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ZARZĄDZENIE  Nr  122/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 3 grudnia 2009 r. 
 
 
 
 

w sprawie utworzenia Rocznego Kursu Przygotowawczego dla cudzoziemców 
zamierzających podjąć studia w języku angielskim 

 
 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca  
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi 
zmianami) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego  
z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców 
studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 
(Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. 1. Z dniem 1 października 2009 r. w Studium Intensywnej Nauki Języka 
Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy się Roczny Kurs Przygotowawczy 
dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku angielskim. 
        2. Roczny Kurs Przygotowawczy prowadzony jest zgodnie z Regulaminem, 
który stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
do spraw Nauczania. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą od dnia 
1 października 2009 r. 
 
 
 
 
 
 
       prof. dr hab. Marek Bojarski 
          R E K T O R  
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         Załącznik 
         do zarządzenia Nr 122/2009 
         z dnia 3 grudnia 2009 r. 

 
 
 
 
 

 
REGULAMIN 

Rocznego Kursu Przygotowawczego 
dla cudzoziemców 

zamierzających podjąć studia w języku angielskim 
 
 

 
§ 1 

 
1. Roczny Kurs Przygotowawczy przeznaczony jest dla cudzoziemców zamierzających 
podjąć studia w języku angielskim. 
2. Zasady uczestnictwa w Rocznym Kursie Przygotowawczym określa niniejszy 
Regulamin. 
              

§ 2 
 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na Roczny Kurs Przygotowawczy jest spełnienie 
następujących wymogów: 
 1) ukończone 18 lat i posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, 
 2) posiadanie wizy, karty pobytu lub innego waŜnego dokumentu uprawniającej   
              do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie kursu, 

3) posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw   
    nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty    
    Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym     
    Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia, 

     4) złoŜenia deklaracji uczestnictwa, której wzór znajduje się na stronie Studium    
         Intensywnej Nauki Języka Angielskiego ,  

5) wpłata wpisowego w wysokości 200 euro.  
 

§ 3 
 

1. Spełnienie wymogów określonych w § 2 stanowi podstawę do wydania pozytywnej 
decyzji o przyjęciu cudzoziemca na Roczny Kurs Przygotowawczy. 
2. Po  zakwalifikowaniu się na kurs cudzoziemiec otrzymuje legitymację studencką 
wydaną przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, która potwierdza jego 
status studenta. 
 

§ 4 
 

1. Nauka na Rocznym Kursie Przygotowawczym jest odpłatna. 
2. Wysokość opłaty określana jest corocznie w euro przez Rektora, na podstawie 
kosztorysu sporządzanego przez Dyrektora Studium Intensywnej Nauki Języka 
Angielskiego. 
3. Opłata wnoszona jest w euro za cały okres kształcenia.  
4. Na wysokość opłaty składają się koszty kształcenia w trybie stacjonarnym, udziału 
w dwóch tygodniowych sesjach wyjazdowych (po jednej w kaŜdym semestrze), 
przeprowadzanych egzaminów  oraz koszty administracyjne. 
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§ 5 

 
Szczegółowe warunki wnoszenie i zwrotu opłaty uregulowane są w umowie o warunkach 
wnoszenia opłaty za  świadczone usługi edukacyjnej, zawartej pomiędzy uczestnikiem 
kursu, a Dyrektorem Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu 
Wrocławskiego, której wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 

§ 6 
 
1.Opłata za kurs podlega zwrotowi proporcjonalnie do niewykorzystanych zajęć, 
w przypadku: 
 1) rezygnacji z kursu z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem  
     lekarskim, 
 2) zaistnienia   udokumentowanych   zdarzeń   losowych   uniemoŜliwiających  
              kontynuowanie nauki.  
2. Opłata wpisowa, o której mowa w § 2 pkt 5,  nie podlega zwrotowi. 
 

