
REGULAMIN 40-GODZINNEGO  INTENSYWNEGO KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO JĘZYKA 

POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW – KANDYDATÓW NA STUDIA W 

AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

I. WARUNKI OGÓLNE 

 

1. Studium Języków Obcych AGH (SJO AGH) z siedzibą w Krakowie przy ul. Kawiory 26a 

(budynek D-11, III piętro) prowadzi rekrutację na intensywny kurs języka polskiego jako 

obcego do 2 września 2019 roku.  

 

2. Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie, tzn. takie, które w dniu rozpoczęcia kursu 

ukończyły 18 lat (podstawa prawna: Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459), art. 10 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. W przypadku, gdy na moment rozpoczęcia kursu uczestnik nie 

ukończył 18 lat, przed rozpoczęciem kursu zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie 

przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest nim rodzic, a w wyjątkowych przypadkach inny 

opiekun prawny) o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w kursie osoby pozostającej pod jego 

opieką. 

 

3. Kurs językowy jest kursem doskonalącym posługiwanie się językiem polskim i skierowany 

jest do kandydatów na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w 

Krakowie w roku akademickim 2019/2020, znających słabo język polski (poziom A2). 

Ukończenie kursu daje prawo do uzyskania zaświadczenia o znajomości języka polskiego jako 

obcego na poziomie B1(CEFR).  

 

4. Potwierdzeniem zgłoszenia na kurs jest przesłanie na adres mailowy: sjo@agh.edu.pl 

formularza rekrutacyjnego wraz z kopią pierwszej strony paszportu oraz dowodem wpłaty za 

całość  kursu do dnia 2 września 2019 roku.  

 

5. Pytania dotyczące rekrutacji należy kierować na adres e-mail: sjo@agh.edu.pl lub 

rskiba@agh.edu.pl Odpowiedzi będą udzielane w języku  polskim lub angielskim.  

II. OPŁATY 

 

1. Oferowany kurs jest płatny w walucie polskiej, tj. PLN.  

 

2. Wszystkie wymagane opłaty należy kierować na konto Akademii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie Studium Języków Obcych, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, prowadzone przez 

Bank Pekao S.A. Kraków 

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 

Tytułem: SJO AGH 720 440 5015 

 

IBAN: PL96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 

SWIFT/BIC: PKO PPLPW 

 

3.  Koszty związane z transferem pokrywa uczestnik kursu. 

4. Transfer musi zawierać imię i nazwisko kandydata zgodne z pisownią w paszporcie. 

5.  Koszt kursu 40-godzinnego wynosi:  800,20 PLN 
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III. ZWROTY OPŁAT 

 

1. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem: 

a) jeśli kurs nie odbędzie się z winy organizatora; 

b)  z ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.  

Udokumentowanie przyczyn losowych, o których mowa wyżej, winno być dokonane przez 

polską placówkę dyplomatyczną, jeśli przyczyna miała miejsce za granicą lub przez 

odpowiednie polskie instytucje, jeżeli miała miejsce w Polsce. 

2. Zwroty opłat będą dokonywane na konto wskazane przez uczestnika kursu. Walutą 

rozliczeniową jest PLN.  

3. Warunkiem niezbędnym do zwrotu kosztów jest podanie numeru konta bankowego oraz 

IBAN i SWIFT/BIC banku, do którego ma być dokonany zwrot. 

IV. WARUNKI FORMALNE 

1. Kandydat zobowiązany jest do stawienia się na kurs w wyznaczonym terminie.  

2. Każdy cudzoziemiec jest zobowiązany do zalegalizowania swojego pobytu w Polsce. 

Kompleksową informację na temat legalizacji pobytu można znaleźć na stronie Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 

3. Cudzoziemcy, podejmujący naukę w Polsce, zobowiązani są do posiadania polisy 

ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres 

kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Osoby 

nieposiadające w/w dokumentów na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 12 października 2006 r. (Dz. U. Nr 190 poz. 1406) zobowiązane są do 

przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu 

nauki. Ze szczegółami procedury można zapoznać się na stronie portalu, poświęconego 

migrantom: migant.info.pl 

4. SJO AGH nie pośredniczy w sprawach wizowych, nie wystawia żadnych zaświadczeń o 

przyjęciu kandydata na kurs. Jedynym dokumentem, o jaki kandydat może wystąpić, jest 

zaświadczenie o wniesieniu opłaty za kurs. 

5. SJO AGH nie pośredniczy w pozyskiwaniu zakwaterowania na czas trwania kursu 

językowego. 

V. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Kurs językowy rozpoczyna się 16.09.2019 i trwa do 27.09 2019 

2. Kurs odbywa się od poniedziałku do piątku. 

3. Kurs obejmuje 40 godzin akademickich zajęć.  
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4. Cena kursu obejmuje materiały dodatkowe, jednakże nie podręczniki.  

5. Plan kursu zostanie przekazany uczestnikom na pierwszych zajęciach organizacyjnych.   

6. Sylabus kursu jest dostępny w biurze SJO AGH 

 

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KURSU 

1. Uczestnik kursu ma obowiązek:  

a) przybyć na kurs w wyznaczonym terminie; 

b) przychodzić punktualnie na zajęcia; 

c) aktywnie uczestniczyć w zajęciach;  

d) wykonywać zadane prace domowe 

 

VII WARUNKI ZALICZENIA KURSU 

Kurs kończy się testem, potwierdzającym znajomość języka polskiego jako obcego na 

poziomie B1. Warunkiem przystąpienia do testu końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny 

ze wszystkich testów i sprawdzianów, odbywających się w czasie kursu.  

Uczestnik, który opuści 20% zajęć (tj. 8 godzin) bez usprawiedliwienia, nie zostanie 

dopuszczony do testu końcowego.  

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu nie podlega zmianie (nie ma możliwości powtórnego 

zdawania i poprawiania oceny). 

 


