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 Zajęcia
Kurs obejmuje  z  góry określoną ilość godzin  zajęć,  zgodnie z  podpisaną przed dołączeniem do grupy Umową.  Zajęcia  są prowadzone zgodnie  z  metodyką
wypracowaną w ELC,  łączącą w sobie  najnowsze trendy stosowane w Europie.  Na zakończenie zajęć  uczestnicy podchodzą do testu i  otrzymują  certyfikat
ukończenia kursu.
W razie nieobecności lektora, zajęcia prowadzone są przez innego nauczyciela, lub są przekładane na późniejszy termin. Słuchacze są informowani o przełożeniu
zajęć w możliwie najkrótszym terminie. Informacja o odwołaniu zajęć będzie znajdowała się na platformie Moodle lub zostanie przesłana smsem.

 Zapisy
Aby rozpocząć naukę w  ELC należy przejść test kwalifikujący na odpowiedni  poziom lub okazać certyfikat egzaminu określającego poziom znajomości języka
angielskiego (First, Advanced, Proficiency, itp.), a dla osób kontynuujących naukę w ELC – dyplom ukończenia kursu.

Każdy uczestnik kursu przed przystąpieniem do zajęć jest zobowiązany do:
- zapoznania się z REGULAMINEM ELC 
- podpisania umowy i dostarczenia dwóch kopii do sekretariatu Studium przed rozpoczęciem zajęć 

(jeden egzemplarz umowy zostanie kursantowi zwrócony po podpisaniu jej przez stronę UŁ)
- wniesienia odpowiedniej opłaty za kurs do określonej w umowie daty

Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do zarejestrowania się na platformie Moodle i zapisania się do właściwej grupy w ciągu 5 dni
od daty rozpoczęcia kursu. 

Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  prowadzonych  w  trybie  zdalnym  lub  hybrydowym  jest  posiadanie  odpowiedniego  sprzętu
elektronicznego oraz włączanie kamery (celem weryfikacji uczestnika kursu)   i   mikrofonu podczas zajęć. Zajęcia nie są nagrywane.  

  
 Opłaty 

Uczestnicy  są  zobowiązani  do  opłacenia  całości  lub  pierwszej  raty  za  kurs,  zgodnie  z  cennikiem,  przed  rozpoczęciem  zajęć  w  danym  semestrze.
W przypadku nieuiszczenia opłaty w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zajęć, uczestnik nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w kursie.
Uczestnik  może zrezygnować z kursu. W przypadku rezygnacji,  uczestnik  ma prawo do zwrotu wpłaconej  kwoty pomniejszonej  o odbyte zajęcia oraz  koszty
poniesione przez Studium dla należytego wykonania Umowy.

Osoby, które zrezygnowały z kursu w ciągu 2 pierwszych tygodni semestru mogą otrzymać zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony jedynie o koszt odbytych zajęć.

Kwota zwrotu obliczana jest od chwili złożenia w sekretariacie szkoły lub drogą mailową pisemnego oświadczenia o przerwaniu kursu.

Nie ma możliwości zwrotu kosztów za pojedyncze lub dłuższe nieobecności na zajęciach.
Osoby przyjęte podczas trwania kursu płacą kwotę pomniejszoną o przeprowadzone wcześniej zajęcia.

Druga rata musi być uiszczona do 8 listopada w pierwszym semestrze i 7 marca w drugim semestrze. 

 Faktury
Faktury są wystawiane za bieżący semestr, odpowiednio do 30.11.2022 r. i 31.05.2023 r., na indywidualną prośbę uczestnika. Faktury mogą być wystawiane jedynie
na osobę lub firmę wykazaną na przelewie jako płatnik.

 Rabaty
Uczestnik może skorzystać z cen rabatowych wpłacając całą kwotę za dany semestr do określonej w umowie daty.

 Zniżki: 
Zniżki rodzinne na zajęcia grupowe: dwie osoby po 5%, trzy osoby po 10% 
Zniżki dla studentów UŁ, uczniów liceum UŁ i dzieci pracowników UŁ: 10% 
Karta absolwenta UŁ: w pierwszym roku nauki: 15%, kolejne lata 10% 
Karta Łodzianina: 10%

Zniżki dla doktorantów, pracowników i seniorów UŁ - według cennika - przy dołączeniu do grupy po 11 października.

Zniżki nie kumulują się.

 Grupy egzaminacyjne
Słuchacze,  którzy  zapisali  się  na  egzamin  Cambridge  English  Qualifications  są  uprawnieni  do  3  bezpłatnych  próbnych egzaminów ustnych,  pod warunkiem
zgłoszenia lektorowi prowadzącemu zapisu na egzamin przynajmniej 5 tygodni przed jego terminem. Uczestnicy kursu IELTS otrzymują 2 próbne egzaminy ustne.
Dwa razy w roku organizowane są bezpłatne Mock Exams.  Liczba miejsc  jest  ograniczona.  Chęć uczestnictwa należy zgłosić  na tydzień przed planowanym
Mock Exam. 

 Biblioteka
W sekretariacie ELC znajduje się biblioteka językowa dostępna dla wszystkich uczestników kursów.

 Skargi i uwagi
Wszyscy pracownicy ELC dokładają wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak najwyższy standard usług. Gdyby jednak nie byli Państwo w pełni zadowoleni
z naszej  pracy  lub  mieli  uwagi,  w jaki  sposób moglibyśmy  ulepszyć  nasze usługi,  prosimy  o  zgłaszanie  propozycji  do  dyrektor,  pani  Marty  Rosińskiej-Trim:
marta.rosinskatrim@uni.lodz.pl. W sprawach finansowych prosimy o kontakt z panią Bożeną Marczyńską: bozena.marczynska@uni.lodz.pl.


