platformie edukacyjnej LINGUA (razem 5 lekcji dziennie).  Możesz 
też wziąć udział w kursie stacjonarnym w Warszawie (zajęcia 5 godzin 
dziennie). Wybór formy uczestnictwa w kursie zależy od Ciebie. Po tak 
intensywnym kursie studiowanie w języku polskim nie będzie stanowiło 
już problemu. 

CZAS TRWANIA: 6.09-28.09, 80h 
ZAPISY: do 2.09 
CENA: 1200 zł 
PROMOCJA: 50% zniżki przy zapisie do SAN do 30.06 + egzamin 
wliczony w cenę kursu 

Zainteresowany? Przejdź do formularza zapisu TUTAJ. 

 

ul. Kilińskiego 109, pok. 15 
90-011 Łódź 

www.multi.san.edu.pl  
 

KONTAKT w sprawie kursów 
polskiego: dwieczorek@san.edu.pl 

  
 

MULTI Language Center 
Centrum Językowe SAN 

https://event.san.edu.pl/wydarzenie/polski-na-studia-poziom-b1/604/
http://www.multi.san.edu.pl/
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