
Załącznik nr 1 

 do Zarządzenia  Nr 78/2014 

Rektora UWM w Olsztynie 

z dnia17 października 2014 r. 

 

Regulamin kursów językowych  

Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie (SJO) 

 

1. Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie prowadzi odpłatne kursy języka 

angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego  

i łacińskiego na poziomach: A1, A2, B1, B2 i C1, dla grup i klientów indywidualnych. 

Planowana liczebność w grupach: 6 -10 osób. 

2. Kursy obejmują zajęcia z języka ogólnego i/lub specjalistycznego oraz kursy 

przygotowujące do egzaminów certyfikatowych, które prowadzone są przez nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Studium Języków Obcych. 

3. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad właściwym funkcjonowaniem kursów 

sprawuje Kierownik Studium Języków Obcych. 

4. Wysokość opłat za kursy oferowane przez SJO na dany rok akademicki jest ustalona na 

podstawie szczegółowej kalkulacji kosztów realizacji kursu, przedstawionej przez 

koordynatora kursów i zatwierdzona na podstawie przedstawionego kosztorysu przez 

Kierownika SJO i Prorektora ds. Kształcenia. 

5. Cena kursu zależy od liczby godzin oraz liczby uczestników w grupie i jest ustalana 

zgodnie z cennikiem kursów językowych. 

6. Zapisy na kursy językowe organizowane w danym roku akademickim odbywają się w dni 

robocze w sekretariacie Studium Języków Obcych lub drogą elektroniczną na adres: 

kursy.sjo@uwm.edu.pl. 

7. W celu dokonania zapisu należy wypełnić formularz „Zgłoszenie na kurs językowy”, 

który można pobrać ze strony internetowej SJO lub w sekretariacie SJO. Przed 

wpisaniem w formularzu poziomu nauki języka należy wykonać test diagnostyczny 

zamieszczony na stronie SJO: www.uwm.edu.pl/studium. 

8. Po zakończeniu zapisów i utworzeniu grupy każdy uczestnik kursu otrzyma informację 

zawierającą imię i nazwisko osoby prowadzącej kurs, miejsce i termin pierwszych zajęć, 

numer subkonta oraz numer konta UWM, na które należy dokonać pełnej opłaty za kurs.  

9. W przypadku nieutworzenia grupy liczącej co najmniej 6 osób, SJO jest uprawnione do 

rezygnacji z prowadzenia kursu. 

10. Opłaty za kurs dokonuje się po zawarciu umowy, w terminie określonym w umowie,  

w formie przelewu bankowego. Dowód wpłaty powinien zawierać: imię i nazwisko 

uczestnika kursu, adres, nazwę kursu, np. „Kurs języka niemieckiego A1”, numer 

subkonta i nazwisko osoby prowadzącej kurs. Uwaga! Kopię dowodu wpłaty należy 

przekazać osobie prowadzącej kurs na pierwszych zajęciach. 

11. W przypadku zmniejszenia się liczby uczestników kursu poniżej 6 osób SJO może 

zaproponować pozostałym uczestnikom: 

1) zwiększenie opłaty za kurs 

2) rozwiązanie kursu i umowy oraz zwrot wniesionej opłaty za niezrealizowaną część 

zajęć, po potrąceniu kosztów przelewu lub przekazu.  

12. Uczestnik kursu może zrezygnować z kursu i ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty  

za kurs po złożeniu do Kierownika SJO pisemnej rezygnacji. 

13. Wszystkie decyzje dotyczące zwrotu opłaty za kurs oraz wysokości zwracanej kwoty 

podejmuje Kierownik SJO. 

mailto:kursy.sjo@uwm.edu.pl


14. W przypadku wystąpienia przeszkód w organizacji kursów, uniemożliwiających ich 

terminową realizację, SJO zapewni przeprowadzenie zajęć w innym terminie lub zwróci 

uczestnikom należność za niezrealizowane zajęcia. 

15. Uczestnicy kursu rozpoczynający naukę w trakcie kursu wnoszą opłatę za tę liczbę 

godzin, jaka pozostała do końca realizacji danego kursu. 

16. Opłata za kurs nie obejmuje podręczników do nauki języka ani kosztów egzaminu 

certyfikacyjnego.  

17. Decyzję o wyborze podręcznika oraz poziomie nauki języka podejmuje nauczyciel 

prowadzący kurs, po weryfikacji umiejętności językowych uczestników, 

przeprowadzonej na pierwszych zajęciach z grupą. 

18. Uczestnicy kursu zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach w wyznaczonych 

terminach. 

19. Każdy uczestnik po zrealizowaniu wszystkich godzin kursu i uzyskaniu zaliczenia kursu 

na ocenę pozytywną, otrzymuje Świadectwo ukończenia kursu. 

20. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do: 

1) zapoznania się z Regulaminem kursu językowego przed dokonaniem zapisu oraz 

2) zaakceptowania jego treści przez zaznaczenie stosownego punktu w formularzu 

„Zgłoszenia na kurs językowy, a także złożenie własnoręcznego podpisu. 


