
 

REGULAMIN 
odpłatnych kursów językowych  

prowadzonych przez Centrum Języków Obcych  
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 
 

 
Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zwane dalej 
„Centrum” oferuje kursy języka biznesu i międzynarodowe egzaminy językowe, które 
dają słuchaczom możliwość nabywania kompetencji językowych i komunikacyjnych, 
podnoszą ich kwalifikacje zawodowe oraz pozwalają rozwijać umiejętności 
poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Regulamin określa warunki organizacji i 
przeprowadzenia wszystkich kursów organizowanych przez Centrum.  
 
 

§ 1  
 
Niniejszy Regulamin dotyczy odpłatnego świadczenia usług dydaktycznych w zakresie 
nauczania języków obcych dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach, jak 
również uczestników z zewnątrz.   
 

 
§ 2  

Nadzór nad organizacją, przebiegiem i jakością kursów sprawuje kierownik Centrum 
Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwany dalej „Kierownikiem” 
oraz koordynator ds. dydaktyki CJO, zwany dalej „Koordynatorem”, którzy razem tworzą 
kierownictwo Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zwane 
dalej ”Kierownictwem”. 
 

§ 3  
Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy pracujący w Centrum Języków 
Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zaproponowani przez Kierownictwo,       
a zatwierdzeni przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
 

§ 4  
Obsługę administracyjną i biurową Szkoły zapewniają Koordynator, Sekretariat CJO oraz 
nauczyciele akademiccy prowadzący kursy. 
 

§ 5  
1.  Kursy mogą odbywać się w systemie rocznym, semestralnym lub w okresie zgodnym     

z zapotrzebowaniem uczestników. Długość każdego kursu określana jest poprzez liczbę 
godzin, które kurs obejmuje, podzielonych na spotkania. Zajęcia odbywają się raz           
w tygodniu, a ewentualne przerwy w trwaniu kursu uzgadniane są przez prowadzącego    
z uczestnikami. 

2. Uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń stosownie do ilości miejsc          
na odpowiednich poziomach. 

3. Przydzielenie uczestnika do odpowiedniej grupy językowej następuje po zdaniu 
kwalifikacyjnego testu z języka obcego oraz/lub na podstawie informacji                            
o dotychczasowych osiągnięciach (np. egzamin językowy kończący lektorat na UE 
Katowice). 



 

§ 6  
1. Uczestnikowi zostaje przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego 

Uniwersytetu, na który jest zobowiązany terminowo wnosić wszystkie opłaty związane      
z uczestnictwem w kursach językowych. 

2. O indywidualnym numerze rachunku bankowego, kwocie odpłatności oraz terminach 
dokonywania wpłat uczestnik zostaje poinformowany podczas podpisywania umowy. 

 
 

§ 7  
1. Odpłatność za zajęcia dydaktyczne świadczone przez Centrum obowiązuje niezależnie     

od obecności na zajęciach językowych. 
2. Odpłatność za zajęcia dydaktyczne odpowiada uzgodnionej ilości godzin i może być 

wnoszona również w ratach według obowiązującego harmonogramu wpłat za kursy 
językowe. 

3. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne naliczanie odsetek 
ustawowych. 

 
§ 8  

1. Uczestnicy po ukończeniu odpłatnego kursu organizowanego przez Centrum otrzymują 
certyfikaty uczestnictwa w kursie językowym wystawiane przez Centrum.  

2. Jeśli słuchacz zrezygnuje w trakcie trwania kursu, może otrzymać zaświadczenie             
o uczestnictwie w kursie językowym, określające w jakim okresie uczęszczał na zajęcia. 
 

                                                                  § 9 
Uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu organizowanego przez Centrum jako Centrum 
Egzaminacyjne zagranicznych ośrodków egzaminacyjnych, a po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku  otrzymują  certyfikaty  wystawiane przez dany ośrodek egzaminacyjny.   

 
 
              §10 
3. Centrum zastrzega sobie prawo: 

a) zmiany prowadzącego zajęcia w trakcie trwania kursu, 
b) zmiany dni i godzin prowadzenia zajęć,  
c) łączenia grup 
d) skreślenia uczestnika z listy w przypadkach sprzecznych z normami współżycia 

społecznego (np. jeśli słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez  
nieodpowiednie zachowanie lub lekceważący stosunek do prowadzących                 
lub pozostałych słuchaczy), rażąco narusza porządek Centrum, nietykalność cielesną 
innych uczestników lub pracowników szkoły. 

4. W uzasadnionych przypadkach Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany ilości godzin 
i/lub zmiany programu kursu. W przypadku niezaakceptowania tych zmian przez 
uczestnika kursu otrzymuje on zwrot całości wpłaconej kwoty za zajęcia dydaktyczne, 
jeśli zmiana/y ilości godzin i/lub programu nastąpiły przed rozpoczęciem kursu. Jeśli 
zmiany nastąpiły w trakcie kursu, uczestnik otrzymuje zwrot części kwoty opłaty rocznej 
obliczonej proporcjonalnie do ilości przeprowadzonych zajęć do dnia wprowadzenia 
zmian. 

 
       § 11 
Czasowa nieobecność na zajęciach, bez względu na czas trwania i przyczynę, nie stanowi 
podstawy do zawieszenia płatności kolejnych rat bądź ich zmniejszenia. 



 

       § 12 
W przypadku rezygnacji na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego w siedzibie 
Centrum przed rozpoczęciem kursu, opłata za kurs może być zwrócona w pełnej wysokości 
wpłaconej kwoty.  Po rozpoczęciu zajęć, rezygnacja z kursu może nastąpić na podstawie 
pisemnego oświadczenia złożonego przez uczestnika kursu w siedzibie Centrum ze 
skutkiem na koniec miesiąca, w którym złożono rezygnację, a zwrot kwoty opłaty za zajęcia 
dydaktyczne oblicza się proporcjonalnie do ilości przeprowadzonych zajęć. 
 
       § 13 
Wykładowcy języków obcych świadczą usługi dydaktyczne na podstawie umów 
cywilnoprawnych. 
 

§ 14 
Regulamin stanowi integralną część umowy, którą Centrum podpisuje z każdym 
Uczestnikiem kursu.  
 
       § 15 
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
www.ue.katowice.pl. 
                                                                     § 16 

  
Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych           
do celów przeprowadzenia rekrutacji. Informacje przechowywane w bazie Szkoły nie będą 
udostępniane osobom  trzecim. 

 
§ 17  

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 października 2018 r. 
 

 

 

 

http://www.ue.katowice.pl/

