
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 Edukacji i Nauki lub

4 . Ukończenie kursu letniego języka polskiego, organizowanego przez Wrocławską Akademię Biznesu w Naukach

Stosowanych i poświadczonego wynikiem egzaminu na poziomie B1; lub

5 . Udział w interview online na etapie rekrutacji online a po przyjeździe na studia przystąpienie do wewnętrznego egzaminu

z języka polskiego na poziomie B1, organizowanego przez Wrocławską Akademię Biznesu w Naukach Stosowanych przed

rozpoczęciem studiów (egzamin odbędzie się na początku roku akademickiego. Koszt udziału w egzaminie – 100 zł).

Jeśli na początku roku akademickiego znajomość j. polskiego kandydata jest na poziomie A2 to otrzymuje on

warunkową decyzję o przyjęciu na studia. Warunkami przyjęcia są: 

• uczestniczenie w lektoracie języka polskiego zamiast języka obcego 

• uzyskanie zaliczenia języka polskiego na odpłatnym egzaminie pisemnym w WAB na poziomie B1 do końca drugiego

semestru studiów. 

Jeśli na początku roku akademickiego znajomość j. polskiego kandydata jest na poziomie poniżej A2 to otrzymuje on

warunkową decyzję o przyjęciu na studia. Warunkami przyjęcia są: 

• uczestniczenie w lektoracie języka polskiego zamiast języka obcego 

• uczestniczenie w obowiązkowym odpłatnym kursie języka polskiego prowadzonym przez WAB (Koszt kursu – 400 zł/

semestr)

• uzyskanie zaliczenia języka polskiego na odpłatnym egzaminie pisemnym w WAB na poziomie B1 do końca drugiego

semestru studiów 

Niniejszym oświadczam, że rozumiem i akceptuję wszystko napisane powyżej.
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