
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego 

jako Obcego 

Szanowni Państwo, 

w polskich szkołach na wszystkich szczeblach edukacji z roku na rok pojawia się coraz 

więcej uczniów wymagającej od nauczyciela szczególnej troski i indywidualnego podejścia 

zarówno pod względem ich rozwoju psychofizycznego, jak i nauczania poszczególnych 

przedmiotów. Wychodząc naprzeciw wciąż rosnącemu zainteresowaniu nauczaniem języka 

polskiego jako obcego i/lub drugiego, pragniemy zachęcić do udziału w kolejnej edycji 

Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka 

Polskiego jako Obcegoorganizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu 

Śląskiego.  

Szkoła Języka i Kultury Polskiej to jednostka Uniwersytetu Śląskiego powołana do 

kształcenia obcokrajowców tak w kraju, jak i poza jego granicami. Pracują w niej 

doświadczeni dydaktycy i glottodydaktycy, autorzy podręczników, pomocy naukowych i 

programów multimedialnych, którzy od 26 lat specjalizują się w pracy z osobami, których 

język polski nie jest językiem pierwszym. Pragniemy podzielić się z Państwem naszą wiedzą i 

doświadczeniem, by ułatwić Państwu pracę z uczniami obcokrajowcami, z uczniami 

powracającymi zza granicy, z uczniami, dla których poznanie języka polskiego jest 

priorytetem, by rozpocząć i z sukcesem zakończyć edukację w polskiej szkole.  

Udział w trzysemestralnych studiach to nie tylko okazja do podniesienia swoich kwalifikacji 

zawodowych, ale również możliwość otwarcia się na nowe metody pracy z uczniami, dla 

których język polski jest językiem drugim. Otrzymane świadectwo potwierdza kwalifikacje 

do pracy z obcokrajowcami. Nasi słuchacze mają możliwość odbycia atrakcyjnych praktyk 

tak w Polsce (np. w czasie organizowanej w Cieszynie letniej szkole języka, literatury i 

kultury polskiej, w której rokrocznie uczestniczy około 200 obcokrajowców), jak i za 

granicą (np. w Rosji, na Ukrainie, Białorusi czy w Mołdawii). Zajęcia obejmują m.in. 

zagadnienia praktycznej gramatyki języka polskiego, metodyki nauczania języka polskiego 

jako obcego dzieci i młodzieży, kultury języka, technik multimedialnych w nauczaniu jpjo, 

bilingwizmu i wiele innych. Ponadto słuchacze studiów podyplomowych uczestniczą w bloku 

zajęć poświęconych relacjom międzykulturowym i polskim realiom, co zapewne pomoże 

także w pracy z dziećmi obcego pochodzenia, by łatwiej odnalazły się w polskiej 

rzeczywistości językowo-kulturowej. 

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: 

http://www.sjikp.us.edu.pl/kursy_k/podyplomowe_studia_kwalifikacyjne.php 
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