
 

 

Ucz się japońskiego w Japonii! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTRACJA ¥11,000 MATERIAŁY ¥11,000 DOPŁATA W SEZONIE LIPIEC-SIERPIEŃ  ¥3,000/TYDZIEŃ 

KURSY 

STANDARDOWY 

 

 

o 20 lekcji/tydzień 

o Wszystkie 

poziomy 

 

¥33,000/TYDZ. 

DODATKOWE: 

+KONWERSACJE (5 dodatkowych konwersacji) 

+ TRADYCYJNA KULTURA JAPOŃSKA (6 godzin zajęć w soboty) 

+POP KULTURA (6 godzin zajęć w soboty) 

+NEXT GEN – TRADYCJA I POP KULTURA (6 godzin zajęć w soboty) 

 

¥10,000/TYDZ. 

KURS 6-MIESIĘCZNY 

 

o 24 tygodnie standardowego kursu 

o Wszystkie poziomy 

o Brak wymaganej wizy z krajów Unii 

Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, 

Australii, itd. 

o Start w styczniu, kwietniu, lipcu i 

październiku 

*rejestracja i materiały w cenie 

¥590,000 

KURS ROCZNY 

 

o 40 tygodni standardowego kursu + wakacje 

o Tylko dla początkujących i średnio-

zaawansowanych 

o Obowiązkowa wiza studencka, wiza Working 

Holiday lub inna długoterminowa wiza 

o Start w styczniu, kwietniu, lipcu i 

październiku 

*rejestracja i materiały w cenie 

 

¥990,000 

 



TOKYO I KYOTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUKUOKA 

 

 

ZAKWATEROWANIE 

 

RODZINA 

GOSZCZĄCA 

PRYWATNY 

POKÓJ 

WSPÓLNY 

POKÓJ 

PRYWATNE 

MIESZKANIE 
 

 

 

 

 

o Prywatny pokój; 

reszta udogodnień 

dzielona z rodziną 

o 40/60 minut od 

szkoły 

o Wiek 16+ 

¥28,700/TYDZ 

TYLKO  ŚNIADANIE 

¥32,550/TYDZ 

ŚNIADANIE + OBIAD 

 

 

 

 

o Prywatny pokój; 

dzielone 

udogodnienia 

o 30/40 minut od 

szkoły 

o Wiek 18+ 

o Minimum 2 

tygodnie 

 

¥15,000/TYDZ 

 

 

 

 

o Wspólny pokój; 

dzielone 

udogodnienia 

o 20/35 minut od 

szkoły 

o Wiek 18+ 

o Minimum 2 

tygodnie 

 

 

 

 

o Prywatny pokój 

 i udogodnienia 

o 20/40 minut do 

szkoły 

o Wiek 18+ 

o Minimum 2 

tygodnie 

 

¥12,000/TYDZ 

 

 

¥28,000/TYDZ 

 

TYLKO 

TOKYO 

PLACEMENT FEE 

¥20,000 

 

 

 

 

 

 

 

o Prywatny pokój; 

reszta udogodnień 

dzielona z rodziną 

o 30/45 minut od 

szkoły 

o Wiek 14+ 

 

RODZINA 

GOSZCZĄCA 

¥15,000/TYDZ 

TYLKO  ŚNIADANIE 

 

¥19,200/TYDZ 

ŚNIADANIE + OBIAD 

 

 

 

 

 

o Prywatny pokój; 

dzielone 

udogodnienia 

o 30/35 minut od 

szkoły 

o Wiek 18+ 

 

 

 

 

 

o Prywatny pokój; 

dzielone 

udogodnienia 

o 20/25 minut od 

szkoły 

o Wiek 14+ 

o Minimum 2 

 

 

 

 

 

o Prywatny pokój 

 i udogodnienia 

o Niewielka 

odległość od 

szkoły 

o Wiek 18+ 

 

PRYWATNY 

POKÓJ 

NADZOROWANY 

POKÓJ 

PRYWATNE 

MIESZKANIE 

 

¥15,000/TYDZ 

 

 

¥25,000/TYDZ 

 

¥11,200/TYDZ 

BEZ POSIŁKÓW 

 

¥17,200/TYDZ 

ŚNIADANIE + OBIAD 

 

PLACEMENT FEE 

¥10,000 

 



 
 

 

 

Poziom języka japońskiego: Akceptowane są prawie wszystkie poziomy 

uczniów, od początkującego do średnio zaawansowanego. 

Jednak uczniowie muszą znać hiraganę, zanim zaczną u nas studiować. 

