
   

 

 

 

Regulamin zajęć specjalistycznego kursu naukowo-technicznego  języka 

angielskiego dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii 

Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w 

projekcie „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku INFORMATYKA 

Politechniki Krakowskiej poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i 

program stypendialny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.2 

„Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla 

gospodarki opartej na wiedzy”. 

 

REGULAMIN 

§1 

1. Regulamin niniejszy określa sposób organizacji i prowadzenia 
specjalistycznego kursu naukowo-technicznego języka angielskiego (zwanego 
dalej Kursem) oraz warunki i tryb rekrutacji i uczestnictwa Kursie studentów 
zamawianych studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku INFORMATYKA 
rozpoczynających studia w latach akademickich 2010/2011 i 2011/2012 na 
Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 
(zwanego dalej Wydziałem). 

2. Realizacja Kursu objętego Regulaminem wynika z Umowy o dofinansowanie 
projektu Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku INFORMATYKA 
Politechniki Krakowskiej poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i 
program stypendialny (zwanego dalej Projektem) realizowanego przez 
Politechnikę Krakowską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój 
potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów 
kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, zawartej pomiędzy Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, a Politechniką Krakowską (w dalszej części zwanej 
Umową). 

3. Rodzaj, forma i zakres zajęć Kursu prowadzonego w ramach Projektu wynika 
z Umowy. Kurs trwa przez sześć semestrów – począwszy od semestru 2 - jest 
bezpłatny i przeznaczony dla wszystkich studentów kierunku INFORMATYKA, 
uczestników Projektu. Zajęcia Kursu są ukierunkowane na umiejętność 
czytania, pisania, komunikacji i prezentacji w języku angielskim, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszaru nauki oraz techniki, w tym informatyki. 



§2 

1. Zgodnie z Umową liczba zajęć języka angielskiego w formie ćwiczeń wynosi 
30 godzin w semestrze – razem 180 godzin. 

2. Za realizację zajęć z języka angielskiego odpowiedzialny jest Koordynator ds. 
dydaktycznych Projektu. 

§3 

1. Rekrutacja na zajęcia Kurs obejmuje wszystkich studentów, uczestników 
Projektu. Podział studentów na odpowiednie grupy przeprowadza na początku 
semestru Komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynator ds. dydaktycznych 
oraz Asystent Koordynatora Projektu po zasięgnięciu opinii prowadzących 
kurs. 

2. Zebrania Komisji rekrutacyjnej odbywają się na wniosek Koordynatora lub 
Koordynatora ds. dydaktycznych.  

3. Przed rozpoczęciem zajęć student podpisuje Zobowiązanie (załącznik nr 1 do 

Regulaminu), które jest podstawą do kwalifikacji go na Kurs. 

4. Student uczęszcza w danym semestrze na zajęcia w grupie, do której został 
zapisany. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany 
grupy lub indywidualnego odrabiania zajęć w innych grupach za zgodą 
zainteresowanych lektorów. Fakt odrobienia zajęć musi być odnotowany na 
zaświadczeniu według podanego wzoru (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

§4 

1. Asystent Koordynatora Projektu zbiera od prowadzących Kurs listy obecności 
studentów, prace kontrolne studentów oraz oceny cząstkowe, semestralne i 
końcowe.   

2. Koordynator ds. dydaktycznych monitoruje okresowo frekwencję na Kursie , 
jest w kontakcie z prowadzącymi zajęcia oraz Koordynatorem projektu i we 
współpracy z nimi rozwiązuje na bieżąco wszystkie zaobserwowane problemy 
dydaktyczne i organizacyjne. 

§6 

1. Student zakwalifikowany do udziału w zajęciach języka angielskiego  jest 

zobowiązany do obecności na tych zajęciach, składania własnoręcznego 

podpisu na listach obecności i wykonania prac kontrolnych. Student 

wypełnia ankietę ewaluacyjną, gdy zostanie o to poproszony. 

