
Regulamin rocznego kursu języka i kultury polskiej dla cudzoziemców 

w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL 

 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

 

1) Wymaganą formą zgłoszenia na kurs jest wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie 

internetowej Szkoły: https://www.kul.pl/aplikacja,11647.html.Zaksięgowanie opłaty na 

rachunku KUL stanowi potwierdzenie rejestracji na kurs języka i kultury polskiej.  

2) Rok akademicki składa się z dwóch semestrów. Semestr zimowy rozpoczyna się w 

październiku i kończy w połowie lutego. Semestr letni rozpoczyna się zwykle w drugiej 

połowie lutego i kończy w czerwcu. 

3) Uczestnicy kursu podchodzą do egzaminów w przerwie pomiędzy semestrami. Egzaminy 

w semestrze letnim mają miejsce pod koniec maja lub na początku czerwca i oznaczają one 

zakończenie kursu rocznego. 

4) Dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia semestrów, jak również organizacji egzaminów i 

daty przerwy międzysemestralnej,podawane są na początku oraz w trakcie trwania kursu. 

5) W uzasadnionych przypadkach możliwa jest organizacja kursu w formie zdalnego 

nauczania (w pełni lub w jego części). Taka sytuacja może być podyktowana wprowadzonymi 

przepisami prawa lub zarządzeniamiwładz Uniwersytetu. 

6) Uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła 18. rok życia. W uzasadnionych 

przypadkach możliwe jest uczestnictwo osoby, która nie ukończyła 18 lat pod warunkiem 

otrzymania przez Szkołę oświadczenia o pełnej odpowiedzialności rodziców za pobyt 

niepełnoletniego dziecka na kursie. 

7) W czasie trwania kursów od października do czerwca istnieje możliwość zakwaterowania 

w domu studenckim pod warunkiem wypełnienia z odpowiednim wyprzedzeniem wniosku o 

przyznanie miejsca w akademiku. Opłata miesięczna za pokój uzależniona jest od aktualnych 

regulaminów opłat. Zainteresowani skorzystaniem z zakwaterowania w akademiku powinni 

zaznaczyć tę informację w aplikacji online (§1.1). Szkoła Języka i Kultury Polskiej nie 

gwarantuje uzyskania miejsca w Domu Studenckim KUL. 

 

§2 Prawa i obowiązki uczestnika kursu 

 

1) Uczestnik kursu ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów 

obowiązujących na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 

https://www.kul.pl/aplikacja,11647.html


2) Uczestnicy kursu są zobowiązani do systematycznego uczęszczania na zajęcia–jest to 

podstawowy wymóg, aby mogli uzyskać prawo do zdawania egzaminów semestralnych. W 

polskim systemie edukacji 1 godzina akademickajest równa 45 minutom. Liczba 

opuszczonych zajęć nie może przekroczyć 30 godzin (mniej niż 10%programu 

językowego).Uczestnicy kursu, którzy opuścili więcej niż wskazaną liczbęgodzin bez 

usprawiedliwienia (np. zwolnienie lekarskie) nie mają prawa do materiałów wyrównawczych 

przygotowanych przez lektorówani dodatkowych zajęć w ramach uiszczonej opłaty. 

3) Uczestnicy kursu, którzy zdali egzaminy końcowe z wynikiem pozytywnymotrzymują 

dyplom i zaświadczenie oraz – jeśli jest to przez nich wymagane –również transkrypt po 

zakończeniu kursu.W przypadku niespełnienia wymagańkursu uczestnik otrzymuje jedynie 

zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. 

 

§3 Opłaty 

 

1) Opłata za semestr kursu językowego ustalana jest każdorazowo przed rozpoczęciem roku 

akademickiego. Uczestnik winien wnieść opłatę semestralną lub roczną przed rozpoczęciem 

kursu. Po zarejestrowaniu opłaty na koncie Uniwersytetu wydawane jest stosowne 

zaświadczenie o przyjęciu. Osoby, które wcześniej uczestniczyły w kursach Szkoły mają 

prawo do zniżki w wysokości 5% ceny programu. 

2) Osoby, które nie mogą uczestniczyć w programie z przyczyn niezależnych od organizatora, 

mają prawo do zwrotu opłaty (poza opłatą administracyjną) pod warunkiem pisemnego 

zgłoszenia tego faktu minimum 30 dni przed rozpoczęciem kursu. Aby zrezygnować z 

uczestnictwa, należy poinformować o tym Szkołę Języka i Kultury Polskiej KUL drogą 

mailową (polski@kul.pl), opisać w skrócie powód rezygnacji, podając swoje imię i nazwisko, 

adres zamieszkania oraz adres banku i numer konta, na które ma być przelana zwracana 

kwota. 

3) W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni, ale przed dniem 

rozpoczęcia kursu, bez względu na wszelkie przypadki losowe, SJKP KUL potrąci 10% 

wpłaconej kwoty. 

4) W przypadku zgłoszenia rezygnacji po terminie rozpoczęcia kursu, bez względu na 

wszelkie przypadki losowe, SJKP KUL potrąci część wpłaconej kwoty – za każdy rozpoczęty 

miesiąc – proporcjonalnie do czasu trwania kursu do momentu przesłania informacji o 

rezygnacji.  

5) Pełny zwrot kosztów następuje w sytuacji całkowitego odwołania kursu przez organizatora 

przed dniem jego rozpoczęcia. 

 

 

 

mailto:polski@kul.pl


§4 Postanowienia końcowe 

1)  Zapisy niniejszego regulaminu mogą mieć również zastosowanie, w pełni lub częściowo, 

w związku ze stosownymi umowami programów stypendialnych lub porozumień 

dwustronnych. 

2) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w związku z uiszczaniem opłat uczestników kursu za 

zakwaterowanie w Domach Studenckich KUL lub innych miejscach. Opłaty semestralne 

obejmują jedynie kurs językowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


