Załącznik do zarządzenia nr 68/2019

Regulamin kursów języka chińskiego prowadzonych przez Centrum Współpracy
Polska – Chiny „Instytut Konfucjusza” Politechniki Opolskiej

§ 1. Wstęp
Niniejszy regulamin, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w kursach języka chińskiego prowadzonych przez jednostkę ogólnouczelnianą
Politechniki Opolskiej: Centrum Współpracy Polska – Chiny „Instytut Konfucjusza”, zwaną
dalej również „IK”.
§ 2. Słowniczek
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) słuchacz – osobę będącą uczestnikiem kursu języka chińskiego;
2) lektor – wykładowcę przygotowującego i prowadzącego zajęcia;
3) kurs – zajęcia z języka chińskiego prowadzone w grupie;
4) grupa komercyjna – grupę składającą się z uczestników odpłatnego kursu, niezwiązanych
z Politechniką Opolską;
5) grupa niekomercyjna – grupę składającą się z uczestników nieodpłatnego kursu,
będących studentami, doktorantami bądź pracownikami Politechniki Opolskiej;
6) umowa – umowę o świadczenie usług edukacyjnych polegających na nauce języka
chińskiego, zawieraną przez Politechnikę Opolską Centrum Współpracy Polska – Chiny
„Instytut Konfucjusza” ze słuchaczem;
7) aneks do umowy – umowę zmieniającą umowę, o której mowa w pkt 6;
8) godzina – godzinę lekcyjną trwającą 45 minut.
§ 3. Kursy, ich rodzaje oraz zasady uczestnictwa w kursach
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IK prowadzi kursy języka chińskiego od października do czerwca. Zajęcia odbywają się
w siedzibie IK w Opolu oraz na terenie Politechniki Opolskiej.
Kursy mogą być prowadzone na wszystkich poziomach znajomości języka, tj.:
1) podstawowym - umiejętność wykorzystania języka chińskiego do komunikowania
podstawowych potrzeb, przedstawienia siebie i zadawania pytań z zakresu życia
prywatnego (zamieszkanie, praca, zainteresowania);
2) średniozaawansowanym - umiejętność porozumiewania się w większości sytuacji
komunikacyjnych, wykorzystania języka do rozmowy po chińsku na wiele tematów;
3) zaawansowanym – umiejętność płynnego, spontanicznego wypowiadania się,
swobodne posługiwanie się językiem chińskim w kontaktach społecznych,
towarzyskich, edukacyjnych bądź zawodowych.
IK prowadzi kursy w wymiarze:
1) 15 godzin / semestr – kurs dla dzieci (w wieku 7-10 lat i 11-15 lat);
2) 30 godzin / semestr – kurs dla młodzieży i dorosłych.
Wysokość opłat za kurs regulowana jest zarządzeniem Rektora.
Kurs w grupach komercyjnych prowadzony jest, jeśli zapisanych zostanie co najmniej
6 osób i nie więcej niż 20 osób. Wymóg minimalnej liczby 6 osób w celu utworzenia
grupy nie ma zastosowania w przypadku kursu, w którym część kosztów pokrywana jest
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ze środków Hanban, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Biurem Międzynarodowej
Rady Języka Chińskiego (HANBAN) a Politechniką Opolską.
W czasie formowania się grupy, liczba osób uczestniczących w kursie może być
tymczasowo większa od liczby określonej w ust. 5.
W przypadku zmniejszenia się w trakcie trwania kursu liczby osób w grupie komercyjnej
do mniej niż 6, IK ma prawo w porozumieniu ze słuchaczami:
1) zwiększyć liczbę osób w grupie poprzez połączenie z inną grupą, również
niekomercyjną, na tym samym poziomie;
2) rozwiązać grupę, zwracając słuchaczom pieniądze za niezrealizowane zajęcia.
Zakwalifikowanie słuchacza do grupy na poziomie wyższym niż początkujący następuje
na podstawie bezpłatnej ustnej rozmowy kwalifikacyjnej z lektorem.
W miarę możliwości przydział słuchaczy do poszczególnych grup będzie się odbywał
z uwzględnieniem kategorii wiekowych.
W przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć
w grupie najbardziej zbliżonej poziomem zaawansowania.
Nieobecność słuchacza na zajęciach nie jest traktowana jako rezygnacja z umowy i nie
stanowi podstawy do zwrotu opłaty odpowiadającej zajęciom, na których słuchacz był
nieobecny.
Opłata za kurs podlega zwrotowi za okres niepobierania nauki w przypadku:
1) rezygnacji z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem
lekarskim;
2) innych ważnych, udokumentowanych przyczyn.
Rezygnacja z kursu wymaga zachowania formy pisemnej.
Słuchacz, który zrealizuje przewidziany w programie kursu zakres kształcenia i zda
egzamin przewidziany programem otrzymuje, na własny wniosek, świadectwo
ukończenia kursu.
Do uczestniczenia w kursie dopuszczony zostaje słuchacz, który spełnił łącznie
następujące warunki:
1) podpisał umowę lub aneks;
2) uiścił opłatę za kurs w terminie wymaganym przez IK lub przedstawił dowód wpłaty
potwierdzający uiszczenie na rzecz IK należnej kwoty;
3) przestrzega postanowień Regulaminu.
§ 4. Postanowienia końcowe
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Lektorzy i słuchacze zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad
współżycia społecznego, w tym niedyskryminowania osób w IK z jakiegokolwiek
powodu.
IK jest instytucją apolityczną i areligijną, skupiającą osoby o różnych poglądach,
postawach życiowych i społecznych, wieku, pochodzeniu itp.
Tematy podejmowane na zajęciach są dobierane do wieku i zainteresowań słuchaczy,
a ich celem może być wywoływanie dyskusji w nauczanym języku obcym, natomiast nie
mogą być agitacją na rzecz jakichkolwiek osób, środowiska, organizacji czy partii
politycznych.
W trakcie zajęć zabrania się:
1) palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających;
2) wykonywania innych czynności mogących mieć wpływ na zakłócenie spokoju
w trakcie zajęć.
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W zajęciach nie może uczestniczyć słuchacz będący pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.
IK nie ponosi odpowiedzialności za słuchaczy niepełnoletnich podczas zajęć.
Rodzic lub opiekun słuchacza niepełnoletniego jest zobowiązany do zapewnienia
bezpieczeństwa swojego podopiecznego w drodze do i z IK.
Słuchacz może zostać wykluczony z uczestnictwa w kursie w przypadku naruszenia
przez niego postanowień Regulaminu.
Słuchacz, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzic lub opiekun prawny
zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i złożenia pisemnej akceptacji jego
postanowień według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.

