UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
REGULAMIN
WAKACYJNEGO KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO STUDIÓW W POLSCE – ONLINE
o Termin: 15 czerwca-7 sierpnia 2020
o Termin: 15 czerwca-10 lipca 2020
o Termin: 13 lipca-7 sierpnia 2020

Liczba godzin: 160, cena: 3.250 PLN
Liczba godzin: 80, cena: 1.700 PLN
Liczba godzin: 80, cena: 1.700 PLN

Warunkiem udziału w kursie jest BIEGŁE POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM SŁOWIAŃSKIM (np.
ukraińskim, rosyjskim, czeskim, słowackim)!

1 – Warunki przyjęcia, dokumenty
Latem 2020 WSZYSTKIE NASZE KURSY BĘDĄ PROWADZONE ONLINE (ZDALNIE).
Na kurs przyjmujemy osoby, które:
- ukończyły 15 rok życia,
- pochodzą z krajów słowiańskich albo biegle posługują się jednym z języków słowiańskich
(biegła znajomość języka słowiańskiego powinna być w takiej sytuacji udokumentowana),
- pragną rozpocząć studia w Polsce.
Aby zapisać Panią/Pana na kurs, uprzejmie prosimy:
1. Przesłać do nas pod adres plschool@uj.edu.pl formularz zgłoszeniowy – jako skan
pdf;
2. Wypełnić online test plasujący. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego wyślemy
do Pani/Pana pełną informację dotyczącą testu online (link do odpowiedniej
platformy) i prosimy od razu wypełnić test;
3. Dokonać opłaty za kurs.
2 – Informacje dodatkowe
Pełna opłata musi zostać uiszczona:
do 5 czerwca – za kursy 15 czerwca-7 sierpnia oraz 15 czerwca-10 lipca,
do 3 lipca – za kurs 13 lipca-7 sierpnia.
Brak wpłaty spowoduje skreślenie uczestnika z listy.
Po otrzymaniu aplikacji wysyłamy potwierdzenie przyjęcia na kurs.
Szkoła zastrzega sobie prawo anulowania kursu na danym poziomie, jeśli grupa
uczestników na tym poziomie liczyć będzie mniej niż 5 osób.

3 – Zobowiązania i odpowiedzialność
Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy
organizowaniu programu dydaktycznego złożonego z 80 lub 160 godzin zajęć językowych.
Zajęcia będą się odbywać codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-11:15
czasu polskiego, z wykorzystaniem platformy Uniwersytetu Jagiellońskiego Lajkonik oraz
WEBEX.
4 – Pouczenie
Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ ma prawo odwołać zaplanowane zajęcia lub cały program,
zwłaszcza w sytuacjach wystąpienia przyczyn niezależnych od Szkoły, takich jak m.in.
zdarzenia określane mianem siły wyższej (np. pożar, powódź, zagrożenie epidemiologiczne,
stan wyjątkowy, wojna).
W sytuacjach pilnych informacja o odwołaniu zajęć lub programu może być przekazywana
drogą mailową lub telefonicznie.
W przypadku odwołania zajęć lub programu Szkoła może zwrócić proporcjonalną część
opłaty lub jej całość, po uwzględnieniu kosztów administracyjnych.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne inne koszty poniesione przez uczestnika
w związku z udziałem w programie, także w razie odwołania zajęć lub całego programu.

