
Kandydat na studia prowadzone w języku polskim zobowiązany jest do potwierdzenia znajomości
języka poprzez:

1. Przedstawienie certyfikatu znajomości j. polskiego na co najmniej poziomie B1, wydanego przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (www.certyfikatpolski.pl); lub 
2. Przedstawienie stosownego świadectwa, dyplomów lub innych dokumentów, potwierdzających ukończenie szkoły
ponadpodstawowej lub wyższej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim; lub 
3 . Przedstawienie certyfikatu ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w
jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; lub 
4 . Ukończenie kursu letniego języka polskiego, organizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu i
poświadczonego wynikiem egzaminu na poziomie B1; lub 
5 . Zadeklarowanie się do przystąpienia do wewnętrznego egzaminu z języka polskiego na poziomie B1, organizowanego
przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu przed rozpoczęciem studiów (egzamin odbędzie się na początku roku
akademickiego. Koszt udziału w egzaminie – 80 zł).

Kandydat, którego poziom znajomości j. polskiego jest niższy, niż B1 otrzymuje warunkową decyzję o przyjęciu na studia,
zobowiązując się do uzyskania zaliczenia języka polskiego na odpłatnym egzaminie pisemnym w WSH na poziomie B1
najpóźniej do końca drugiego semestru studiów.

Кандидат на обучение на польском языке должен подтвердить знание польского языка:

1. Предоставить сертификат владения польским языком по крайней мере на уровне В1, выданный Государственной
Комиссией подтверждения знания польского языка как иностранного (www.certyfikatpolski.pl); или 
2. Предоставить свидетельство, диплом или другой документ, подтверждающий окончание средней школы или вуза,
в которых обучение проходило на польском языке; или 
3. Предоставить сертификат об окончании годичного подготовительного курса польского языка в отделениях,
назначенных министром науки и высшего образования, или 
4 . Закончить летние курсы польского языка в Высшей школе бизнеса во Вроцлаве, подтвержденные результатом
экзамена на уровне В1; или 
5. Сдать внутренний экзамен по польскому языку на уровне В1 в Высшей школе бизнеса во Вроцлаве перед
началом обучения (экзамен состоится в начале октября. Стоимость участия в экзамене – 80 злотых).

Кандидат, чей уровень владения польским языком ниже, чем В1, получает решение об условном зачислении,
обязуясь сдать платный экзамен по польскому языку в Высшей школе бизнеса во Вроцлаве на уровне В1 не позже,
чем до конца второго семестра.

 
Niniejszym oświadczam, że rozumiem i akceptuję wszystko napisane powyżej. 
Настоящим я заявляю, что понимаю и принимаю все написанное выше.
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