Szkoła specjalizująca się w nauce języka hiszpańskiego od 1996
roku,posiadająca akredytację Instytutu Cervantesa. Członek FEDELE
(Hiszpańskie
Zrzeszenie
Szkół
Języka
Hiszpańskiego
dla
Obcokrajowców) i |Programu Praktyk organizowanego przez rząd
Szwecji.
Metoda nauczania w Szkole Mediterráneo jest skierowana na uŜywanie
języka hiszpańskiego od pierwszych chwil nauki.
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę.
Rodzaje kursów:
20 godz./tygodniowo,od poniedziałku do piątku
(w sumie 240 godz.)
18 godz./tygodniowo, od poniedziałku do piątku
(w sumie 216 godz.)
14 godz./tygodniowo, od poniedziałku do piątku
(w sumie 168 godz.)
12 godz./tygodniowo, od poniedziałku do czwartku
(w sumie 144 godz.)
10 godz./tygodniowo, od poniedziałku do piątku
(w sumie 120 godz.)
8 godz./tygodniowo, od poniedziałku do czwartku
(w sumie 96 godz.)
6 godz./tygodniowo (3 dni w tygodniu)
(w sumie 72 godz).
4 godz./tygodniowo (2 dni w tygodniu)
(w sumie 48 godz.)
Czas trwania: miesięczny letni intensywny kurs języka hiszpańskiego
3 miesiące/6 miesięcy/9 miesięcy/ 1 rok.
Istnieje moŜliwość zapisania się na krótszy okres czasu,
np. 1-2 tygodnie.
Godziny zajęć: od 9:00 do 11:00, od 11:00 do 13:00, od 13:00 do 15:00, od
15:00 do 17:00, od 17:00 do 19:00 i od 19:00 do 21:00.
KURSY JĘZYKOWE
Nauczysz się gramatyki, słownictwa i tego co potrzebne w codziennej
komunikacji.
Kurs 4 godz./tygodniowo (w sumie 48 godz.)
2 razy w tygodniu po 2 godziny (poniedziałek-środa lub
wtorek-czwartek).
8 poziomów zaawansowania: A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2.
Kurs 8/10 godz. /tygodniowo (w sumie 96/120 godz.)
Codziennie po 2 godziny od poniedziałku do czwartku lub piątku.
5 poziomów zaawansowania: poziom podstawowy (A1-A2),
poziom wyŜszy podstawowy (A2+), poziom niŜszy
średniozaawansowany (B1), poziom wyŜszy
średniozaawansowany (B1+), poziom zaawansowany niŜszy (B2.1),
poziom zaawansowany wyŜszy (B2.2).
Miesięczny letni intensywny kurs języka hiszpańskiego
16 godz./tygodniowo (1 miesiąc- 64 godz.)
4 godz./dziennie od poniedziałku do czwartku.
Nauczysz sie tego co najwaŜniejsze i najpotrzebniejsze w codziennej
komunikacji.
KONWERSACJE
MoŜesz połączyć ten kurs ze standardowym kursem językowym.

Nauczysz się mówić płynnie i poprawnie oraz wzbogacisz słownictwo
ćwicząc gramatykę, którą juŜ znasz. Zajęcia prowadzone są za pomocą
róŜnych technik konwersacyjnych – rozmowy, debaty, indywidualne
wystąpienia etc.
6 poziomów zaawansowania.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU D.E.L.E.
(DIPLOMA DE ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA)
Jeśli chcesz uzyskać oficjalny dyplom znajomości języka hiszpańskiego i
chcesz przygotować się do tego egzaminu, szkoła oferuje kursy
przygotowawcze, na których będziesz rozwijał umiejętności wymagane na
tych egzaminach: gramatyka, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu,
redagowanie tekstu i rozmowa.
Poziomy zaawansowania A1, A2, B1, B2, C1, C2.
KURS GRAMATYKI
Kurs, który rozwieje Twoje wątpliwości dotyczące uŜycia róŜnych struktur
gramatycznych.
KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W BIZNESIE
Nauczysz sie fachowego slownictwa związanego z sektorem hotelarskim,
turystycznym, handlowym itp.
INDYWIDUALNE ZAJĘCIA
Nasza szkoła oferuje prywatne zajęcia z języka hiszpańskiego,
katalońskiego, angielskiego dopasowane do Twoich potrzeb i czasu.
KURS KATALOŃSKIEGO
12 tygodniowy kurs języka katalońskiego (w sumie 48 godz).
/ 4 godz. w tygodniu
2 razy w tygodniu po 2 godziny lub 4 godziny raz dziennie.
KURS ANGIELSKIEGO
12 tygodniowy kurs języka angielskiego (w sumie 36 godz.) .
/ 3 godz. w tygodniu
2 razy w tygodniu po 1,5 godz. lub 3 godziny raz dziennie.
Poziomy zaawansowania: A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1, C2.
WYPOSAśENIE SZKOŁY
Bezpłatny dostęp do internetu, wi-fi, ksero, interaktywne tablice.
ZAKWATEROWANIE
Naszym studentom oferujemy pomoc w znalezieniu zakwaterowania.
Współpracujemy z wieloma agencjami oferującymi zakwaterowanie :u
hiszpańskich rodzin,w pokoju z innymi osobami,w indywidualnym
mieszkaniu,rezydencjach studenckich.
REJESTRACJA I FORMY PŁATNOŚCI
• Test kwalifikacyjny: jest obowiązkowy przed rozpoczęciem zajęć w celu
określenia Twojego poziomu znajomości języka (z wyjątkiem jeśli jesteś
całkowicie początkującym).
• Rejestracja i opłata za kurs
- Opłata rejestracyjna dla nowych studentów : 30 € (rejestracja, test
kwalifikacyjny, certyfikat, kopie materiałów z zajęć). W opłatę rejestracyjną
nie są wliczone podręczniki.