§ 7 
 

Do obowiązków Dyrektora Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego naleŜy: 
1) opracowanie planu i programu zajęć dydaktycznych, 
2) sporządzenie kosztorysu, 
3) przeprowadzenie rekrutacji, 
4) zapewnienie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć, 
5) sporządzenie certyfikatów ukończenia kursu, 
6) opracowanie sprawozdań finansowych dla Kwestury. 

 
§ 8 

 
Tryb zaliczania zajęć w ramach Rocznego Kursu Przygotowawczego ustala Dyrektor 
Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego wraz z Koordynatorem Rocznego Kursu 
Przygotowawczego zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 

§ 9 
 

Nauka na Rocznym Kursie Przygotowawczym trwa dwa semestry i obejmuje 570 godzin 
lekcyjnych z podziałem na: 

1) naukę języka angielskiego w trybie stacjonarnym w wymiarze 450 godzin 
     (po 225 godzin w semestrze) w tym: 

  a) 300 godzin na ogólne zintegrowane umiejętności językowe, 
  b) 150 godzin na posługiwanie się językiem w kontekście akademickim, 
 2) naukę specjalistycznego języka angielskiego w ramach sesji wyjazdowych 

    w wymiarze 120 godzin (po 60 godzin w semestrze). 
 

§ 10 
 

1. Okresem rozliczeniowym jest semestr. 
2. Warunkiem dopuszczenia studenta do sesji jest: 

  1) systematyczne uczestnictwo w przewidzianych planem zajęciach  
      dydaktycznych (min. 90% potwierdzonych  obecności na zajęciach), 
  2) przystępowanie do testów i sprawdzianów przewidzianych w programie kursu, 
  3) uzyskanie pozytywnych ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów, 
      w kaŜdym semestrze. 

3. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną, ma obowiązek uzyskać brakujące 
zaliczenie w terminie podanym przez prowadzącego zajęcia, nie później niŜ w ostatnim 
dniu sesji. 
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4. W drugim semestrze wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich  
przedmiotów kursu – nie później niŜ 3 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.  
   

§ 11 
 

1. Student, który został  dopuszczony do sesji egzaminacyjnej, ma obowiązek przystąpić 
do wszystkich wymaganych egzaminów w wyznaczonym terminie. 
2. W stosunku do studenta, który nie uzyskał pozytywnych ocen ze wszystkich 
przedmiotów kursu Dyrektor Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego, po 
zapoznaniu się z opinią osób prowadzących zajęcia, wydaje decyzję o: 

1) warunkowym zezwoleniu na przystąpienie do sesji egzaminacyjnej, 
2) niedopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej, co oznacza niezaliczenie      
    Rocznego  Kursu  Przygotowawczego. 

3. Warunkowe zezwolenie na przystąpienie do sesji egzaminacyjnej moŜe otrzymać 
student, który wykazał się minimum 90% frekwencją na zajęciach i otrzymał pozytywną 
opinię lektora grupy i wykładowców.     

 
§ 12 

 
1. Student ma prawo ubiegać się o zezwolenie na powtarzanie semestru zgodnie 
z  zasadami  obwiązującymi w Uniwersytecie Wrocławskim. 
2. Za powtarzanie semestru student wnosi opłatę w wysokości ustalonej przez Rektora na 
wniosek Dyrektora Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego.    
 

§ 13 
 

1. Sesja egzaminacyjna dla studentów Rocznego Kursu Przygotowawczego obejmuje 
egzamin  z języka angielskiego jako języka obcego z elementami wiedzy o krajach  
angielskiego obszaru językowego. 
2. Do egzaminu z języka angielskiego,  po kaŜdym semestrze, zobowiązani są przystąpić 
wszyscy studenci Rocznego Kursu Przygotowawczego. 

     
§ 14 

 
1. Egzamin z języka angielskiego składa się z części pisemnej (testu) oraz części ustnej. 
2. Test z języka angielskiego składa się z czterech części. Poszczególne części testu 
sprawdzają: 

1) poprawność gramatyczną, 
2) rozumienie ze słuchu, 
3) rozumienie tekstu pisanego, 
4) umiejętność pisania. 