2. Student otrzymuje w każdym semestrze ocenę końcową. 

3. Kurs jest skorelowany z programem studiów na kierunku Informatyka i jego 

zaliczenie może być jednym z warunków zaliczenia wybranych przedmiotów 

kierunkowych – o takim warunku poinformuje Prowadzący dany przedmiot 

na początku semestru, w którym przedmiot ten będzie realizowany. 



4. Studentowi przysługuje prawo do  jednej nieusprawiedliwionej nieobecności 

w semestrze (w sumie 2 godzin lekcyjnych). 

5. Opuszczenie zajęć usprawiedliwia lektor prowadzący zajęcia (np. na 

podstawie przedłożonych zwolnień lekarskich). 

6. Po wyczerpaniu limitu dwóch usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach 

student ma obowiązek powiadomić  Koordynatora ds. dydaktycznych 

Projektu, który podejmie decyzję o usprawiedliwieniu/nieusprawiedliwieniu 

kolejnej nieobecności po rozpoznaniu przypadku i zasięgnięciu opinii lektora. 

7. Zakwalifikowany student, który przekroczył dopuszczalną liczbę 

nieobecności nie będzie uczestniczył w zajęciach Kursu lub nie będzie robił 

postępów w nauce, może zostać skreślony z listy uczestników Kursu. 

Decyzję o skreśleniu studenta podejmuje na wniosek Koordynatora ds. 

dydaktycznych Koordynator Projektu. 

8. Od decyzji Koordynatora Projektu o skreśleniu z listy uczestników kursu 

studentowi przysługuje odwołanie do Prodziekana ds. studiów stacjonarnych 

WIEiK, którego decyzja jest ostateczna. 

9. Przerwanie kursu przez studenta może być podstawą do wystąpienia przez 

Politechnikę Krakowską o zwrot kosztu Kursu. Szacunkowy koszt Kursu 

wynosi 2500 zł. Decyzję o zwrocie kosztu przez uczestnika Kursu podejmuje 

Koordynator Projektu. 

10. Od decyzji Koordynatora Projektu wymienionej  w punkcie 9 studentowi 

przysługuje odwołanie do Dziekana ds. studiów stacjonarnych WIEiK, 

którego decyzja jest ostateczna. 

11. Po ukończeniu wszystkich zajęć student otrzymuje świadectwo ukończenia 

specjalistycznego naukowo-technicznego kursu języka angielskiego (z 

oceną) i odpowiedni wpis w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów 

inżynierskich. 

§7 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 1 (wzór) 

  
 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

przy zapisie na „Kurs naukowo-technicznego języka angielskiego” 

 

 

W związku z zapisaniem się na obowiązkowy Kurs naukowo-technicznego 

języka angielskiego prowadzony w ramach Projektu nr POKL.04.01.02-00-107/10 

pod nazwą 

„Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku INFORMATYKA Politechniki 

Krakowskiej poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i program stypendialny” 

realizowanego na WIEiK PK w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

zobowiązuję się kontynuowania Kursu przez ……… kolejnych semestrów, 

począwszy od ………..  semestru roku akademickiego ……………… , w wymiarze 30 

godzin lekcyjnych na semestr (w sumie ………. godzin).  

 

Oświadczam, że znam i przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu 

Kursu dostępnego na stronie WWW Projektu ( http://www.control.pk.edu.pl/pokl/ ). 

 

 

 

 

Kraków, dnia ……………….  ………………………………….....……………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA      CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.control.pk.edu.pl/pokl/


 

 

Załącznik nr 2 – (wzór zaświadczenia potwierdzającego odrobienie zajęć) 

 

 

 

 

Zaświadczenie 

 

W dniu ……..……………….  student  .……………………………………......... ,  

uczestnik Projektu,  odrobił zajęcia specjalistycznego kursu naukowo- 

technicznego języka angielskiego  z dnia  …………………………  . 

 

 

Podpis lektora…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


