
 

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKA WŁOSKIEGO r.s. 2020/21 

 1. Włoski  Instytut Kultury w Warszawie organizuje, w swojej  siedzibie na ul. Marszałkowskiej 72 oraz online, 

Kursy Języka Włoskiego w systemie semestralnym, zgodnie z poziomami nauczania ustalonymi przez Common 

European Framework of Reference for Languages określonymi przez Unię Europejską.  

2. Lekcje są prowadzone przez nauczycieli posiadających dyplomy  lub doświadczenie niezbędne do nauczania 

obcokrajowców języka i kultury włoskiej.  

3. Czas trwania kursów jest podzielony na semestry nauki o długości 15 tygodni nauki, w wymiarze 30 lub 45 

godzin nauki semestralnie.  

a) W zależności od rodzaju kursu lekcje trwają 90, 120 lub 180 min. Dla zajęć 180 minutowych przewidziana jest 

10 minutowa przerwa po pierwszych 90 minutach lekcji. 

 b) Po ukończeniu każdego  semestru nauki wystawione  zostanie  każdemu,  kto o  to wystąpi,  zaświadczenie o 

uczestnictwie w kursie.  

c)  Słuchacz,  który  będzie  nieobecny  na  zajęciach  przez  okres  dłuższy  niż  20%  godzin  nauki  traci  prawo  do 

ubiegania się o zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.  

d) Kalendarz zajęć indywidualnych jest ustalany z sekretariatem kursów (corsilingua.iicvarsavia@esteri.it) przed 

rozpoczęciem kursu. Jakiekolwiek zmiany w kalendarzu kursu indywidualnego (anulowanie lub prośba o zmianę 

daty lekcji, etc.) muszą być zakomunikowane na min. 24 godziny przed lekcją pisemnie do sekretariatu kursów 

(corsilingua.iicvarsavia@esteri.it)  i zainteresowanemu lektorowi; w przeciwnym wypadku opłata za nie odbytą 

lekcją  zostanie  naliczona.  Data  zakończenia  kursu  indywidualnego  nie  może  jednak  w  żadnym  wypadku 

przekroczyć  dziesięciu  dni  od  daty  ustalonej  w  chwili  zapisu  na  kurs.  Studenci  kursów  indywidualnych  są 

zobowiązani podpisywać na każdej listę obecności na zajęciach, którą dysponuje lektor. 

4.  Instytut  organizuje  Kursy  Kultury  na  tematy  monograficzne  związane  z  różnymi  dziedzinami  nauki,  w 

zależności od zainteresowań publiczności i dyspozycyjności wykładowców.  

5. Zapisy na kursy odbywają się we wrześniu dla kursów prowadzonych w semestrze jesiennym i  w lutym dla 

kursów prowadzonych w semestrze wiosennym. Studenci, którzy chcą dołączyć do grup (poziom A2, B1, B2, C1 i 

C2)  i  nie  uczestniczyli  nigdy  w  kursach  organizowanych  przez  Włoski  Instytut  Kultury  powinni  przejść  test 

kwalifikujący, organizowany we wrześniu i w lutym, w celu określenia poziomu znajomości języka włoskiego. W 

czerwcu,  lipcu  i  w  sierpniu  trwają  zapisy  na  Kursy  Letnie,  intensywne  kursy  miesięczne  odbywające  się  w 

miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu.  

6. Kursy liczyć mogą min. 5 i max. 7 słuchaczy w grupie. Każdy uczestnik Kursów może wybrać odpowiadający mu 

kurs w ramach Kursów organizowanych przez Instytut i miejsc dostępnych na kursach w chwili zapisu.   

7. Dyrekcja  Instytutu zastrzega sobie prawo dokonania ewentualnych zmian w ofercie Kursów, gdyby było  to 

konieczne z powodów technicznych lub administracyjnych, tzn. z powodu niewystarczającej liczby uczestników 

przewidzianej  dla  danego  kursu.  W  przypadku  odwołania  wybranego  Kursu,  słuchaczom  zostanie 

zaproponowana alternatywna oferta lub zostanie zwrócona opłata za kurs.  



