REGULAMIN KURSÓW JĘZYKA WŁOSKIEGO
1. Włoski Instytut Kultury w Krakowie organizuje, w swojej siedzibie na ul.Grodzkiej 49 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 włoskich i polskich, posiadających dyplomy i
doświadczenie niezbędne do nauczania obcokrajowców języka i kultury włoskiej.
3. Czas trwania kursów jest podzielony na semestry nauki w wymiarze 24, 28, 30 lub 60 godzin
nauki semestralnie (godzina lekcyjna liczy 60 minut). Kursy dla dzieci w wymiarze 12 lub 20
godzin, kurs Włoski w biznesie w wymiarze 16 godzin.
Oprócz godzin nauki języka (24, 28, 30 lub 60), kursanci będą mieli możliwość uczęszczania na
lekcje konwersacji i utrwalenia gramatyki. Na początku miesiąca, na tablicy na II piętrze zostaną
ogłoszone tematy i terminy lekcji, które będą uruchomione przy minimum 4 uczestnikach. Kto
zechce uczestniczyć w tych zajęciach, proszony jest o wpisanie się na listę podając imię, nazwisko i
grupę, do której uczęszcza. Osoby, które wpiszą się na listę, a nie będą brały udziału w zajęciach,
proszone są o wykreślenie się.
Po ukończeniu każdego semestru nauki wystawione zostanie każdemu Zaświadczenie o
uczestnictwie w kursie, pod warunkiem frekwencją nie niższej niż 70% zajęć i zaliczenia testu
końcowego z punktacją co najmniej 70%.
4. Instytut organizuje imprezy kulturalne na tematy monograficzne związane z różnymi dziedzinami
nauki, między innymi Noc Włoską. Informacje o wszystkich wydarzeniach można znaleźć na
stronie internetowej Instytutu.
5. Zapisy na kursy odbywają się we wrześniu dla kursów prowadzonych w semestrze jesiennymi w
lutym dla kursów prowadzonych w semestrze wiosennym. Studenci, którzy chcą dołączyć do grup
(od poziomu A1.2) i nie uczestniczyli nigdy w kursach organizowanych przez Włoski Instytut
Kultury powinni przejść test wstępny, organizowany podczas zapisów, w celu określenia poziomu
znajomości języka włoskiego. W czerwcu i w sierpniu trwają zapisy na Kursy Letnie, intensywne
kursy miesięczne odbywające się w lipcu i wrześniu.
6. Kursy liczyć mogą min. 6 i max. 15 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 kursu przewidzianej dla danego kursu. W przypadku
odwołania wybranego Kursu, słuchaczom zostanie zaproponowana alternatywna oferta lub zostanie
zwrócona opłata za kurs.
W przypadku, gdy na kurs zapisze się jedynie 4 lub 5 uczestników, będzie on liczył 28, a nie 30
godzin.
8. Minimalny wiek uczestników Kursów wynosi ukończone 17 lat.
9. Zapisów dokonuje się drogą internetową pod adresem:

zapisy-iic.pl i postępując zgodnie z instrukcją. Nie dokonuje się zapisów telefonicznie, ani drogą
mailową.
10. Zapis ma charakter ostateczny i uprawnia do uczęszczania na kurs dopiero po uiszczeniu
przewidzianej kwoty i przesłaniu na adres: corsi.iiccracovia@esteri.it potwierdzenia dokonanej
wpłaty. Wpłaty należy dokonać najpóźniej dwa dni po dokonaniu wpisu na kurs (online lub w
siedzibie Instytutu). W przeciwnym razie, wpis zostaje anulowany. Płatności należy dokonać
przelewem na konto bankowe Instytutu o numerze
75 1240 2294 1111 0010 1116 6866
w Banku PekaoS.A. w Krakowie, z dokładnym wskazaniem danych uczestnika Kursu i rodzaju
Kursu (nazwa Kursu i nazwisko kursanta).
11. Opłata za kurs musi być wniesiona w całości w chwili zapisu.
12. Dostępność miejsc na kursach zapewnia, z zastrzeżeniem postanowień z pkt. 7, system
automatycznej aktualizacji list.
13. Prawo do zniżki od pełnej opłaty za Kurs będą miały osoby:
a) mogące wykazać przynależność do tej samej rodziny
b) studenci (po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej)
c) uczęszczające równocześnie na dwa kursy (w takim przypadku drugi kurs będzie miał obniżoną
opłatę)
d) zapisujące się na piąty semestr z rzędu we Włoskim Instytucie Kultury w Krakowie
14. Wszyscy słuchacze Kursów mogą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych Instytutu,
stanowiących naturalne uzupełnienie działalności dydaktycznej.
Program wydarzeń jest publikowany na stronie internetowej Instytutu:
http://www.iiccracovia.esteri.it/IIC_Cracovia
i fanpage’u Facebook: https://it-it.facebook.com/IICCracovia.
15. 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. Grodzka 49) listem czytelnie podpisanym
przez zainteresowanego, ponoszącego za to odpowiedzialność cywilną i karną.
16. 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.

