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Szkoła Kultury i Języka Polskiego
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna organizuje kursy przygotowawcze i egzaminy z języka
polskiego jako obcego.
Trwa rekrutacja na najbliższy kurs przygotowawczy. Wypełniony kwestionariusz (do pobrania
poniżej) prosimy przesłać na adres jezykpolski@wseh.pl [1] lub złożyć w sekretariacie uczelni.
W związku z komunikatem Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka
Polskiego jako Obcego z dnia 1 kwietnia 2020 r., uprzejmie informujemy o odwołaniu sesji
egzaminacyjnej w dniach 6-7 czerwca 2020 r. Więcej informacji tutaj [2].
Więcej informacji można uzyskać pod adresem jezykpolski@wseh.pl [1] (dotyczy kursu) lub
certyfikacja@wseh.pl [3] (dotyczy egzaminu) lub pod nr. telefonu +48 33 816 51 70.

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w roku: 2020 [4]

Oferta:

Kurs przygotowawczy

Kurs obejmuje: 30 godzin lekcyjnych, dwa razy w tygodniu 1.5 godziny, w godzinach popołudniowych
Opłata za kurs: 450 PLN (przy minimum 10 osobach)
Termin spotkania organizacyjnego: 31 lipca 2020 r., godz. 16.30.

Wpłaty należy dokonać na konto:
IBAN: PL58 1030 0019 0109 8503 0009 7975 (uwaga! zmiana numeru konta)
Nazwa banku:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Adres banku:

ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

BIC/SWIFT:

CITIPLPX

Z dopiskiem: Kurs przygotowawczy

Justyna Magiera - prowadząca kurs przygotowawczy do egzaminu z języka polskiego jako obcego.
Agnieszka Sromek - prowadząca kurs z języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia z kursu dla dzieci mogą się odbywać w:
Twój cel:
wseh.pl

Page 1 of 3

Szkoła Kultury i Języka Polskiego
Published on WSEH (https://wseh.pl)

poniedziałek: 7.45-8.30, 13.45
wtorek: 15.30
środa: 7.45-8.30 lub od 12.45
czwartek: 7.45-9.35 lub od 13.45

Egzamin

Rozpoczęcie rekrutacji na sesję październikową planowane jest na 17 sierpnia 2020 r. od godz.
12.00.

Formularz rekrutacyjny dostępny będzie w dniu rozpoczęcia rekrutacji.

Opłata za egzamin
Poziom B1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych) – koszt w złotych zostanie podany
później.
Poziom B2 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych) – koszt w złótych zostanie podany
później.
Opłatę za egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego oblicza się według średniego kursu
euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wpłatę.
Koszt egzaminu – 150 EUR.

Numer konta, na które należy przelać opłatę:
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citibank)
58 1030 0019 0109 8503 0009 7975 (uwaga! zmiana numeru konta)

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: +48 338165170

jezyk_polski.samoocena.pdf [5]
j.pl_.kwestionariusz.kurs_.pdf [6]
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Najlepsza uczelnia na Podbeskidziu.
Od 1997 roku Uczelnia realizuje misję: "Obudzić w studentach niepohamowaną ciekawość świata"
Misja ta realizowana jest poprzez kształtowanie w studentach twórczych osobowości oraz
umiejętności zdobywania potrzebnej wiedzy, a także poprzez wysoką jakość kształcenia i elastyczny
system nauczania.

Wyższa Szkoła
Ekonomiczno-Humanistyczna

ul. gen. Wł. Sikorskiego 4 i 4c
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 816 51 70
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