
 

 

РЕГЛАМЕНТ МІСЯЧНОГО ІНТЕНСИВНОГО КУРСУ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ 

В УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ У ВАРШАВІ 

 

1. Положення визначає загальні правила місячного інтенсивного курсу з польської мови, який 

входить до промо-пакету домопоги для кандидатів з України, званого далі "Курсом", 

організованого Університетом екології та менеджменту у Варшаві, надалі WSEiZ.2. До участі в 

курсі може бути закваліфікована особа, яка:  

1) є громадянином України та після 24 лютого 2022 року прибула на територію Польщі з України 

у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави; 

2) не була студентом WSEiZ; 

3) подала необхідні документи на перший семестр навчання першого ступеня в терміні до 15 

липня 2022 року. 

4) прийняла постанови Регламента; 

5) подала заяву, що бере участь у місячноми інтенсивному курсі з польської мови в Університеті 

екології та менеджменту у Варшаві, вартість якого становить 255 євро. 

6) сплатила депозит у розмірі 255 євро за курс на банківський рахунок WSEiZ. Завдаток буде 

повернувся після закінчення першого року навчання у WSEiZ. 

3. Вартість за курс у вимірі 80 лекційних годин  становить 255 євро. 

4. Кожен студент має право на 100% знижку на вартість курсу. Знижка надається 

заздалегідь, до початку курсу. 

5. Умовою збереження 100% знижки є: 

1) обов'язкове відвідування 80% занять; 

2) прийняття цього Регламенту; 

3) завершення курсу; 

4) закінчення першого року навчання. 

6. Знижка, зазначена в пункті 4, скасовується, якщо Студент: 

1) отримав нище ніж 30 % з заліків та тестів, які є умовою зарахування курсу 

2) був викреслений зі списку Курсантів; 

3) відмовися від курсу за 7 днів до початку курсу або пізніше; 

4) виключений зі списку студентів першого року навчання. 

8. Основними обов'язками студента є: 

1) дотримання чинних у WSEiZ нормативних актів; 

2) відвідування занять і підготовка до них відповідно до вказівок викладача; 

3) повідомлення про зміни персональних даних, зокрема про зміну адреси проживання, адреси 

для листування, контактного номера чи електронної пошти; 

4) участь у заліках, які обумовлюють закінчення курсу; 

5) дотримання правил охорони праці. 



 

 

 

6) дотримання правил цього Регламенту 

9. Студент ознайомлений з інформацією, що вчитель польської мови завжди перевірятиме список 

відвідуваності під час занять і надаватиме інформацію до відділу міжнародної співпраці WSEiZ. 

10. WSEiZ залишає за собою право відмовитися від запуску курсу, зазначеного в пункті 1, запуск якого 

залежить від зарахування відповідної кількості студентів і кількості осіб, які розпочали навчання на 

курсі. 

11. Ректор має право відрахувати студента зі списку слухачів у разі грубого порушення Положення, що 

діє у WSEiZ або місцях, визначених WSEiZ. 

12. Після закінчення курсу курсант отримує сертифікат про проходження курсу. 

13. Положення набирає чинності з 04 травня 2022 року. 

 

             Я приймаю умови Регламенту 

 
 
 
 ……........................................... 
                                                                                                                                                                          (Підпис курсанта) 
 

 
 
 

……………………………………………………………… 
  Від імені студента (Підпис законного опікуна) 

 

Я підтверджую, що ознайомився/ознайомилася з Правилами місячного інтенсивного 

курсу польської мови та згоден на стягнення з мене повної вартості курсу в розмірі 255 

євро у разі невиконання пункту 5 та 6 цих Правил. 

 

Варшава, дня…………………………………………     

 
 
 
 ……........................................... 
                                                                        (Підпис курсанта) 

 
……………………………………………………………… 

  Від імені студента (Підпис законного опікуна) 

 


