
Regulamin udziału w kursie języka angielskiego dla pracowników administracji US 

 organizowanego w roku akademickim 2017/2018 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w kursie języka angielskiego 

organizowanym przez Dział Spraw Międzynarodowych US. Kursy przeznaczone są dla pracowników 

administracyjnych US. 

2. Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i ma obowiązek stosować 

się do ujętych w nim  zasad. 

3. Wzięcie udziału w kursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora w celu organizacji kursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w kursie.  

5. Kurs będzie realizowany przez Ogólnopolską Szkołę Językową British School, oddział w Szczecinie w 

siedzibie szkoły przy Al. Wojska Polskiego 42.  

6. Zajęcia będą się odbywały codziennie w okresie od 24.09.2018r. do 28.09.2018r. w wymiarze po 3 

godziny lekcyjne (3x45 min) i rozpoczynać się będą od godziny 16.00. Łączna liczba godzin zajęć 

wynosi 15. 

7. Zajęcia będą się odbywały w maksymalnie dwóch grupach 10-12 osobowych. 

8. Lektor prowadzący zajęcia będzie sprawdzać obecność na każdym spotkaniu. 

9. Tematyka kursu będzie dotyczyć wystąpień publicznych i prezentacji w języku angielskim. Celem 

kursu jest, aby uczestnicy: 

• poznali i przećwiczyli różne sposoby  konstruowania wypowiedzi w języku angielskim    podczas 

wystąpień publicznych, prezentacji oraz w codziennej komunikacji w pracy, 

• zapoznali się ze słownictwem związanym z pracą administracji uniwersytetu, 

• nabyli pewności siebie w tworzeniu wypowiedzi publicznej w języku angielskim oraz 

• potrafili skonstruować kilkuminutową wypowiedź na temat swojej pracy i instytucji, w której pracują. 

10. Udział w kursie jest dla uczestników dobrowolny i bezpłatny. Koszt organizacji kursu będzie w całości 

pokryty ze środków na organizację mobilności (OS) w ramach programu ERASMUS+, Mobilność 

Edukacyjna w sektorze Szkolnictwa Wyższego: kraje programu na rok akademicki 2017/2018. 

11. Poziom językowy zajęć będzie dostosowany do poziomu językowego uczestników, przy czym 

minimalnym poziomem będzie B1 według CEFR/ ESOKJ (Common European Framework of 

Reference for Languages/ Europejski System Opisu Kształcenia Językowego). 

12. Zgłoszenia kandydatów na kurs prowadzi Dział Spraw Międzynarodowych w terminie od 10.09.2018r. 

do 17.09.2018r. Zgłoszenie na kurs obejmuje: 

a) wypełnienie  formularza aplikacyjnego on-line dostępnego na stronie internetowej Działu Spraw 

Międzynarodowych: dsm.usz.edu.pl/kursy  

b) wypełnienie testu poziomującego na stronie https://www.britishschool.pl/test i przesłanie skanu 

wyniku testu na adres e-mail: dwz@univ.szczecin.pl     

c) podpisanie Oświadczenia o zapoznaniu się uczestnika z zobowiązaniami wynikającymi z 

Regulaminu kursu i przesłanie skanu Oświadczenia na adres e-mail: dwz@univ.szczecin.pl    

13.  O przyjęciu na kurs decyduje kolejność  zgłoszeń spełniających wymóg uzyskanego wyniku testu 

poziomującego na poziomie co najmniej B1 według CEFR/ ESOKJ (Common European Framework of 

Reference for Languages/ Europejski System Opisu Kształcenia Językowego). 
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14.  Kurs rozpocznie się pod warunkiem utworzenia co najmniej jednej grupy składającej się z minimum 10 

osób. Do 20.09.2018r. uczestnicy otrzymają informację o rozpoczęciu  lub odwołaniu kursu.  

15. W trakcie kursu uczestnicy zaprezentują  kilkuminutową wypowiedź na temat swojej pracy w US.  

16.  Po zakończeniu kursu British School wystawi uczestnikom dyplomy ukończenia kursu. Wymagane jest 

pełne uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie i zaprezentowanie wypowiedzi. Osoby, które nie 

spełnią tego wymogu, nie otrzymają dyplomu.  


