
 

ZARZĄDZENIE  Nr 70/2008 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  30 września 2008 r. 
 
 
 
 

w sprawie utworzenia Rocznego Kursu Przygotowawczego dla cudzoziemców 
zamierzających podjąć studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 

 
 

 § 1. 1. Z dniem 1 października 2008 r. w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla 
Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy się Roczny Kurs Przygotowawczy dla 
cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim na Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
        2. Roczny Kurs Przygotowawczy prowadzony jest zgodnie z Regulaminem, który 
stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 



         Załącznik  
         do zarządzenia Nr 70/2008 
         z dnia 30 września 2008 r. 

 
 
 
 

REGULAMIN 
Rocznego Kursu Przygotowawczego  

dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim 
na Uniwersytecie Wrocławskim 

 
§ 1 

 
1.  Roczny Kurs Przygotowawczy przeznaczony jest dla cudzoziemców zamierzających  
     podjąć studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
2. Zasady   uczestnictwa  w  Rocznym Kursie   Przygotowawczym  określa   niniejszy 

Regulamin. 
 

§ 2 
 
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Roczny Kurs Przygotowawczy jest spełnienie 
następujących wymogów: 
 1/ ukończone 18 lat i posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, 
 2/ posiadanie wizy lub karty pobytu uprawniającej do zamieszkania na terytorium  
     Rzeczypospolitej Polskiej w czasie kursu, 

3/ wykazanie się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem  
    lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia,  
4/ posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw  
    nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty 
    Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym 
    Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. 
 

§ 3 
 
Cudzoziemiec starający się o zakwalifikowanie na kurs wypełnia deklarację uczestnictwa, 
której wzór znajduje się na stronie internetowej Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla 
Cudzoziemców oraz wpłaca wpisowe w wysokości 200 euro w przeliczeniu na złote polskie 
według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty. 
 
 

§ 4 
 
Po zakwalifikowaniu się na kurs cudzoziemiec otrzymuje legitymację studencką  wydawaną 
przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, która potwierdza jego status 
studenta. 
 
 
 
 



 
 

§ 5 
 

1. Nauka na Rocznym Kursie Przygotowawczym jest odpłatna.  
2. Wysokość opłaty określana jest corocznie w euro przez Rektora, na podstawie kosztorysu 

sporządzanego przez Kierownika Rocznego Kursu Przygotowawczego zweryfikowanego  
przez Dyrektora Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców. 

3. Opłaty wnoszone są w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro 
Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty. 

4. Na wysokość opłaty składają się koszty kształcenia, przeprowadzanych egzaminów 
i wydawanych świadectw oraz koszty administracyjne. 

5. Opłata za cały okres kształcenia  wpłacana jest przez kandydata przed rozpoczęciem nauki 
na wydzielone subkonto Rocznego Kursu Przygotowawczego. 

6. Opłata nie podlega zwrotowi, chyba że występują udokumentowane okoliczności 
uzasadniające zwrot opłaty. 

 
§ 6 

 
Tryb zaliczania studiów w ramach Rocznego Kursu Przygotowawczego ustala Dyrektor 
Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców wraz z Kierownikiem Kursu 
Przygotowawczego zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 
§ 7 

 
Nauka na Rocznym Kursie Przygotowawczym trwa dwa semestry, obejmuje 720 godzin 
lekcyjnych, w tym: 
 1/ 600 godzin nauki ogólnego języka polskiego (po 300 godzin w semestrze), 
 2/ 120 godzin nauki specjalistycznego języka polskiego (30 godzin w pierwszym  
     semestrze, 90 godzin w drugim semestrze). 

 
§ 8 

 
1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.  
2. Warunkiem dopuszczenia studenta do sesji egzaminacyjnej jest: 

1/ systematyczne uczestnictwo w przewidzianych planem zajęciach dydaktycznych, 
2/ przystępowanie do testów i sprawdzianów przewidzianych w programie kursu, 
3/ uzyskanie pozytywnych ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów w każdym 
    semestrze.  

3. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną, ma obowiązek uzyskać brakujące 
zaliczenie w terminie podanym przez  prowadzącego zajęcia, nie później niż w ostatnim 
dniu sesji. 

4. W drugim semestrze wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich 
przedmiotów – nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. 

 
§ 9 

 
1.   Student, który został dopuszczony do sesji egzaminacyjnej, ma obowiązek przystąpić do    

wszystkich wymaganych egzaminów w wyznaczonym terminie. 
2.   W stosunku do studenta, który nie uzyskał pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów 



Dyrektor Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, po zapoznaniu się 
      z opinią Kierownika  Rocznego  Kursu  Przygotowawczego oraz osób prowadzących  
      zajęcia, wydaje decyzję o: 

1/ warunkowym zezwoleniu na przystąpienie do sesji egzaminacyjnej, 
2/ niedopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej co oznacza niezaliczenie  Rocznego  
    Kursu Przygotowawczego. 

3. Warunkowe zezwolenie na przystąpienie do sesji egzaminacyjnej może otrzymać student,  
    który wykazał się 90 % frekwencją na zajęciach i otrzymał pozytywną opinię lektora  
    grupy i wykładowców. 
 

