
 
                                                                       

Szczegółowy opis letniego kursu NAWA dla studentów i naukowców 

 

1. Podstawowe informacje o kursach 

Kursy przeznaczone są dla studentów i naukowców zagranicznych uczelni, którzy są cudzoziemcami lub 

posiadają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju), dla których polski nie jest 

pierwszym językiem, którzy nie studiują, nie są zatrudnieni i nie mieszkają w Polsce oraz posługują się językiem 

polskim lub angielskim na poziomie co najmniej B1. Kursy odbywają się w lipcu i sierpniu i trwają 2, 3 lub 4 

tygodnie.  

Program kursów obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego, wycieczki, warsztaty, wykłady 

dotyczące polskiej historii i kultury oraz imprezy integracyjne.  

Udział w kursach i wszystkich związanych z nimi aktywnościach jest dla uczestników bezpłatny. 

 

2. Program kursu będzie obejmował co najmniej1: 

1) 15 godzin tygodniowo podstawowych zajęć z języka polskiego w grupach na odpowiednich poziomach. 

2) 10 godzin tygodniowo dodatkowych zajęć, w tym np.: 

a) warsztaty w grupach liczących nie więcej uczestników niż zajęcia językowe, 

b) wykłady z historii i kultury Polski, 

c) imprezy integracyjne, 

d) wspólnie realizowane projekty. 

3) Jedną wycieczkę poza miasto, w którym odbywa się kurs, i jedno wyjście kulturalne na tydzień. 

4) Materiały dydaktyczne – w tym co najmniej jeden podręcznik lub skrypt. 

Zwracamy uwagę, że jest to minimum programowe, a poszczególne uczelnie często oferują więcej. Ostateczne 

oferty programowe poszczególnych kursów uczelnie przedstawią w momencie rozpoczęcia rekrutacji.  

 

3. Wytyczne dotyczące rekrutacji2: 

1) przyjęcie na kurs studentów i naukowców, dla których uczestnictwo w kursie okaże się najbardziej 

użyteczne z punktu widzenia celów kursu (czyli np. osób, które o Polsce wiedzą niewiele lub osób, które 

wiążą swoją karierę akademicką lub zawodową z Polską – np. studentów studiów polonistycznych 

i polonoznawczych lub przyszłych lektorów języka polskiego), 

2) przyjęcie na kurs osób, których osiągnięcia (np. akademickie) lub pozycja w środowisku, lub możliwości 

wpływania na opinię publiczną w swoim środowisku bądź kraju zwiększają prawdopodobieństwo, że 

pozytywne opinie o Polsce i życzliwy do niej stosunek upowszechnią się (np. preferowanie osób, które 

publikują swoje teksty), 

3) znaczący odsetek studentów z krajów wskazanych na liście krajów preferowanych,  

4) różnorodność uczestników pod względem kraju pochodzenia, uczelni, środowisk, wydziałów, na których 

studiują, 

5) znaczący odsetek osób, które nie korzystały jeszcze z tej formy wsparcia Państwa Polskiego, 

                                                      
1 W przypadku kursów zdalnych program – w tym wycieczki i imprezy integracyjne – zostanie zrealizowany w formie zdalnej. 
2 Nie dotyczy osób skierowanych na kurs przez upoważnione instytucje w związku z realizacją umów bilateralnych między 
Rzeczpospolitą Polską i innymi krajami lub na podstawie decyzji Dyrektora NAWA. Takie osoby mają zagwarantowane miejsca na 
kursie. 



  
 
 

6) umożliwienie nauki osobom, które wcześniej nie uczyły się języka polskiego. 

 

4. Minimalne standardy dotyczące zakwaterowania3: 

1) Pomieszczenia, w których będą mieszkać uczestnicy kursu, muszą mieć co najmniej dobry standard pod 

względem estetyki, czystości, wielkości pomieszczeń i warunków sanitarnych (dostępności łazienki).  

2) Liczba pomieszczeń musi zapewnić możliwość takiego rozlokowania, by w jednym pokoju mieszkały nie 

więcej niż 3 osoby, a jedna łazienka przypadała na nie więcej niż 6 osób.  

3) Bezpłatny dostęp do Internetu. 

 

5. Minimalne standardy dotyczące wyżywienia4: 

1) Posiłki dobrej jakości, trzy w ciągu dnia, różnorodne i z możliwością wyboru (co najmniej 

mięsne/bezmięsne), zrównoważone pod względem kaloryczności i obecności różnych grup produktów 

(warzywa, produkty zawierające białko, skrobię, węglowodany). 

2) W odniesieniu do dwóch posiłków w ciągu dnia (śniadania i/lub kolacji) Uczelnia może zapewnić je 

poprzez wypłatę ryczałtu w wysokości nie mniejszej niż 15 zł.  

3) W przypadku wycieczek i wyjść kulturalnych Beneficjent może zastąpić posiłek tzw. suchym prowiantem, 

ale nie może dotyczyć to obiadu. 

 

6. Dodatkowe uwagi 

1) Uczelnie wystawią odpowiednie zaświadczenia lub zaproszenia osobom przyjętym na kurs, które 

potrzebują dodatkowych dokumentów w celu uzyskania wizy. 

2) Do obowiązków uczestników należy: 

• osiągnięcie wskazanej przez uczelnię minimalnej frekwencji na zajęciach, 

• udział w działaniach ewaluacyjnych w trakcie kursu i po jego zakończeniu, w tym wypełnienie w ciągu 

14 dni ankiety on-line, do której dostęp zostanie przekazany przed zakończeniem kursu, 

• współdziałanie z organizatorem kursu i prowadzącymi zajęcia lektorami w celu osiągnięcia jak 

najlepszych efektów kursu, 

• sfinansowanie we własnym zakresie kosztów podróży w obie strony (na kurs i z kursu), 

• dbałość o miejsce zakwaterowania, miejsca odbywania zajęć i o powierzone materiały dydaktyczne, 

• posiadanie aktualnego ubezpieczenia medycznego wraz z pokryciem ewentualnych kosztów 

transportu do kraju zamieszkania. 

                                                      
3 Nie dotyczy sytuacji organizowania kursów wyłącznie w formie zdalnej. 
4 Nie dotyczy sytuacji organizowania kursów wyłącznie w formie zdalnej. 


