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Certyfikowane egzaminy z języka polskiego jako obcego w dniach 23-24
listopada br.!
Miło nam poinformować, iż Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna jako
jedyna w Bielsku-Białej stała się uprawnionym ośrodkiem do organizowania
certyfikowanych
egzaminów z języka polskiego jako obcego, na poziomach:
- A1, A2, B1 I B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
Równocześnie informujemy, że w dniach 23- 24 listopada br. w siedzibie uczelni WSEH, przy
ulicy Sikorskiego 4 w Bielsku-Białej, odbędą się certyfikowane egzaminy z języka polskiego
jako obcego. Do egzaminu, który w tych samych dniach odbędzie się na terenie całej Polski, jak i w
innych krajach http://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/miasta-w-ktorych-planowane-sa-egzaminycertyfikatowe-z-jezyka-polskiego-jako-obcego-w-dniach-23-24-listopada-2019-r/ [1], w samym
Bielsku-Białej łącznie przystąpi 55 obcokrajowców (z Ukrainy, Białorusi, Turcji, Mongolii,
Izraela, Armenii, Federacji Rosyjskiej). Warto podkreślić, że aż 75% wśród uczestników
przystępujących do egzaminu zamieszkuje już od jakiegoś czasu w Bielsku-Białej. To
wielka duma i radość dla Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, jak i dla miasta, w którym
coraz więcej obcokrajowców osiedla się i znajduje pracę. Certyfikowane egzaminy z języka polskiego
jako obcego, które odbędą się w w/w dniach, z pewnością zainaugurują cykl planowanych
egzaminów w 2020 roku, których organizatorem jest Państwowa Komisja ds. Poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (http://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/ [2]).
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie w/w informacji wśród cudzoziemców, którzy
licznie przybywają do Bielska-Białej, w celu pogłębienia ich świadomości o możliwości przystąpienia
do certyfikowanego egzaminu z języka polskiego jako obcego w Bielsku-Białej, w kolejnych
terminach.
Więcej informacji na temat zbliżającego się wydarzenia znajdziecie Państwo na naszej
stronie:
https://wseh.pl/pl/aktualnosci/certyfikowany-egzamin-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.htm [3]
a także w zakładce Szkoła Języka i Kultury Polskiej:
https://wseh.pl/pl/page/oferta-edukacyjna/szkola-kultury-i-jezyka-polskiego.html [4]
Odsyłamy również na stronę:
http://certyfikatpolski.pl/ [5]

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
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