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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE JĘZYKA CZESKIEGO JAKO OBCEGO DLA POLAKÓW REALIZOWANEGO  

W RAMACH PROJEKTU: 

 „ ZWIĘKSZANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW NA TRANSGRANICZNYM RYNKU PRACY” 
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Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_021/0000739 

 

WSTĘP 

1. Regulamin określa zasady udziału w kursie języka czeskiego realizowanego w ramach  projektu „Zwiększanie kompetencji 

językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy”, zwanego dalej „Kursem”. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska. 

3. Projekt jest realizowany od 01.06.2017 r. do 30.06.2022 r. z możliwością jego przedłużenia po uzyskaniu zgody IZ. 

4. Rekrutacja osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie (online)  języka czeskiego jest prowadzona w sposób ciągły, tj. 

do wyczerpania  miejsc.  

INFORMACJE O PROJEKCIE 

§ 1 

1. Partnerem wiodącym projektu jest Univerzita Palackého v Olomouci zwany dalej „Organizatorem” po stronie czeskiej.  

2. Partnerem nr 1 projektu po stronie czeskiej jest: Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín. 

3. Partnerem nr 2 projektu po stronie polskiej jest: Uniwersytet Wrocławski.  

4. Projekt skierowany jest do nie mniej niż: 210 uczniów/studentów po stronie polskiej oraz 300  uczniów/studentów; 

przyszłych absolwentów po stronie czeskiej, z terenu Pogranicza polsko-czeskiego zwanych dalej „Uczestnikami”. 

5. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji językowych, a tym samym rozszerzenie językowego portfolio przyszłych 

absolwentów, w celu zwiększenia ich szans na zatrudnienie na polsko-czeskim transgranicznym rynku pracy.  

6. Projekt jest realizowany z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

 z niepełnosprawnościami, a także z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodnie  

z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi.  

7. Szczegółowe informacje nt projektu znajdują się na stronie: https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-

spoleczne/zwiekszenie-kompetencji-jezykowych-przyszlych-absolwentow-na-transgranicznym-rynku-pracy/ 

ZAKRES WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

§ 2 

        W ramach projektu oferujemy: 

1. Uczestnictwo w intensywnym 120 -godzinnym ( 120 x 45 min)  kursie online języka czeskiego jako obcego dla studentów 

szkół wyższych (niebędących bohemistami),uczniów szkół ponadpodstawowych z Pogranicza polsko-czeskiego . 

2. Możliwość uzyskania certyfikatów poświadczających znajomość języka czeskiego na poziomie A2 i B1 dla 40 najlepszych 

studentów szkół wyższych (niebędących bohemistami), uczniów (szkół ponadpodstawowych) na podstawie wyników 

uzyskanych na wewnętrznym teście przeprowadzonym  po zakończeniu kursu. 

3. W ramach projektu planuje się utworzenie grup z którymi będą prowadzone zajęcia z języka czeskiego w wersji online. 

 



 

 

Projekt pn.: „Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy”/ 

 Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_021/0000739 

Współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska   

4. Utworzony zostanie Klub Absolwenta - platforma komunikacyjna dla uczestników projektu, mająca na celu monitoring 

wykorzystania znajomość języka uczestników kursów na transgranicznym rynku pracy. 

5. Uczestnicy kursu języka czeskiego otrzymają materiały do nauki języka. 

6. Zajęcia odbywać się będą online zgodnie z harmonogramem. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. Uczestnicy o zmianach będą informowani 

na bieżąco pocztą elektroniczną. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KURSIE 

§ 3 

1. Nadzór merytoryczny nad procesem rekrutacji po stronie polskiej sprawuje kierownik projektu.  

2. Rekrutacja uczestników kursu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości szans  

i niedyskryminacji oraz zgodnie z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi. 

3. Rekrutacja odbywa się przez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: 

https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/zwiekszenie-kompetencji-jezykowych-przyszlych-absolwentow-na-transgranicznym-

rynku-pracy/  stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

4. Formularz rekrutacyjny należy uzupełnić w języku polskim.   

5. Osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie otrzyma (pod warunkiem dostępności miejsc) na wskazany  

w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail) potwierdzenie o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w kursie języka czeskiego 

(online). 

6. Kandydat składając zgłoszenie na kurs potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem.  

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

§ 4 

1. Uczestnik/Uczestniczka projektu spełnia następujące warunki: 

a. posiada status studenta /studentki (niebędący bohemistami) lub posiada status ucznia/uczennicy szkoły 

ponadpodstawowej, 

b. zamieszkuje na terenie Pogranicza polsko-czeskiego obejmującego: powiat Raciborski, Miasto Wrocław, powiat 

Jeleniogórski, powiat Wałbrzyski, powiat Wrocławski, powiat Nyski, powiat Opolski. 

c. deklaruje chęć uczestnictwa w kursie online języka czeskiego jako obcego, 

d. bierze pod uwagę możliwość poszukiwania w przyszłości pracy na rynku trans granicznym rynku pracy. 

2. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w kursie języka czeskiego będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

3. Do udziału w kursie języka czeskiego zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 210 uczestników we wszystkich edycjach 

rekrutacji łącznie. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KURSU  

§ 5 

1. Uczestnicy projektu mają prawo do: 

a. nieodpłatnego udziału w zajęciach, o których mowa w §2 w terminach podanych przez organizatorów, 

b. potwierdzenia udziału w zajęciach ze strony organizatorów  i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, 

c. nieodpłatnego otrzymania materiałów dydaktycznych. 

 

https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/zwiekszenie-kompetencji-jezykowych-przyszlych-absolwentow-na-transgranicznym-rynku-pracy/
https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/zwiekszenie-kompetencji-jezykowych-przyszlych-absolwentow-na-transgranicznym-rynku-pracy/
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2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do: 

a. przestrzegania niniejszego regulaminu, 

b. terminowego i systematycznego uczestnictwa w organizowanym kursie online języka czeskiego jako obcego, 

c. dysponowania sprzętem umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach( komputer/ laptop/ tablet/telefon  

z dostępem do Internetu /dostęp do mikrofonu/słuchawek) prowadzonych online, 

d. podporządkowania się poleceniom organizacyjnym kadry prowadzącej kurs, 

e. potwierdzania swojej obecności na zajęciach w formie ustalonej przez Kierownika projektu oraz prowadzących kurs.  

 

ZASADY REZYGNACJI/SKREŚLENIA UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W KURSIE 

 

§ 6 

1. Uczestnik, który rozpocznie udział w kursie językowym, może z niego zrezygnować tylko w wyniku ważnych przyczyn 

zdrowotnych lub zdarzeń losowych.  

2. W terminie do 7 dni od wystąpienia zdarzeń zdrowotnych lub losowych uczestnik przekazuje pisemne oświadczenie  

o rezygnacji oraz stosowne zaświadczenia (np. zwolnienie lekarskie) kierownikowi projektu.  

3. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w przypadku:  

a. naruszenia postanowień regulaminu,  

b. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji kursu,  

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2021r.  

2. Do interpretacji niejasności lub kwestii spornych niniejszego regulaminu uprawniony jest wyłącznie Kierownik projektu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania projektu.  

4. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownik projektu „Zwiększanie kompetencji 

językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy”. 

 

 