- W celu rozpoczęcia kursu musisz zapłacić za cały okres na który
zamierzasz się zapisać. MoŜesz płacić
gotówką, kartą kredytową lub przelewem bankowym.
-Jeśli płacisz za kurs tygodniowy lub miesięczny i dalej zamierzasz
kontynuować naukę, uiść opłatę za kontynuację kursu przed ostatnim dniem
zakończenia bieŜącego kursu.
- W przypadku kiedy chcesz skończyć kurs przed oficjalną datą jego
zakończenia musisz wcześniej uiścić opłatę za cały okres kursu na który się
zapisałeś.
-W przypadku gdy potrzebujesz dokument potwierdzający rejestrację na
kursie w celu otrzymania wizy studenckiej, zapewnimy Ci odpowiednie
dokumenty i informacje.
• Rezerwacja miejsca: MoŜesz zarezerwować miejsce na wybranym przez
Ciebie kursie wpłacając zaliczkę 30€ .Nie jest to Ŝadna dodatkowa opłata.
Maksymalny czas rezerwacji – 1 tydzień.
• Zajęcia próbne :
Opłata za kaŜde zajęcia próbne wynosi 15 €. Jeśli w tym samym dniu
zdecydujesz się na kontynuację
kursu wpłacona wcześniej opłata za zajęcia próbne zostanie wliczona w cenę
całkowitą kursu; w przypadku gdy zdecydujesz się na kontynuację kursu w
późniejszym terminie wpłacona wcześniej opłata za zajęcia próbne nie
zostanie wliczona w cenę całkowitą kursu; gdy nie zdecydujesz się na
kontynuację kursu nie zwraca się wpłaconej wcześniej opłaty za zajęcia
próbne.
• Rezygnacja z kursu :
- Nie zwraca się opłaty rejestracyjnej.
- Jeśli zrezygnujesz co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem kursu zwrócimy
Ci opłatę za kurs pomniejszoną o zaliczkę
( 50 €).
- Jeśli zrezygnujesz w terminie krótszym niŜ 15 dni do rozpoczęcia kursu
koszy rezygnacji wynoszą 100€ (kursy 8 i 4 godz. tyg.) i 150€ (20, 18,16 , 14
,12, 10 godz. tyg.).
- Jeśli zapiszesz się na róŜne kursy w przypadku rezygnacji pobiera się
wspomniane wyŜej opłaty od kaŜdego kursu
- Gdy zrezygnujesz z rozpoczętego juŜ kursu nie ma moŜliwości zwrotu
opłaty za kurs,zamiany na inną osobę, ani teŜ przeniesienia pieniędzy na
przyszły kurs.
- W celu rozpoczęcia kursu w późniejszym terminie lub przyspieszenia daty
zakończenia kursu naleŜy napisać podanie. W przypadku przyspieszenia daty
zakończenia kursu szkoła nie zwraca pieniędzy za dni pozostałe do
zakończenia kursu.
- Jeśli chcesz zrealizować mniej godzin lekcyjnych, niŜ te na które się
zapisałeś, musisz napisać podanie. Zmniejszona ilość godzin lekcyjnych nie
oznacza, Ŝe wniesiona wcześniej opłata za cały kurs zostanie zwrócona.
- Jeśli chcesz zapisać się na więcej godzin lekcyjnych, niŜ przewiduje
wybrany przez Ciebie kurs, moŜesz
połączyć go z innym kursem.
*W przypadku gdy ubiegasz się o dokument potwierdzający rejestrację,
zapoznaj się z regulaminem dotyczącym rezygnacji z kursu.
SPRAWY ORGANIZACYJNE
• Rozpoczęcie kursów:
Większość studentów rozpoczyna naukę od pierwszych zajęć, ale istnieje
równieŜ moŜliwość uczęszczania na kurs, który juŜ się rozpoczął. W celu
zapisania się na kurs naleŜy napisać test kwalifikacyjny.
Na początku kaŜdego miesiąca organizujemy kursy dla osób początkujących
(poziom A1; kurs rozpoczyna się po zebraniu minimum 5-osobowej grupy.