 

8. Z wyjątkiem kursów przeznaczonych dla dzieci, minimalny wiek uczestników Kursów wynosi ukończone 15 lat. 

9.  Zapisów  dokonuje  się  drogą  internetową  pod  adresem  www.iicvarsavia.esteri.it  w  zakładce  Kursy  języka 

włoskiego/zapisy online. 

10.  Zapis  ma  charakter  ostateczny  i  uprawnia  do  uczęszczania  na  kurs  dopiero  po  uiszczeniu  przewidzianej 

kwoty.  Dokonanie  płatności  można  zrealizować  przelewem  na  konto  bankowe  Instytutu  o  numerze 

09124010661111001011920862 w Banku PeKao S.A. w Warszawie, z dokładnym wskazaniem danych uczestnika 

kursu i numeru Kursu.  

11. Opłata za kurs musi być wniesiona w całości w chwili zapisu przed jego rozpoczęciem.  

12. Z kursu można zrezygnować najdalej po pierwszym tygodniu nauki, powiadamiając o takiej decyzji pisemnie 

zarówno sekretariat kursów  jak  i  lektora  (corsilingua.iicvarsavia@esteri.it). Po  tym terminie opłata za kurs nie 

podlega  zwrotowi.  Inne  przypadki,  spowodowane  siłą  wyższą  lub  poważnymi  problemami  zdrowotnymi, 

rozpatrywane będą indywidualnie przez Dyrekcję Instytutu.  

13.  Dostępność  miejsc  na  kursach  zapewnia,  z  zastrzeżeniem  postanowień  z  pkt.  7,  system  automatycznej 

aktualizacji list.  

14.  Prawo  do  zniżki  10%  kwoty  od  pełnej  opłaty  za  Kurs  (którą  należy  odliczyć  przed  wpłatą  –  Instytut  nie 

dokonuje zwrotów zniżki) mają osoby:  

a) mogące wykazać przynależność do tej samej rodziny  

b) które ukończyły 60‐ty rok życia  

c) uczęszczające równocześnie na dwa kursy  

d) zapisujące się na co najmniej trzeci semestr z rzędu.  

15.  Wszyscy  słuchacze  Kursów  powinni  uczestniczyć  w  wydarzeniach  kulturalnych  Instytutu,  stanowiących 

naturalne uzupełnienie działalności dydaktycznej.  

16.  Słuchaczom,  którzy  ukończą  cykl  nauki  ze  szczególnymi  osiągnięciami  Instytut  przyznaje  Stypendium  na 

kursach językowych we Włoszech (jeśli takie osoby wystąpią o dofinansowanie).  

17. Uczestnicy Kursów zobowiązani są przestrzegać godzin rozpoczęcia zajęć i nie mogą wchodzić na zajęcia po 

ich  rozpoczęciu. Słuchacz, który spowoduje szkody w wyposażeniu  lub materiałach szkolnych udostępnionych 

przez  Instytut  zobowiązany  jest  pokryć  koszty  szkód.  Ewentualne  reklamacje  uczestników  Kursów  kierowane 

mogą  być  jedynie  do  Dyrekcji  Instytutu  (ul.  Marszałkowska  72)  listem  czytelnie  podpisanym  przez 

zainteresowanego, ponoszącego za to odpowiedzialność cywilną i karną.  

18.  Słuchacze Kursów  zapoznali  się  z  niniejszym Regulaminem przed  zapisem na Kurs.  Zapis  na Kurs oznacza 

akceptację  Regulaminu  i  każdy  Słuchacz  deklaruje  zapoznanie  się  z  nim  i  przyjęcie  go  we  wszystkich  jego 

częściach pod rygorem nie wpisania na listę uczestników kursów organizowanych przez Instytut. 


