
CZAS NA FRANCUSKI



Czy wiesz, że… 



Francuski 
to język 
międzynarodowy
Francuski jest językiem urzędowym
w 32 krajach świata.

Posługuje się nim na co dzień 300 milionów ludzi. 
Szacuje się, że w roku 2050 na świecie będzie
ok. 700 milionów frankofonów. 

Francuski jest piątym językiem na świecie
pod względem liczby użytkowników
i czwartym językiem komunikacji internetowej.



Czy wiesz, że… 

Polska jest członkiem-obserwatorem 
Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (OIF).



Francuskiego 
możesz się 
łatwo nauczyć
Francuski jest drugim najczęściej nauczanym 
językiem obcym na świecie.
 
W Polsce możesz uczyć się języka francuskiego 
w szkole podstawowej, średniej, na studiach wyższych, 
a także na kursach językowych w Instytucie Francuskim 
i ośrodkach Alliance française. 

Francuski łatwo jest opanować w stopniu komunikatywnym. 
Pod okiem kreatywnych polskich nauczycieli 
już po kilku lekcjach przedstawisz się i opowiesz o sobie 
w tym języku.



Czy wiesz, że… 

W Polsce także możesz uczestniczyć
w wielu ciekawych wydarzeniach
związanych z kulturą krajów francuskojęzycznych
(koncertach, spektaklach, konkursach i festiwalach).



Francuski 
umożliwia Ci 
studia za granicą
Francja jest na piątym miejscu na liście krajów 
najczęściej wybieranych przez polskich studentów 
wyjeżdżających za granicę.

Przed wyjazdem na studia do Francji możesz sprawdzić 
i potwierdzić swój poziom znajomości języka francuskiego 
przystępując do egzaminu DELF lub DALF w jednym 
z 14 akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych w Polsce.

Agencja Campus France Polska doradzi Ci w wyborze kierunku 
i poziomu studiów oraz pomoże w dopełnieniu formalności 
związanych z wyjazdem.

Koszt studiów we Francji jest przystępny. 
Najlepsi studenci mogą otrzymać stypendium 
Rządu Francuskiego.



W Polsce istnieje ponad 70 polsko-francuskich
programów studiów wspólnych, w ramach których
część kształcenia odbędziesz we Francji, 
a po ich ukończeniu otrzymasz dwa dyplomy: 
uczelni polskiej i uczelni francuskiej.

C
zy w

iesz, że…
 



Francuski 
pomoże Ci znaleźć 
ciekawą pracę
Francja jest drugim największym inwestorem
i trzecim pracodawcą zagranicznym w Polsce. 
Blisko 1100 francuskich firm zatrudnia ok. 200 tys. pracowników 
w wiodących sektorach polskiej gospodarki 
(telekomunikacja, handel i dystrybucja oraz bankowość). 

Znajomość języka francuskiego jest atutem na rynku pracy: 
francuski jest trzecim (po angielskim i chińskim) 
językiem używanym obecnie w kontaktach biznesowych.
 
Język francuski jest jednocześnie językiem roboczym 
i oficjalnym wielu organizacji międzynarodowych i ich agend: 
Unii Europejskiej, ONZ, UNESCO, NATO i innych.



Czy wiesz, że… 

W Polsce 
możesz uzyskać dyplom 
poświadczający 
znajomość języka francuskiego 
w zakresie komunikacji 
w biznesie, 
turystyce-hotelarstwie
-gastronomii, 
stosunków międzynarodowych 
i innych dziedzin. 
Certyfikowane egzaminy 
odbywają się regularnie 
w 14 ośrodkach 
akredytowanych przez 
Paryską Izbę 
Przemysłowo-Handlową (CCIP).



Francuski 
czyni Cię 
wyjątkowym
W dzisiejszym świecie 
znajomość języka angielskiego stała się normą. 
Współczesny rynek pracy wymaga znajomości kilku 
języków obcych. Zacznij od francuskiego!

Opanowanie języka francuskiego ułatwi Ci 
naukę innych języków romańskich (hiszpańskiego, 
włoskiego, portugalskiego, rumuńskiego).

Znając francuski możesz korzystać z oryginalnych wersji 
światowych dzieł literatury, filozofii i nauki 
tworzonych w tym języku.

Podróżując po świecie możesz samodzielnie odkrywać 
różnorodność i bogactwo kultury krajów frankofońskich.   



Czy wiesz, że… 
Takie słowa jak 
krawat, sekret, konfitury, garaż
to przykłady zaledwie kilku 
z prawie 6 tys. 
polskich zapożyczeń 
z języka francuskiego.
Znasz więc już 6 tys. słów 
po francusku!  
Naucz się kolejnych 
i zostań frankofonem!



institutfrancais.pl
profeurope.pl
frankofonia.pl
lodzkiefrancuskie.fr
bilinguis.pl
plejada.romanisci.edu.pl  

POLSKIE STOWARZYSZENIE - EUROPA JĘZYKÓW I KULTUR


