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Wymagania językowe

Wymagania językowe - studia w języku polskim

Cudzoziemcy, którzy chcą studiować w języku polskim muszą posiadać dobrą znajomość języka
polskiego, pozwalającą im na swobodne porozumiewanie się podczas zajęć prowadzonych na uczelni.
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w języku polskim w jednostkach
wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego,

albo:

posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

albo:

posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły
ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim,

albo:

uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień
znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Jeżeli kandydat zna język polski, ale nie posiada żadnego dokumentu to potwierdzającego – jego
stopień znajomości języka polskiego może zostać zweryfikowany przez Szkołę Języka i Kultury
Polskiej. [1] Egzamin z języka polskiego przeprowadzony przez Szkołę składa się z 2 części –
pisemnej i ustnej.
Jeżeli kandydat nie zna języka polskiego wcale lub posługuje się nim w stopniu nie pozwalającym na
podjęcie kształcenia, zachęcamy do rozpoczęcia kursu językowego w Szkole Języka i Kultury
Uniwersytetu Śląskiego. [1]

Wymagania językowe - studia w języku angielskim
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Kandydaci, którzy chcą podjąć studia w języku angielskim, są zobowiązani do przedstawienia
ważnego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego.
Uwaga! Nie jest wymagane przedstawienie żadnego certyfikatu znajomości języka angielskiego jeśli:

cudzoziemiec posiada dyplom ukończenia:
studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej;
nauczycielskiego kolegium języków obcych;
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (w Polsce).

język angielski był językiem nauczania na poprzednich etapach edukacji (np. zajęcia w szkole
ponadpodstawowej, którą ukończył kandydat, były prowadzone w języku angielskim). W
takim przypadku dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego jest:
Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego —
uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej kształcenie;
Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych prowadzonych
za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej — uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem
wykładowym był wyłącznie język obcy;
Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości — uznaje się
język wykładowy;
Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma);
Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).
Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych.
Oferta studiów w języku polskim

Uniwersytet Śląski oferuje ponad 70 kierunków studiów oraz ponad 240 specjalności na studiach
I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich), jednolitych magisterskich (program 5-letni) oraz
III stopnia (doktoranckich).
Większość kierunków prowadzona jest w języku polskim, jednak osoby pragnące studiować w języku
angielskim zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kierunków prowadzonych w całości w tym
języku.
Uniwersytet Śląski jest uczelnią niezwykle atrakcyjną ze względu na bogatą ofertę edukacyjną.
Ponad 70 kierunków studiów i ponad 240 specjalności gwarantuje, że na naszej uczelni można
znaleźć wymarzony kierunek. Kandydat może wybierać zarówno spośród typowo uniwersyteckich,
humanistycznych kierunków, jak i z kierunków ścisłych, ukierunkowanych na nowoczesne badania
naukowe, współgrające z aktualnymi potrzebami europejskiej gospodarki. Uczelnia umożliwia
również kształcenie na studiach międzywydziałowych, w ramach których samemu można wybrać
zajęcia najbliższe swoim zainteresowaniom i pasjom.
Wszystkie prowadzone na Uniwersytecie Śląskim kierunki objęte są Europejskim Systemem
Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia swobodną wymianę międzynarodową studentów, m.in. w
ramach programów Erasmus. Od 2007 roku w Polsce do każdego przedmiotu prowadzonego na
Uczelni przypisana jest pewna liczba punktów ECTS. W celu zaliczenia semestru należy uzyskać 30
punktów ECTS, a aby zaliczyć rok należy zebrać 60 punktów ECTS.
Zobacz : WYDZIAŁY I KIERUNKI [2]
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Osoby, które nie znają języka polskiego, a chcą podjąć pełne studia na Uniwersytecie Śląskim
zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierunków studiów prowadzonych w całości w języku
angielskim [3].
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