3. Z kaŜdej części testu student powinien uzyskać wymagane minimum punktów. 
4. Uzyskanie oceny niedostatecznej z testu pisemnego powoduje niedopuszczenie 
studenta do egzaminu ustnego. 
5. Student ma prawo do poprawy testu pisemnego tylko w tych częściach, w których 
uzyskał ocenę niedostateczną. 
6. Egzamin ustny sprawdza: 
  1) znajomość gramatyki,  
  2) zakres leksyki, 
  3) umiejętność formułowania spójnych wypowiedzi,  
  4) stopień opanowania warsztatu fonetyczno-fonologicznego, 
  5) ogólną sprawność komunikacyjną. 
7. Na ocenę końcową egzaminu z języka angielskiego składają się: 

1) oceny z testów i sprawdzianów cząstkowych przeprowadzonych 
w semestrze, 

2) ocena z końcowego egzaminu pisemnego, 
3) ocena z egzaminu ustnego. 
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§ 15 

 
1. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jakiejś części egzaminu student 
poprawia ocenę w sesji poprawkowej. Termin egzaminu w sesji poprawkowej wyznacza 
prowadzący zajęcia. 
2. W przypadku niezaliczenia egzaminów w sesji poprawkowej Koordynator Rocznego 
Kursu Przygotowawczego moŜe w uzasadnionych przypadkach  (choroba i inne wypadki 
losowe) wyznaczyć dodatkowy termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności studenta 
z niezaliczonych przedmiotów. 

 
§ 16 

 
Wysokość opłaty za egzamin poprawkowy ustala Rektor, na wniosek Dyrektora Studium 
Intensywnej Nauki Języka Angielskiego. 
 

§ 17 
 

Student Rocznego Kursu Przygotowawczego: 
1) ma obowiązek przestrzegania Regulaminu studiów oraz innych wewnętrznych   
    aktów normatywnych obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim, 
2) nie jest uprawniony do korzystania ze świadczeń funduszu pomocy materialnej dla 

         studentów  Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 18 
 

1. Absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia Rocznego Kursu Przygotowawczego 
z wyszczególnieniem ocen uzyskanych z kaŜdego przedmiotu kursu. Wzór certyfikatu 
sporządza Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego. 
2. Certyfikat  ukończenia kursu jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka 
angielskiego w stopniu pozwalającym podjąć studia w języku angielskim. 
 

§ 19 
 

1. Skreślenie z listy uczestników kursu następuje w przypadku: 
1) rezygnacji z kursu, 
2) niedokonania opłaty we wskazanym w umowie terminie, 
3) niedopuszczenia do sesji egzaminacyjnej. 

 
2. Decyzje  o  skreśleniu   podejmuje   Dyrektor   Studium  Intensywnej   Nauki   Języka 
Angielskiego,  od której przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej 
otrzymania. 
 

§ 20 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Rektor. 
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Załącznik 
do Regulaminu 

 

 
 

UMOWA Nr………………………. 
O WARUNKACH WNOSZENIA OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE NA  

 ROCZNYM  KURSIE  PRZYGOTOWAWCZYM DLA CUDZOZIEMCÓW 
ZAMIERZAJĄCYCH PODJĄĆ STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 
 

zawarta na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym  
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania  
i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późniejszymi zmianami), 
 
w dniu …………………………..……we Wrocławiu, pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1,  
reprezentowanym przez Dyrektora Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
upowaŜnionego do podejmowania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa wydanego 
przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ……………………………………………………………………, 
                                                                  (numer pełnomocnictwa i data wydania) 
a Panią/Panem………………………………………………………………….………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 
urodzonym w dniu …………………………….……w ……………………………………………………………………..…. 
zamieszkałą/zamieszkałym ………………………………………………………………………………………………….. 
legitymującą/-cym się paszportem nr ………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „studentem”, następującej treści: 
 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest określenie warunków wnoszenia opłaty przez studenta 
cudzoziemca za świadczone przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego, 
zwanym dalej SINJA, usługi edukacyjne związane z nauką języka angielskiego na 
Rocznym Kursie Przygotowawczym dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia 
w języku angielskim. 
  

