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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Studium Języków Obcych

REGULAMIN JĘZYKOWYCH KURSÓW KOMERCYJNYCH
Oferta
1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie poprzez Studium Języków Obcych
– Kursy Komercyjne prowadzi odpłatne kursy języków obcych dla dorosłych i
młodzieży.
Opłaty
2. Uczestnik kursu zobowiązany jest do wniesienia opłaty za kurs zgodnie z
obowiązującą ceną kursu w danym roku akademickim, którą ustala zarządzeniem
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.
3. Cena kursu obejmuje zakup podręcznika.
4. Opłatę za kurs jest pobierana jednorazowo przed rozpoczęciem kursu.
5. W razie nie uiszczenia opłaty lub opóźnienia w jej płatności słuchacz nie ma prawa
uczestnictwa w zajęciach.
Rezygnacja/Zwroty
6. W przypadku rezygnacji z kursu po wniesieniu opłaty lub jej części, lecz przed
rozpoczęciem zajęć uczestnikowi zwraca się wniesioną opłatę pomniejszoną o koszty
poniesione na opłaty bankowe i administracyjne.
7. W przypadku rezygnacji z kursu po wniesieniu opłaty lub jej części, w terminie
późniejszym niż określony w pkt. 6, wniesiona opłata podlega zwrotowi
proporcjonalnie pomniejszona o koszt odbytych zajęć.
8. Sytuacje losowe rozpatrywane są oddzielnie.
Organizacja zajęć
9. Zajęcia odbywają się zgodnie z programem zamieszczonym na stronie internetowej
PWSZ w Gnieźnie.
10. Zajęcia odbywają się w salach Studium Języków Obcych PWSZ w Gnieźnie w
grupach 10-15 osobowych.
11. W przypadku zmniejszenia się liczby grupy do mniej niż 10 osób w trakcie trwania
kursu PWSZ w Gnieźnie może:

a) rozwiązać kurs za zwrotem opłaty proporcjonalnie pomniejszonej o koszt
odbytych zajęć,
b) zaproponować słuchaczom:
 kontynuację nauki w danej grupie, ale po proporcjonalnym podwyższeniu
opłaty w stosunku do pozostałej części kursu,
 przeniesienie do innej grupy na tym samym poziomie (jeśli taka istnieje),
 zmniejszenie ilości godzin pozostałych do końca kursu.
Postanowienia końcowe
12. Kierownictwo PWSZ w Gnieźnie – Studium Języków Obcych jest otwarte na
wszelkiego rodzaju uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania i przebiegu zajęć.
13. Uczestnik kursu wyraża zgodę na gromadzenie przez PWSZ w Gnieźnie danych
osobowych uczestnika i korzystanie z nich przez PWSZ w Gnieźnie w kontaktach z
uczestnikiem.
14. PWSZ w Gnieźnie –zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), nie
udostępnia osobom trzecim bez wiedzy i zgody zainteresowanych, danych osobowych
i numerów telefonicznych słuchaczy i lektorów.
15. Każdy słuchacz powinien zapoznać się z regulaminem kursów przed przystąpieniem
do nauki.
16. Regulamin obowiązuje z datą ogłoszenia.