• Liczebność grup: minimum 5, maximum 15. Jeśli w czasie trwania kursu
grupa zmniejszy sie do mniej niŜ 5 uczniów szkoła moŜe zamknąć kurs i
przenieść uczniów do innej grupy lub teŜ zwrócić (proporcjonalnie) opłatę za
kurs.
• Podręczniki: podręcznik jest niezbędnym i obowiązkowym elementem
kursu, moŜesz go nabyć w naszej szkole. Jeśli będziesz uczęszczał na kurs
mniej niŜ miesiąc czasu, moŜesz wypoŜyczyć podręcznik uiszczając depozyt
25€, który zwracamy gdy zwrócisz podręcznik (w nienaruszonym stanie).
Jeśli zwrócisz go poźniej niŜ 2 tygodnie od twoich ostatnich zajęć, szkoła
zachowa Twój depozyt.
• Zmiana godzin:
Jeśli godziny zajęć nieodpowiadają Ci, szkoła postara się znaleźć Ci miejsce
w innej grupie tego samego poziomu (MOśESZ ZMIENIĆ GRUPĘ TYLKO
JEDEN RAZ).
W przypadku gdy nie ma grupy na tym samym poziomie lub nie
odpowiadają Ci godziny innej grupy, szkoła nie zwraca pieniędzy za
opłacony kurs, a takŜe nie daje moŜliwości przeniesienia pieniędzy na
przyszłość.
• Zmiana poziomu
Gdy w czasie kursu uznasz, Ŝe poziom jest zbyt niski lub wysoki, moŜesz
zmienić grupę w celu uczęszczania na wyŜszy lub niŜszy poziom. W celu
zmiany poziomu musisz uzyskać zgodę swojego nauczyciela i napisać
egzamin.
• Dni wolne
W dni oficjalnie wolne od pracy (np. Święta BoŜego Narodzenia,Wielkanoc
itp.), zajęcia nie odbywają się, a szkoła nie zwraca opłaty za utracone
zajęcia.
• Nieobecności:
- Obecność jest sprawdzana na kaŜdych zajęciach.
- Nie zwraca się pieniędzy ani teŜ nie ma moŜliwości odrobienia zajęć z
powodu nieobecności lub choroby. - Jeśli nie będzie Cię na zajęciach dłuŜej
niŜ 3 tygodnie, twój poziom będzie zweryfikowany i moŜliwe, Ŝe będziesz
musiał zmienić poziom.
• Egzaminy:
Na wszystkich rodzajach kursów wyznaczona jest oficjalna data egzaminu
końcowego. Nie ma mozliwości napisania egzaminu w terminie
późniejszym.
W celu przystąpienia do egzaminu końcowego naleŜy opłacić cały kurs.
Egzamin końcowy jest obowiązkowy,aby otrzymać certyfikat ukończenia
kursu, a zdanie go jest warunkiem przejścia na następny poziom nauczania.
Na kursach 3-miesięcznych przeprowadzany jest w połowie kursu test
sprawdzający.
• Dyplomy ukończenia kursu:
- Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia kursu jest zdanie egzaminu
końcowego w wyznaczonym terminie. Jeśli nie przystąpisz do egzaminu w
wyznaczonym terminie, otrzymasz dyplom z datami i poziomem kursu, ale
bez oceny końcowej.
- Po napisaniu egzaminu końcowego szkoła prześle Ci dyplom ukończenia
kursu.
• W przypadku gdy zapiszesz się na kilka kursów:
- Szkoła nie moŜe zagwarantować, Ŝe kursy, które się odbywają, będą się
odbywały w kaŜdym semestrze o tych samych porach.
- Warunkiem przejścia na następny poziom nauczania jest zdanie egzaminu
końcowego i otrzymanie odpowiedniej oceny.
- Jeśli chcesz się zarejestrować na więcej niŜ jeden semestr, a Twój poziom
znajomości języka jest wysoki, szkoła nie gwarantuje, Ŝe kurs na który
będziesz uczęszczał zostanie przedłuŜony o wyŜszy poziom.

