Załącznik
do zarządzenia nr 45
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 21 marca 2019 r.

REGULAMIN
rocznego kursu przygotowawczego
dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim
(tekst jednolity)
Postanowienia ogólne
§1
1. Roczny kurs przygotowawczy, zwany dalej kursem, przeznaczony jest dla cudzoziemców
zamierzających podjąć studia w języku polskim w Polsce.
2. Regulamin określa ogólne zasady uczestnictwa w kursie, jego organizację oraz prawa
i obowiązki uczestników kursu.
3. Kurs prowadzi Szkoła Języka i Kultury Polskiej, zwana dalej SJiKP.
§2
Warunkiem uczestnictwa cudzoziemca w kursie jest spełnienie następujących wymogów:
1) posiadanie ważnej wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas kursu,
2) posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
nieszczęśliwych wypadków na okres trwania kursu w Polsce lub Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym
Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kursu.
§3
1. W okresie trwania kursu cudzoziemcowi przysługują uprawnienia osoby odbywającej
studia wyższe.
2. Po zakwalifikowaniu na kurs cudzoziemiec otrzymuje legitymację studencką
potwierdzającą jego status.
Organizacja kursu
§4
1. Nauka na kursie trwa dwa semestry, obejmuje 930 godzin lekcyjnych, w tym:
1) 630 godzin nauki ogólnego i specjalistycznego języka polskiego;
2) 300 godzin nauki przedmiotów propedeutycznych przygotowawczych do studiów.
2. Kurs odbywa się według planu i programu kursu uchwalonego przez Radę Naukową
SJiKP.
3. Szczegółową organizację kursu określa Dyrektor SJiKP.

4. SJiKP może prowadzić kurs w innym wymiarze godzin niż określony w ust. 1, na zlecenie
podmiotów zewnętrznych na podstawie zawartych umów.
Opłaty
§5
1.

2.
3.

4.

Cudzoziemcy przyjęci na kurs na zasadach odpłatności, wpłacają opłatę za cały okres
kształcenia przed rozpoczęciem nauki lub za każdy semestr nauki przed jego
rozpoczęciem, na rachunek bankowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 określana jest w euro przez Rektora, na
podstawie kosztorysu sporządzanego przez Dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej.
Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku, gdy:
1) cudzoziemiec złożył na piśmie rezygnację z kursu przed terminem rozpoczęcia zajęć;
2) zajęcia na kursie nie rozpoczęły się.
Opłata za kurs podlega zwrotowi także po rozpoczęciu zajęć, w proporcjonalnej części,
liczonej od dnia następnego po dniu, w którym uczestnik kursu złożył pisemną
rezygnację z kursu.
Zaliczenie zajęć i egzaminy
§6

1.
2.

3.

4.

Okresem zaliczeniowym jest semestr.
Warunkiem dopuszczenia uczestnika kursu do sesji egzaminacyjnej jest:
1) systematyczne uczestnictwo w przewidzianych planem zajęciach dydaktycznych;
2) przystępowanie do testów i sprawdzianów przewidzianych w programie kursu;
3) uzyskanie pozytywnych ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów w każdym
semestrze.
Uczestnik kursu, który otrzymał ocenę niedostateczną, ma obowiązek uzyskać brakujące
zaliczenie w terminie podanym przez prowadzącego zajęcia, nie później niż w ostatnim
dniu sesji.
W drugim semestrze wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich
przedmiotów – nie później niż do 15 czerwca.
§7

1. Uczestnik kursu, który został dopuszczony do sesji egzaminacyjnej ma obowiązek
przystąpić do wszystkich wymaganych egzaminów w wyznaczonym terminie.
2. W stosunku do uczestnika kursu, który nie uzyskał pozytywnych ocen ze wszystkich
przedmiotów Dyrektor SJiKP po zapoznaniu się z opiniami osób prowadzących zajęcia,
wydaje decyzję o:
1)
warunkowym zezwoleniu na przystąpienie do sesji egzaminacyjnej;
2)
niedopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej, co oznacza niezaliczenie kursu.
3. Warunkowe zezwolenie na przystąpienie do sesji egzaminacyjnej może otrzymać
uczestnik kursu, który wykazał się 75% frekwencją na zajęciach.

§8
1. Sesja egzaminacyjna dla uczestników kursu obejmuje egzaminy:
1)
z języka polskiego jako języka obcego z elementami wiedzy o Polsce;
2)
z przedmiotów, dla których program kursu przewiduje zaliczenie w formie
egzaminu.
2. Do egzaminu z języka polskiego po każdym semestrze zobowiązani są przystąpić wszyscy
uczestnicy kursu.
§9
1. Egzamin z języka polskiego składa się z części pisemnej (testu) oraz części ustnej.
2. Z każdej części testu uczestnik kursu powinien uzyskać wymagane minimum punktów.
3. Uzyskanie oceny niedostatecznej z testu pisemnego powoduje niedopuszczenie uczestnika
kursu do egzaminu ustnego.
4. Uczestnik kursu ma prawo do poprawy testu pisemnego.
5. Na ocenę z języka polskiego składają się:
1) oceny z testów i sprawdzianów cząstkowych przeprowadzanych w trakcie semestru;
2) ocena z końcowego egzaminu pisemnego;
3) ocena z egzaminu ustnego;
4) obecność i aktywność na zajęciach.
§10
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jakiejś części egzaminu uczestnik kursu
poprawia ocenę w sesji poprawkowej. Termin egzaminu w sesji poprawkowej wyznacza
prowadzący zajęcia w porozumieniu z Dyrektorem SJiKP.
§11
1. Terminy egzaminów z przedmiotów kierunkowych wyznaczają prowadzący poszczególne
przedmioty. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej wykładowca wyznacza termin
egzaminu w sesji poprawkowej.
2. O formie egzaminu (ustnej lub pisemnej) z przedmiotu kierunkowego decyduje
nauczyciel akademicki w porozumieniu z Dyrektorem SJiKP.
§12
1. Uczestnik kursu, który w sesji egzaminacyjnej nie zdał wszystkich egzaminów, powinien
złożyć egzaminy w wyznaczonym terminie w sesji poprawkowej.
2. W przypadku niezaliczenia egzaminów w sesji poprawkowej Dyrektor SJiKP może
w uzasadnionych przypadkach (choroby i inne wypadki losowe) wyznaczyć dodatkowy
termin sprawdzenia wiedzy uczestnika kursu z niezaliczonych przedmiotów.
3. Zaliczenia kursu uczestnikowi dokonuje Dyrektor SJiKP.
Prawa i obowiązki uczestnika kursu
§13

Uczestnik kursu:
1) ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów porządkowych
obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim,
2) nie jest uprawniony do korzystania ze świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla
studentów Uniwersytetu Śląskiego.
§14
1. Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu z wyszczególnieniem ocen
uzyskanych z każdego przedmiotu.
2. Zaświadczenie ukończenia kursu jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka
polskiego na odpowiednim poziomie kompetencji językowej.
§15
Uczestnik kursu powinien w terminie do 15 maja każdego roku wybrać kierunek studiów
i uczelnię, na której chciałby podjąć przyszłe studia i poinformować o swojej decyzji
Dyrektora SJiKP.
§16
Od decyzji Dyrektora SJiKP dotyczących uczestników kursu przysługuje odwołanie do
Rektora.