§ 10 
 
1. Student ma prawo ubiegać się o zezwolenie na  powtarzanie semestru  zgodnie  z  zasadami 
    obowiązującymi na Uniwersytecie Wrocławskim.  
2. Za powtarzanie semestru student wnosi opłatę w wysokości ustalonej przez Rektora na  
    wniosek Dyrektora Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców. 
 

§ 11 
 
1. Sesja egzaminacyjna dla studentów Rocznego Kursu Przygotowawczego obejmuje  
    egzaminy: 

1/ z języka polskiego jako języka obcego z elementami wiedzy o Polsce, 
2/ kierunkowe związane z profilem planowanych studiów. 

2. Do egzaminu z języka polskiego, po każdym semestrze, zobowiązani są przystąpić wszyscy  
    studenci Rocznego Kursu Przygotowawczego.  
 

§ 12 
 
1. Egzamin z języka polskiego składa się z części pisemnej (testu) oraz części ustnej. 
2. Test z języka polskiego składa się z czterech części. Poszczególne części testu sprawdzają: 

1/  poprawność gramatyczną,  
2/  rozumienie ze słuchu, 
3/  rozumienie tekstu pisanego, 
4/  umiejętność  pisania. 

3. Z każdej części testu student powinien uzyskać wymagane minimum punktów. 
4. Uzyskanie oceny niedostatecznej z testu pisemnego powoduje niedopuszczenie studenta do 
    egzaminu ustnego.  
5. Student ma prawo do poprawy testu pisemnego tylko w tych częściach, w których uzyskał  
    ocenę niedostateczną. 
6. Egzamin ustny  sprawdza  sprawność komunikacyjną, znajomość leksyki związanej z  
    planowanym kierunkiem studiów oraz umiejętność  formułowania ciągłych wypowiedzi na  
    określony temat. 
7. Na ocenę końcową egzaminu z języka polskiego składają się:  

1/ oceny z testów i sprawdzianów cząstkowych przeprowadzanych w semestrze, 
2/ ocena z końcowego egzaminu pisemnego,  
3/ ocena z egzaminu ustnego.  
 

 
 
 



 
§ 13 

 
W  przypadku uzyskania oceny niedostatecznej  z  jakiejś  części  egzaminu student poprawia  
ocenę  w  sesji  poprawkowej.  Termin egzaminu w sesji poprawkowej wyznacza prowadzący  
zajęcia.  

 
§ 14 

 
1.  Terminy egzaminów z przedmiotów kierunkowych wyznaczają prowadzący  poszczególne  
    przedmioty. W przypadku uzyskania  oceny niedostatecznej wykładowca wyznacza  termin  
    egzaminu w sesji poprawkowej. 
2. O formie egzaminu (ustnej lub pisemnej)  z przedmiotu kierunkowego decyduje nauczyciel  
    akademicki w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla  
    Cudzoziemców oraz  Kierownikiem Rocznego Kursu Przygotowawczego. 
3. Za   zgodą   Kierownika   Rocznego   Kursu   Przygotowawczego    końcowe    egzaminy  z  
    przedmiotów kierunkowych mogą zostać rozłożone  na 2 części.  Zakres materiału w  
    każdej części i terminy ustala prowadzący  zajęcia.  
4. Warunkiem  zdania  każdego  egzaminu  kierunkowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z   
    egzaminów cząstkowych. 
 

§ 15 
 
1. Student, który  w  sesji egzaminacyjnej  nie  zdał  wszystkich egzaminów, powinien złożyć  
    egzaminy w wyznaczonym terminie w sesji poprawkowej. 
2. W przypadku niezaliczenia egzaminów w sesji poprawkowej Kierownik Rocznego Kursu 
    Przygotowawczego może w uzasadnionych przypadkach (choroby i inne wypadki losowe) 
    wyznaczyć dodatkowy termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności studenta z niezliczonych 
    przedmiotów. 
 

§ 16 
 

Wysokość opłaty za egzamin poprawkowy ustala Rektor,  na wniosek Dyrektora Szkoły 
Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców. 
 

§ 17  
 

Student Rocznego Kursu Przygotowawczego: 
 1/  ma obowiązek przestrzegania Regulaminu studiów oraz innych wewnętrznych 
                      aktów normatywnych obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim, 
 2/ nie jest uprawniony do korzystania ze świadczeń z funduszu pomocy  
          materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 

§ 18 
 

1. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Rocznego Kursu Przygotowawczego 
      z wyszczególnieniem ocen uzyskanych z każdego przedmiotu. 
2. Świadectwo ukończenia kursu jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka  
      polskiego w stopniu  pozwalającym  podjąć  studia  w  języku  polskim  na  Uniwersytecie 
      Wrocławskim. 



 
 

§ 19 
 

Studenci  Rocznego Kursu Przygotowawczego powinni w terminie do 15 maja każdego roku 
wybrać kierunek studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, na  którym chcieliby podjąć 
przyszłe studia i poinformować o swojej decyzji Kierownika Rocznego Kursu 
Przygotowawczego. 
 

§ 20 
 
 

Od decyzji dotyczących studentów Rocznego Kursu Przygotowawczego przysługuje 
odwołanie do Rektora. 
 

 


