
 

Regulamin kursu języka hiszpańskiego dla studentów PANS w Nysie  

 

 

Organizatorem kursu języka hiszpańskiego dla studentów PANS w Nysie jest Biuro Współpracy 

Międzynarodowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, zwaną 

dalej Uczelnią, reprezentowaną przez jej przedstawiciela dr inż. Przemysława Malinowskiego, prof. 

ucz.– Rektora. 

 

§ 1  

Uczelnia organizuje i prowadzi kurs z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym, który 

kończy się certyfikatem uczestnictwa. 

Uczestnicy kursu zrealizują 20 godzin nauki języka hiszpańskiego w terminie od 14.11.2022  do 

10.02.2023r. 

 

§ 2 

Uczestnicy wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadczają, że będą aktywnie uczestniczyli w kursie 

językowym wymienionym w § 1. 

 

§ 3  

Za uczestnictwo w kursie Uczestnik niebędący studentem PANS w Nysie zobowiązuje się uiścić 

Uczelni opłatę w wysokości: 250 zł, słownie: dwustu pięćdziesięciu złotych. Opłatę należy uiścić 

przelewem jednorazowym na konto Uczelni.  

Z opłaty za kurs językowy zwolnieni są wszyscy studenci PANS w Nysie, natomiast pierwszeństwo w 

rekrutacji mieć będą studenci, którzy złożą dokumenty aplikacyjne na wyjazd na studia lub praktyki w 

ramach programu Erasmus+ w terminie do 31.10.2022. 

 

§ 4  

Opłatę za uczestnictwo w kursie językowym Uczestnik zobowiązuje się przekazać w całości w terminie 

do 10 listopada 2022 r. Kwotę należy przekazać na konto Uczelni nr:  50 1020 3714 0000 4102 0012 

7415 wraz z podaniem pełnej nazwy kursu oraz swojego imienia i nazwiska.  

 

§ 5  

W przypadku skreślenia z listy uczestników lub rezygnacji z uczestnictwa w kursie bez wzglądu na jej 

przyczyny opłata za uczestnictwo w kursie językowym nie podlega zwrotowi. Rezygnacja 

z uczestnictwa w kursie powinna być złożona pisemnie do organizatora kursu językowego. 

 

§ 6  

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych 

Osobowych w PANS w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż 

administratorem danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii 

Krajowej 7, 48-300 Nysa. 

 


