
Regulamin Kursu Języka Polskiego jako obcego dla kandydatów na studia w Politechnice 

Rzeszowskiej pochodzących z Wietnamu, prowadzonego w Centrum Języków Obcych 

Politechniki Rzeszowskiej.  

 

1. Organizacja  

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów z Wietnamu, którzy chcą podjąć kształcenie na kierunkach 

studiów w języku polskim na Politechnice Rzeszowskiej na podstawie umowy z dnia 26 listopada 

2018 r. z Vietnam Aviation Training Human Resources Joint Stock Company VINTRACO JSC  

z siedzibą w Hanoi. 

Program kursu zakłada intensywną naukę języka polskiego ukierunkowaną na doskonalenie 

sprawności: mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu.  

Program kursu przygotowującego do studiów na kierunkach oferowanych przez Politechnikę 

Rzeszowską zawiera również dodatkowe elementy języka specjalistycznego z takich przedmiotów 

jak matematyka czy ekonomia.  

 

2. Rejestracja na kurs  

Kandydat przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany do rejestracji na kurs przez uczelniany 

system internetowej rejestracji na kursy i szkolenia.  

 

3. Czas trwania  

Kurs trwa od listopada 2022 r. do września 2023 r. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, 

po 5-7 godzin lekcyjnych (45 min) dziennie. Liczba godzin łącznie: 750.  

 

4. Opłaty  

Cena jednej godziny lekcyjnej (45 minut) oraz koszt całego kursu ustalona zostanie przed 

rozpoczęciem zajęć na podstawie kalkulacji i podana w ofercie kursu. Koszt kursu dla uczestników 

w wysokości wynikającej z kalkulacji za cały okres kursu na podstawie faktury wystawionej przez 

Uczelnię  pokryje z góry firma Vietnam Aviation Training Human Resources Joint Stock Company 

VINTRACO JSC z siedzibą w Hanoi. 

 

5. Nauczanie  

Nauczanie na kursie języka polskiego odbywa się w trybie stacjonarnym, zdalnym lub 

hybrydowym, zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami władz uczelni. Zajęcia prowadzone są przez 

nauczycieli mających uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego. Koszty podręcznika, 

materiałów dydaktycznych, testów i sprawdzianów oraz wystawienia zaświadczenia wliczone są w 

cenę kursu. Uczestnicy kursów mają prawo zgłaszać swoje uwagi i wnioski do koordynatora kursu 

w Centrum Języków Obcych.  

 

6. Obecność na zajęciach  

Słuchacze są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach kursu. Uzasadnione nieobecności należy 

usprawiedliwiać do 7 dni od terminu zaistnienia nieobecności.  

 

7. Zaświadczenia  

Kurs jest zakończony egzaminem wewnętrznym. Sprawdza on poziom opanowania języka 

polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów w języku polskim. Po zdaniu egzaminu 

słuchacze otrzymują zaświadczenia o znajomości języka polskiego uprawniające do podjęcia 

studiów na Politechnice Rzeszowskiej. 


