
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 
Uniwersytet Łódzki, 

Deklaracja uczestnictwa 
Application form 

Nazwisko (Surname) .................................................................................................. 
Imię (Name) .............................................................................................................. 
Data  urodzenia (Date of Birth) .................................................................................. 
Płeć (Sex)* Mężczyzna (Male) Kobieta (Female) 
 
Kraj (Country) ........................................................................................................... 
Nr paszportu (Passport No) ........................................................................................ 
 
Wykształcenie*  średnie  wyższe   student 
(Education)  (secondary) (university degree) (student) 
 
Stopień znajomości języka polskiego* - nie znam (I don't know) 
(Knowledge of Polish)   - słaby (poor) 
     - średni (intermediate) 
     - zaawansowany (advanced) 
 
Znajomość innych języków ........................................................................................ 
(Do you know any other languages?) 

Wybieram kurs (I choose the following course)*   
A          
B  1. Stopień podstawowy (elementary level)  
 2. Stopień dla zaawansowanych (advanced level) 
C  kierunek studiów (specialization). ........................................................................ 

Adres (Address). e-mail: ............................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Znam zasady uczestnictwa w kursie i akceptuję je. 
(I understand the rules of participation in this course.) 
 
Data (Date)     Podpis (Signature) 
 
..........................................   ................................................. 
 
* właściwe podkreślić (underline applicable word) 
Kartę proszę wypełnić drukowanymi literami w języku polskim lub angielskim. 
(Please complete the form in capital letters in Polish or English) 

  
 
 
 
 
 
 
 
UNIWERSYTET ŁÓDZKI 
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 
ul. Kopcińskiego 16/18          www.sjpdc.uni.lodz.pl 
90-232 Łódź, POLAND  e-mail  sjpdc@uni.lodz.pl 
 telefon +48-42 6354703 

Nr konta UŁ: Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Łodzi, 
13 1240 3028 1978 0000 2822 2550 

 
Zapraszamy na kursy języka polskiego. 

  Jesteśmy najstarszą instytucją w Polsce specjalizującą się w uczeniu 
cudzoziemców języka polskiego. Działamy od 1952 roku. Dyplom SJPdC 
uzyskało już ponad 29 000 studentów. Nasi absolwenci stanowią 80% 
wszystkich cudzoziemców studiujacych w Polsce. Dysponujemy wyspecjali-
zowaną kadrą nauczycieli, dużym doświadczeniem i sprawdzonymi metodami 
nauczania języka polskiego jako obcego.  
 
Proponujemy: 
A. kurs miesięczny (120 godzin) rozpoczynający się 1 sierpnia 2022 r., 

zgłoszenia do 01.07.2022 r. Koszt – 480 EUR, 
B. kursy pięciomiesięczne (450 godzin): od 1 marca 2023 r. -zgłoszenia do 

01.02.2023 r.  oraz  od  3 października 2022 r.- zgłoszenia do 01.09.2022 
r. Koszt – 1700 EUR. 

 
 Możemy także organizować kursy w innych, dogodnych dla Państwa 
terminach, jeżeli na miesiąc przed rozpoczęciem nauki zgłosi się co najmniej 
dziesięciu słuchaczy. Przewidujemy naukę języka polskiego dla począt-
kujacych i zaawansowanych, konwersacje oraz kursy z opanowaniem słow-
nictwa specjalistycznego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych języ-
kiem, literaturą i kulturą polską (prowadzimy zajęcia specjalistyczne). Podczas 
trwania każdego kursu przewidujemy wycieczki, spektakle teatralne, 
spotkania z ludźmi nauki, kultury i businessu.  
 Oferujemy możliwość zakwaterowania w domu studenckim i wyżywienia 
w stołówce studenckiej (łączna opłata około 400 EUR miesięcznie). 

Zapraszamy wszystkich chętnych! 



C. dziewięciomiesięczne kursy przygotowawcze (początek w październiku) 
 800 – 900 godzin nauki języka ogólnego i specjalistycznego- przedmiotów  
 kierunkowych dla wybranych studiów 

 a) dla kandydatów na studia w Polsce (humanistyczne, medyczne, techniczne, 
   ekonomiczne, rolnicze itp), 

 b) dla kandydatów na studia podyplomowe i doktoranckie (konieczna jest 
   zgoda Ministerstwa Edukacji Narodowej RP), 
 
Nasi absolwenci kursów C są przyjmowani bez egzaminu wstępnego na większość 
polskich uczelni. Doświadczenie pokazuje, że mogą oni z powodzeniem studiować 
w języku polskim. 
 
Informacja o kosztach kursu, wyżywienia i zakwaterowania: 

Opłata za naukę wynosi 3000 EUR 

Uwaga! Osoby pochodzenia polskiego wnoszą opłaty za kursy a) i b) obniżone 
 o 30%. 

Kandydat ponosi dodatkowo koszty zakwaterowania i wyżywienia. Miejsce w pokoju 
dwuosobowym kosztuje ok.125 EUR, koszt miesięcznego wyżywienia - ok. 275 
EUR. 

Opłata za naukę powinna być wniesiona przed rozpoczęciem kursu. 

Opłata podlega zwrotowi : 
 1) za okres niepobierania nauki, jeżeli student 
  a) otrzymał urlop, 
  b) zrezygnował z nauki ze względów zdrowotnych, potwierdzonych przez 
      służbę zdrowia; 
  c) nie uzyskał wizy studenckiej 
 2) za drugi semestr, jeżeli w pierwszym semestrze student 
  zrezygnował z nauki z innych przyczyn niż określone w punkcie 1b 
   lub został skreślony z listy studentów  
Rezygnacja w trakcie trwania nauki wiąże się z anulowaniem wizy studenckiej. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 
- nazwisko i imię kandydata; 
- adres w kraju ojczystym; 
- kraj; 
- płeć, datę i miejsce urodzenia; 
- numer paszportu; 
- kierunek studiów. 

Kandydat powinien określić którym kursem jest zainteresowany. Wymagane jest 
również zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia kandydata. 
Kandydat na studia powinien załączyć odpis lub uwierzytelnioną fotokopię 
świadectwa ukończenia szkoły średniej, uprawniającego do podjęcia studiów; 
kandydat na studia podyplomowe - kopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej; 
w odniesieniu do studiów doktoranckich wymagany jest dyplom potwierdzający 
uzyskanie stopnia magistra (master degree) lub równorzędnego. 
 
Warunki socjalne 
Oferujemy studentom głównie dwuosobowe pokoje - z WC, prysznicem, małą 
kuchnią, instalacją telewizji satelitarnej oraz możliwością podłączenia komputera do 
uinternetu.  
Student może wykupić całodzienne lub częściowe wyżywienie w stołówce.  


