
Załącznik nr 1 

 

Regulamin udziału w wyrównującym kursie języka angielskiego dla studentów US z poziomu A2 

na B1 organizowanego w roku akademickim 2018/2019 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w intensywnym kursie 

wyrównującym z języka angielskiego organizowanym przez Akademickie Centrum Kształcenia 

Językowego (ACKJ) Uniwersytetu Szczecińskiego (US) w roku akademickim 2018/2019. Kurs 

przeznaczony jest dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. 
2. Regulamin stanowi integralną część umowy, jaką ACKJ podpisuje z każdym uczestnikiem 

kursu. 

3. Kurs odbywa się w terminie od 01.04.2019 r. – 07.06.2019r., zgodnie z grafikiem ustalonym 

przez ACKJ. Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu, 1 raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne 

i 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, w dni powszednie, w godzinach popołudniowych.  

4. Udział w kursie językowym jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnik zobowiązuje się jednak do 

udziału w minimum 80% zajęć oraz napisania testu sprawdzającego na ostatnich zajęciach. 

5. W zajęciach językowych może uczestniczyć każdy student US, który spełnia wszystkie niżej 

wymienione warunki:  

a. zgłosił się na kurs wypełniając formularz zgłoszeniowy, 

b. zapoznał się z regulaminem i stosuje się do zasad w nim ujętych, 

c. podpisał umowę z ACKJ, 

d. student, który został zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ w r. a. 2019/20, 

poddał się weryfikacji językowej w terminie 18 – 22 marca 2019 r. osiągając poziom A2, 

e. student, który nie wziął udziału w kwalifikacji wymienionej w punkcie 5d, ale zna język 

angielski na poziomie A2, przy czym zalecaną metodą oceny poziomu opanowanego języka jest 

sprawdzenie swojego poziomu językowego przez studenta przy użyciu testu on-line dostępnego na 

stronie: https://learnenglish.britishcouncil.org/content  

6. W pierwszej kolejności przyjmowani będą studenci zakwalifikowani w programie Erasmus+ 

na wyjazd w r. a. 2019/20. Dla pozostałych studentów będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

7. W przypadku rezygnacji z kursu oraz przy nieusprawiedliwionej nieobecności na powyżej 

20% zajęć (8 lekcji = 8x45 minut), uczestnik kursu zobowiązany jest do zwrotu kosztów kursu w 

wysokości, która równa jest kosztowi ogólnemu podzielonemu przez liczbę uczestników kursu, tj. 

w zależności od liczby uczestników kwoty w granicach 800- 266,67 PLN. 

8. Każdy uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie trwania kursu z 

zachowaniem postanowień regulaminu, a w szczególności warunków dotyczących zwrotu kosztów 

zawartych w punkcie 7. 

9. W przypadku usprawiedliwionej (zaświadczenie lekarskie) nieobecności kursanta w dniu 

przeprowadzenia końcowego testu sprawdzającego, ACKJ umożliwi uczestnikowi zaliczenie testu w 

innym terminie. 

10. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student zobowiązuje się do samodzielnego 

uzupełnienia materiału. 
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