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Szczegółowy opis Zdalnego letniego kursu NAWA
1. Podstawowe informacje o Kursie
Kurs przeznaczony jest dla studentów niebędących obywatelami RP, którzy nie studiują w Polsce
w danym roku akademickim. Kursy odbywają się w lipcu i sierpniu i trwają 3 tygodnie. Celem
Kursów jest wzmocnienie kompetencji językowych, ale także pogłębienie więzi z Polską
i zachęcenie uczestników do podjęcia w Polsce studiów lub – w dalszej perspektywie – podjęcia
współpracy z polskimi uczelniami i firmami na polu naukowym i gospodarczym.
Program Kursu obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego, wirtualne wycieczki,
warsztaty, wykłady dotyczące polskiej historii i kultury oraz imprezy integracyjne.
Udział w Kursie i wszystkich związanych z nim aktywnościach jest dla uczestników Kursu
bezpłatny.
Maksymalna kwota na jednego uczestnika Kursu wynosi 1 200 zł. 1
2. Cele Kursu – identyczne z odnoszącymi się do Letniego kursu NAWA
3. Terminy Kursu – identyczne ze wskazanymi w przypadku Letniego kursu NAWA – z tym, że
wszystkie kursy trwają 21 dni.
4. Minimalne wymagania programowe:
1) 15 godzin tygodniowo podstawowych zajęć z języka polskiego w grupach na odpowiednich
poziomach, przy czym:
a) minimalna średnia liczba osób w grupie w ramach podstawowego kursu języka
polskiego – 10,
b) w przypadku zajęć na poziomach A1 i A2 liczba osób w żadnej grupie nie może
przekraczać 10,
c) liczba osób w grupie na żadnym poziomie nie może przekraczać 15,
2) 10 godzin tygodniowo dodatkowych zajęć obowiązkowych dla każdego uczestnika, w tym
np.:
a) warsztaty w grupach liczących nie więcej uczestników niż zajęcia językowe,
b) wykłady z historii i kultury Polski,
c) imprezy integracyjne,
d) udział w realizowanych wspólnie projektach,
3) jedna wirtualna wycieczka,
4) materiały dydaktyczne – w tym co najmniej jeden podręcznik lub skrypt udostępniony w
formacie pdf.
5. Rekrutacja i promocja – wskazania identyczne z dotyczącymi Letniego kursu NAWA

1 Wskazane maksymalne kwoty na jednego uczestnika Kursu są kwotami szacunkowymi i zostaną każdorazowo

doprecyzowane w regulaminie właściwego Programu.
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6. Pozostałe obowiązki Beneficjentów Programu
1) Za rekrutację uczestników Kursu i jego promocję odpowiada Beneficjent, którego
obowiązują zapisy zawarte we wniosku o Akredytację NAWA wynikające z wytycznych
sformułowanych w Regulaminie.
2) Beneficjent na etapie rekrutacji zobowiązany jest do upewnienia się, czy wszyscy uczestnicy
Kursu spełniają wymagania uczestnictwa w Programie (w Kursach mogą brać udział
wyłącznie studenci zagranicznych uczelni wyższych, osoby nieposiadające polskiego
obywatelstwa oraz takie, które nie studiują w Polsce w danym roku akademickim). W
przypadku stwierdzenia przez Agencję uczestnictwa w Kursie osoby, która nie spełnia
któregoś ze w/w wymagań, za taką osobę nie zostanie wypłacone Beneficjentowi Programu
wynagrodzenie.
3) Beneficjent ma obowiązek poinformować uczestników Kursu, że nieusprawiedliwione
nieobecności na zajęciach obowiązkowych obejmujące więcej niż 25% zajęć mogą być
podstawą do usunięcia uczestnika z Kursu. Jednocześnie Agencja zastrzega, że w
przypadku, gdy frekwencja uczestnika na zajęciach obowiązkowych w danym dniu będzie
mniejsza niż 75% (poza wypadkami choroby potwierdzonej przez lekarza), kwota
wynagrodzenia za ten dzień będzie obniżona o 50%. W przypadku nieobecności uczestnika
na Kursie w danym dniu (spowodowanej np. rezygnacją z udziału w Kursie) wynagrodzenie
za ten dzień nie zostanie uwzględnione w rozliczeniu.
4) Przekazanie uczestnikom kursu danych dostępowych do ankiety ewaluacyjnej on-line
przygotowanej przez Agencję i dołożenie wszelkich starań, by liczba osób, która wypełni
ankietę była jak największa, lecz nie mniejsza niż 75% uczestników.
5) Prowadzenie rejestru obecności uczestników na wszystkich zajęciach (w tym
dodatkowych). Zestawienie obecności (w wersji elektronicznej) będzie stanowiło załącznik
do raportu końcowego.
6) Weryfikacja tożsamości osób zakwalifikowanych na kurs.
7) Sporządzenie raportu z realizacji Kursu.
7. Dodatkowe informacje – identyczne z dotyczącymi Letniego kursu NAWA
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