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Cursuri de vară ale limbii și culturii poloneze 2018

Agenția Națională de Schimburi Universitare (NAWA) din Polonia informează că
în luna martie 2018 va ﬁ anunțată înscrierea aplicațiilor în Programul Cursurile de
vară ale limbii și culturii poloneze 2018.
Scopul programului este de a preda și promova limba și cultura poloneză,
permițând studenților străini să participe gratuit la cursurile de vară organizate în
Polonia pe o durată de trei sau patru săptămâni.
Programul include învățarea limbilor străine, excursii și prelegeri privind istoria
și cultura poloneze și se adresează persoanelor care învață limba polonă ca limbă
străină, precum și celor care intenționează să înceapă să învețe. Datorită
participării la curs, străinii își pot îmbunătăți competențele lingvistice, pot
cunoaște Polonia și rezidenții săi și pot întâlni alți studenți din întreaga lume,
interesați de limba și cultura poloneză.
Principiile de recrutare a parcipanților programului Cursuri de vară în limba și
cultura poloneză 2018 împreună cu anunțul de recrutare vor ﬁ publicate pe site-ul
nawa.gov.pl pe data de 15 martie.
Pentru a participa în program candidații trebuie să depună o cerere în sistemul
IT NAWA și să îndeplinească următoarele condiții:
• să fie studenți ai universităților străine;
• să nu aibă cetățenie poloneză;
• să nu studieze în Polonia în anul universitar 2017/2018;
• să cunoască limba polonă sau limba engleză la nivel minim B1.
Datele cursurilor: 1-22 iulie, 1-29 iulie, 1-22 august și 1-29 august 2018.
Nu există restricții cu privire la numărul de participanți din ﬁecare țară.
Fiecare persoană care îndeplinește condițiile menționate mai sus poate aplica la
program.
Cererile pot ﬁ depuse între 15 martie și 15 aprilie, iar decizia de admitere a
candidatului la cursurile de vară vor ﬁ determinate de locul de pe lista de clasiﬁcare
care rezultă din numărul de puncte obținute în cursul evaluării - în conformitate cu
criteriile stabilite în Regulamentul programului.
Orice informație suplimentară este disponibilă pe site-ul nawa.gov.pl.
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