§ 2 
SINJA zobowiązuje się przez czas trwania nauki na Rocznym Kursie Przygotowawczym  
do: 

1/ spełnienia wymagań wynikających z programu Rocznego Kursu Przygotowawczego, 
2/ zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje, 
3/ zapewnienia sal dydaktycznych i niezbędnego wyposaŜenia do realizacji procesu  
    dydaktycznego. 

 
§ 3 

1. Roczny Kurs Przygotowawczy  kończy się uzyskaniem certyfikatu wydanego przez 
Studium Praktycznej Nauki Języka Angielskiego. 

2. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia Rocznego Kursu Przygotowawczego 
jest zdanie egzaminów określonych w planie Rocznego Kursy Przygotowawczego. 

  
                                                           § 4 

Student oświadcza, Ŝe znany jest mu Regulamin Rocznego Kursu Przygotowawczego dla 
cudzoziemców   zamierzających   podjąć   studia   w   języku    angielskim   obowiązujący 
 w Uczelni. 
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§ 5 

1. Student  zobowiązuje się do wniesienia opłaty za kształcenie na Rocznym Kursie 
Przygotowawczym w terminie do ………………. na rachunek bankowy …………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 

2. W przypadku nie uiszczenia w obowiązującym terminie opłaty, Student  otrzymuje 
wezwanie do zapłaty. W przypadku niedostarczenia dowodu  wpłaty w ciągu 10 dni od 
dnia doręczenia wezwania do zapłaty Student  zostaje skreślony z listy Rocznego 
Kursu Przygotowawczego. 

 
§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania nauki na Rocznym Kursie Przygotowawczym 
określony w planie kursu tj. na okres od …………..….do …………....… 

2. Rozwiązanie umowy następuje: 
a) z dniem upływu okresu, na jaki została zawarta umowa, 
b) z dniem wydania ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy uczestników, 
c) z dniem złoŜenia pisemnej rezygnacji ze studiów. 

3. JeŜeli skreślenie z listy uczestników kursu następuje z powodu rezygnacji ze studiów, 
rozwiązanie umowy następuje z dniem, w którym Dyrektorowi SINJA doręczone 
zostało zawiadomienie o rezygnacji, złoŜone w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed końcem semestru SINJA zwraca 
Studentowi część opłaty, proporcjonalnie za okres przypadający po rozwiązaniu 
umowy, pomniejszonej o koszty poniesione przez SINJA na organizację kursu. 
Termin zwrotu naleŜnej Studentowi kwoty wynosi 21 dni, licząc od dnia rozwiązania 
umowy. 

5. SINJA dokonuje zwrotu nadpłaconej opłaty na konto wskazane przez Studenta. 
6.  JeŜeli na dzień rozwiązania umowy uczestnik kursu zalega z opłatą - jest on 

zobowiązany wnieść tę opłatę w wysokości proporcjonalnej do odbytych zajęć 
objętych planem Rocznego Kursu Przygotowawczego. 

7. Decyzję o zwrocie i wysokości kwoty, o której mowa w ust. 4, podejmuje Dyrektor 
SINJA. 

8. Wniosek wraz z decyzją Dyrektora przekazywany jest niezwłocznie do Kwestury UWr 
celem realizacji zwrotu części opłaty. 

 
§ 7 

Spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów 
o ochronie danych osobowych, SINJA nakłada na Studenta  obowiązek pisemnego  
powiadamiania o zmianie jego danych osobowych, zawartych w niniejszej  umowie. 
Skutki zaniechania dopełnienia tego obowiązku będą obciąŜać Studenta. 

  
§ 8 

1.Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności 
2.W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3.Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów 
powszechnych właściwych rzeczowo i miejscowo dla Uczelni. 
4.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
kaŜdej ze Stron. 
 
 
 
 
……………………………………………………………                 ……………………………………………… 
        Uniwersytet Wrocławski          Student 