SZKOŁA ZASTRZEGA SOBIE WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE
KURSÓW I ZWIĄZANYCH Z NIMI OPŁATAMI. Przed rozpoczęciem
nauki naleŜy zapoznać się z regulaminem szkoły, znajdującym się w
ulotkach informacyjnych, na stronie internetowej szkoły lub podczas
rejestracji na kurs. Szkoła nie jest zobowiązana do ustnego udzielania
informacji dotyczących regulaminu.

Zaktualizowano 23 listopada 2011 roku.

POLSKI

TERMINY KURSÓW 2012
Kursy 3 miesięczne:
1 semestr 2012: 9 styczeń – 30 marzec 2012
2 semestr 2012: 10 kwiecień – 29 czerwiec 2012
3 semestr : 3 lipiec – 26 wrzesień 2012
4 semestr : 1 październik– 21 grudzień 2012
Miesięczny letni intensywny kurs języka hiszpańskiego
2012
CZERWIEC: od 4 do 9 SIERPIEŃ : od 1 do 29
LIPIEC: od 3 do 30
WRZESIEŃ: od 3 do 26
DNI WOLNE 2012:
1 maj/28 maj, 15 sierpień, 11/24 wrzesień, 12 październik,
1 listopad, 6 grudzień
Święta BoŜego Narodzenia : od 24 grudnia do 8 stycznia
Święta Wielkanocne : od 2 do 9 kwietnia
CENY KURSÓW 2012
Kurs języka hiszpańskiego/katalońskiego
RODZAJ
KURSU

2 h/tyg.

3 miesiące

125 €

235 €

310 €

380 €

465 €

2 miesiące

95 €

205 €

270 €

340 €

420 €

1 miesiąc

55 €

110 €

145 €

175 €

215 €

1 tydzień

15 €

35 €

40 €

45 €

60 €

RODZAJ
KURSU
3 miesiące

4h/tyg. 6 h/tyg.

12h/tyg. 114 h/ tyg.

8h/tyg.

16 h/ tyg. 18 h/tyg.

10h/tyg.

665 €

760 €

855 €

960 €

2 miesiące

485 €

590 €

675 €

765 €

835 €

1 miesiąc

245 €

305 €

345 €

400 €

430 €

1 tydzień

65 €

100 €

115 €

95 €

Kurs miesięczny 16 h/tygodniowo (w sumie 64 h)
1 miesiąc 345 € : (wrzesień 280 € ) 1 tydzień 95 €
Indywidualne zajęcia
1 do 10 h
35 €/h
1 do 20 h
33,5 €/h
21 do 30 h
30 €/h
Kurs języka angielskiego
3 miesiące
260 € (250 byli studenci)
1 miesiąc
1 próbny tydzień

110 €
35 €

10% ZNIśKI DLA NASZYCH BYŁYCH STUDENTÓW
WNOSZĄCYCH OPŁATĘ ZA MINIMUM 3 MIESIĄCE

4h

8h

10h

12h

14h

16h

18h

20h

690€

765€

865 €

3 m 215 € 345 € 425€

510 € 600€

6 m 430 € 685 € 850€

1020€ 1205€ 1385€ 1535€ 1730€

9 m 645 € 1035€ 1275€ 1530€ 1805€ 2075€ 2300€ 2595€
12m 840 € 1340€ 1655€ 1995€ 2350€ 2770€ 2995€ 3380€

CENY DLA NOWYCH STUDENTÓW ZAPISUJĄCYCH SIĘ NA
OKRES 6 MIESIĘCY LUB WIĘCEJ
4h
8h
10h
12h
14h
16h
18h
20h

6m

460€

745€

910€

1100€ 1300€ 1485€ 1670€ 1880€

9m

690€

1115€ 1370€ 1650€ 1950€ 2230€ 2505€ 2815€

12m 920€

1490€ 1825€ 2205€ 2600€ 2975€ 3335€ 3755€

Opłata rejestracyjna dla nowych studentów: 30 € (nie podlega
zwrotowi).

20 h/ tyg.

565 €

85 €

ZNIśKI 2012
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