REGULAMIN KURSU JĘZYKA POLSKIEGO ONLINE
SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ
organizowanego w październiku/listopadzie 2020 r.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU JĘZYKA POLSKIEGO ONLINE
DLA STUDENTÓW Z BIAŁORUSI

Celem kursu jest pomoc studentom z Białorusi w możliwie pełnym dostępie do wiedzy
i w swobodnym kształtowaniu własnej ścieżki rozwoju akademickiego. Środkiem do
osiągnięcia tego celu jest wzrost kompetencji językowych. Kurs przeznaczony jest dla
pochodzących z Białorusi studentów, którzy studiują lub planują studia w Polsce i
którym język polski będzie potrzebny w trakcie studiów lub w pracy.
Uczestnicy kursu nie tylko wzmocnią swoje kompetencje językowe, ale także poznają
lepiej polską kulturę, obyczaje i historię. W tych obszarach nacisk będzie położony na
zjawiska współczesne i na takie, które pozwalają lepiej zrozumieć Polaków, ich
mentalność i świat wartości.
Dzięki doświadczeniu w organizacji tego typu kursów i dobremu rozeznaniu rynku,
kursy organizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej są wysokiej
jakości, co ma szczególne znaczenie w przypadku pracy zdalnej, która wymaga od
lektorów

i

metodyków

prowadzących

kurs

dużej

wiedzy,

doświadczenia

i

zaangażowania.
Kurs jest bezpłatny, finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej w ramach inicjatywy rządu Rzeczpospolitej Polskiej „Solidarni z
Białorusią”.
Główna część kursu – obejmująca dostęp do interaktywnych materiałów do pracy
samodzielnej i zajęcia online z lektorami – będzie trwała od 20 października do 20
listopada 2020 r. Dostęp do materiałów interaktywnych będzie zapewniony
uczestnikom kursu co najmniej do końca grudnia 2020 r.

UDZIAŁ W KURSIE JĘZYKA POLSKIEGO ONLINE

1. Zgłoszenie do udziału w kursie może wysłać każdy obywatel Białorusi, który jest
studentem, wypełniając formularz dostępny na stronie NAWA:
https://nawa.gov.pl/pl/formularz-aplikacyjny-solidarni-z-bialorusia

do

dnia

15

października 2020 r. do godz. 15:00 czasu lokalnego w Warszawie.
2. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, na kurs zostaną w pierwszej
kolejności przyjęte osoby, które mają rekomendację uczelni polskiej, Ambasady RP w
Mińsku lub Instytutu Polskiego w Mińsku. Istotne znaczenie będzie miała także opisana
przez kandydatów motywacja do nauki języka polskiego.
Przekazanie rekomendacji polega na tym, że instytucja rekomendująca (Uczelnia, IP lub
Ambasada RP) wysyła pocztą elektroniczną z adresu zawierającego oficjalną domenę
wiadomość na adres kursletni@nawa.gov.pl listę osób rekomendowanych zawierającą
ich imiona i nazwiska oraz adres e-mail. Rekomendacje powinny zostać przesłane do
15 października 2020 r.
3. W ramach kursu każdy uczestnik będzie miał dostęp do:
a) interaktywnych materiałów do pracy samodzielnej (na średnio 60 godzin nauki na
jednym poziomie),
b) minimum 10 godz. zajęć z lektorem online,
c) forów służących komunikacji z lektorami, metodykami i pozostałymi uczestnikami
kursu,
d) wsparcia technicznego i dydaktycznego,
e) dodatkowych zajęć i wykładów pokazujących polską kulturę i historię,
f)

gier językowych.

Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy, którzy wzięli aktywny udział w kursie,
dostaną certyfikaty.
Przed rozpoczęciem głównej części kursu uczestnicy przejdą test plasujący, by trafili do
grupy na odpowiednim poziomie - od A1 do C2. Dzięki temu kurs będzie możliwie
dokładnie dopasowany do potrzeb uczestników.
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4. Obowiązki uczestnika kursu:
a) wypełnienie testu plasującego online w terminie wskazanym w wiadomości
e-mail, którą otrzymają wszystkie osoby zakwalifikowane na kurs,
b) nie mniejsza niż 50% frekwencja na zajęciach z lektorem,
c) wykonanie co najmniej 25% ćwiczeń z interaktywnych materiałów dla
danego poziomu językowego kursu,
d) wypełnienie ankiety on-line, do której dostęp zostanie przekazany po
zakończeniu kursu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników kursu jest NAWA1.

2. Dane osobowe Uczestników kursu będą wykorzystywane w celu prowadzenia
zapisów dla obywateli Białorusi na kurs organizowany w ramach inicjatywy „Solidarni
z Białorusią” (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „zadanie realizowane w
interesie publicznym”.
3. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w zapisach.
Odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości wzięcia udziału w zapisach.
4. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w
rozumieniu art. 22 RODO.
5. Dane:
a. osób,

które

wypełnią

formularz

zgłoszeniowy

na

stronie

https://nawa.gov.pl/pl/formularz-aplikacyjny-solidarni-z-bialorusiai

NAWA:
zostaną

przyjęte na kurs – będą wykorzystywane przez okres realizacji kursu i aktywnego
dostępu do materiałów online,

W zakresie danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym (art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r.
o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej) administratorem jest Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej.
1
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b. pozostałych osób, które nie zostaną zakwalifikowane na kurs – zostaną usunięte
niezwłocznie po zakończeniu kursu.
6. Osoby, których dane dotyczą, mogą złożyć do wniosek o: dostęp do danych
osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w
przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania
danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.
7. Niezależnie od praw wymienionych wyżej osoby, których dane dotyczą, mogą w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą
prawną wykorzystywania danych jest zadanie realizowane w interesie publicznym
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
8. Osoby, których dane dotyczą, mają także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych
osobowych narusza przepisy prawa.
9. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe mogą
być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez NAWA – innym
podmiotom,
w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
podmiotom przetwarzającym je w imieniu NAWA (np. dostawcom usług
technicznych
i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np.
kancelariom notarialnym lub prawnym).
10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się
z inspektorem ochrony danych (IOD) NAWA: odo@nawa.gov.pl.

KONTAKT Z NAWA
Osobą do kontaktu w sprawach kursu jest:

Adam Brańko
tel.: +48 22 390 35 10
e-mail: kursletni@nawa.gov.pl
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