To zwykle tylko zajmuje kilka dni. Jest to odpowiednik rozpoznawania 

alfabetu angielskiego. Japoński alfabet jest całkowicie fonetyczny, więc 

rozpoznanie alfabetu oznacza, że możesz z łatwością czytać napisany 

tekst. Nie jest wymagana umiejętność pisania ani znajomość 

słownictwa. W razie potrzeby możemy dostarczyć materiały do nauki 

hiragany przed przyjazdem studenta. 

Początkujący mogą rozpocząć kurs tylko w pierwszy poniedziałek 

każdego miesiąca orazi trzecie poniedziałki w czerwcu, lipcu i sierpniu. 

 

Minimalny wiek ucznia przyjętego bez rodziców / opiekunów: 

• Szkoła Fukuoka: 14 lat (poniżej 18 lat: zakwaterowanie u rodziny lub 

pod opieką akademika) 

• Szkoły w Tokio / Kioto: 16 (poniżej 18 lat: tylko zakwaterowanie u 

rodziny) 

 

OPŁATY ZA TRANSPORT (w jedną stronę) 

Z LOTNISKA 

 

ZE STACJI KOLEJOWEJ 

TOKYO 

¥25,000 

KYOTO 

¥23,000 

FUKUOKA 

¥6,000 

TOKYO 

¥10,000 

 

KYOTO 

¥10,000 

 

FUKUOKA 

¥6,000 

 

WYMAGANIA 



Minimalny okres pobytu: 1 tydzień (zalecane 2 tygodnie lub więcej. W 

Tokio i Kioto większość miejsc wymaga pobytu 2-tygodniowego, więc w 

przypadku pobytów 1-tygodniowych student musi sam zorganizować 

zakwaterowanie). 

Maksymalny pobyt: nieograniczony, ale zależy od statusu wizy 

studenckiej. 
 

Wymagane wizy: 

W przypadku pobytów trwających do 6 miesięcy, w większości krajów 

zachodnich nie jest wymagana wiza. Więcej informacji na temat wizy 

dostępne jest  w języku angielskim na stronie internetowej japońskiego 

rządu tutaj: 

https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/novisa.html 

 

W przypadku pobytów dłuższych niż 6 miesięcy wymagana jest specjalna 

wiza. Dostępne są dwie opcje: 

1) Wiza na pracę: dla studentów w wieku 18-30 lat z Argentyny, Australii, 

Austrii, Chile, Czech, Nowej Zelandii, Kanady, Republiki Korei, Francji, 

Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Litwy, Węgier, Danii, 

Tajwanu, Hongkongu, Norwegii, Portugalii, Polski, Słowacji i Hiszpanii, 

zalecamy ubieganie się o wizę Working Holiday. Ta wiza pozwala na 

pobyt do jednego roku, a studenci mogą swobodnie pracować podczas 

pobytu w Japonii. Aplikacja jest bardzo łatwa. Więcej informacji tutaj: 

https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/w_holiday/index.html 

 

https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/novisa.html
https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/w_holiday/index.html


2) Wiza studencka (tylko Fukuoka): Wizy studenckie należy składać z co 

najmniej 5-miesięcznym wyprzedzeniem; dostępne tylko dla badań 

trwających 12 miesięcy lub dłużej, począwszy od stycznia, kwietnia, lipca 

lub października. Aplikacja jest również bardziej skomplikowana, chociaż 

pomagamy we wszystkim. 

 

Wymagane informacje: Wszystkie aplikacje muszą zawierać co najmniej 

następujące informacje:  

Dane demograficzne: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość  

Kurs: data rozpoczęcia, liczba tygodni, przebieg studiów, przybliżona 

zdolność japońska 

Informacje o przylocie: data i godzina przyjazdu i wyjazdu, linia lotnicza, 

nazwa lotniska wylotu (to w razie potrzeby informacje można wysłać 

później)  

Zakwaterowanie: preferowany typ, wymagania dietetyczne, zwyczaje 

związane z paleniem, informacje medyczne.  

 

 

 
Rezerwacja powinna być dokonana co najmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem 

kursu, oprócz terminów wakacyjnych. Szkoła stara się nie odrzucać studentów, 

nawet jeśli decydują się zaraz przed terminem rozpoczęcie kursu. Jednak w okresie 

letnim większość miejsc jest rezerwowana z wyprzedzeniem, dlatego wybrany kurs 

lub zakwaterowanie może być niedostępne. 

TERMIN REZERWACJI 


