FAQ - kursy językowe w Goethe-Institut Krakau (GIK)

Na tej i kolejnych stronach udzielamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)
dotyczące naszych kursów językowych.
Jeśli mimo wszystko nie znaleźli Państwo odpowiedzi na nurtujące pytanie, prosimy o
kontakt z nami, drogą mailową: kursy@krakau.goethe.org , telefonicznie: 12 422 58 29
wew. 111 lub osobiście w biurze w godzinach otwarcia: pon. i czw. 12.00 – 19.00 oraz wt. i
śr. 10.00 – 15.00.
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Ile muszę mieć lat, aby uczestniczyć w kursach językowych w GIK?
Czy GIK oferuje kursy dla absolutnie początkujących?
Czy na kursie będę mówić również po polsku?
Czy nauczyciele są native speakerami?
Jak wcześnie powinienem zapisać się na kurs językowy?
Nie mogę pojawić się w Instytucie w trakcie trwania zapisów na kurs,
chciałbym/abym jednak sprawdzić swój poziom i zapisać się na kurs – co
mogę zrobić?
Czy można napisać test online?
Kiedy trzeba zapłacić za kurs w GIK?
Jaka jest cena kursów w GIK?
Jakie rabaty oferuje GIK?
Co jest zawarte w cenie kursu?
Jak wygląda procedura zapisu na kurs?
Czy jeśli nie uczyłem/am się nigdy niemieckiego, muszę przychodzić do
Instytutu w terminie zapisów, żeby zapisać się na kurs?
Czy muszę przechodzić ponownie kwalifikację, jeśli już uczestniczyłem w
kursie w GIK lub innym Goethe-Institut?
Jakie poziomy kursów są w ofercie GIK?
Czy mogę sam określić, na jaki poziom kursu chcę się zapisać?
Ile osób uczestniczy w jednym kursie językowym?
Jakie typy kursów są oferowane w GIK?
Jak wyglądają kursy w GIK?
Ile godzin lekcyjnych obejmują poszczególne kursy w GIK?
Czy jest przeprowadzany poziomujący test językowy? Czy jest on
obligatoryjny?
Kiedy rozpoczynają się kursy językowe w GIK?
Czy w GIK można płacić za kurs w ratach?
Czy mogę dołączyć do kursu, który już się rozpoczął?
Czy w trakcie trwania kursu mogę zmienić termin zajęć?
Czy w trakcie trwania kursu mogę przejść do grupy na innym poziomie
zaawansowania?
Czy w przypadku nieobecności na zajęciach mogę odrobić je z inną grupą?
Czy w trakcie trwania kursu mogę z niego zrezygnować?
Czy kurs kończy się egzaminem?
Co wyróżnia Goethe-Institut?
Z kim mogę się skontaktować, jeśli mam więcej pytań lub wątpliwości?

Goethe-Institut
Rynek Główny 20
31-008 Kraków
www.goethe.de/krakau

Tel. +48 12 422 58 29 -111
Faks +48 12 422 82 76

Ile muszę mieć lat, aby uczestniczyć w kursach językowych w GIK?
Nasze kursy językowe przeznaczone są dla uczestników od 16. roku życia.

Czy GIK oferuje kursy dla absolutnie początkujących?
Tak, oczywiście - GIK oferuje kursy na wszystkich możliwych poziomach
zaawansowania. Kursami odpowiednimi dla osób, które nigdy nie uczyły się
języka niemieckiego, są kursy na poziomie A1.1 lub kurs intensywny A1.

Czy na kursie będę mówić również po polsku?
Językiem wykładowym na wszystkich kursach w GIK jest język niemiecki.
Używanie wyłącznie tego języka na zajęciach jest częścią metody nauczania
stosowanej we wszystkich Goethe-Institut na całym świecie i ma na celu
przyśpieszenie nauki języka. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych lektor może użyć
innego języka niż język niemiecki (polski/angielski), aby pomóc grupie w
zrozumieniu treści zajęć.

Czy nauczyciele są native speakerami?
Nasi lektorzy są specjalistami w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego.
Kwalifikacje swoje zdobyli w ramach studiów uniwersyteckich i wewnętrznych
szkoleń GI. Aktualnie obowiązującym programem szkoleń jest DLL – Deutsch
Lehren Lernen.
Lektorzy GIK są rodowitymi Niemcami lub też Polakami z perfekcyjną znajomością
języka niemieckiego. Posiadają oni doświadczenie we współpracy z ludźmi z
różnych państw i kręgów kulturowych. Dzięki regularnym szkoleniom zachowują
najwyższe standardy w nauczaniu języka niemieckiego.

Jak wcześnie powinienem zapisać się na kurs językowy?
Na kursy w GIK nowi kursanci mogą zapisywać się w terminach zapisów, które
podane są na stronie internetowej w zakładce „terminy zapisów i test
kwalifikacyjny” lub w dowolnym terminie przed rozpoczęciem kursu, jeśli przeszli
już wcześniej procedurę określenia poziomu zaawansowania (np. w terminie
zapisów na oferowane wcześniej kursy, o ile od momentu określenia poziomu nie
kontynuowali nauki niemieckiego w szkole/innej placówce, a samo określenie
poziomu nastąpiło maksymalnie do 5 miesięcy od terminu zgłoszenia na kurs). W
sytuacjach wyjątkowych testy i rozmowy przeprowadzamy również w innych,
indywidualnie określonych terminach – w takiej sytuacji, prosimy o wcześniejszy
kontakt z biurem kursów.
Kursanci kontynuujący naukę mają pierwszeństwo w rezerwacji miejsc na kolejny
kurs. O terminach i formalnościach związanych z zapisem informowani są drogą
mailową pod koniec semestru.

Nie mogę pojawić się w Instytucie w trakcie trwania zapisów na kurs,
chciałbym/abym jednak sprawdzić swój poziom i zapisać się na kurs – co
mogę zrobić?
W takich sytuacjach testy i rozmowy przeprowadzamy przed oraz w trakcie
trwania zapisów w innych, indywidualnie określonych terminach – w takiej
sytuacji, prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem kursów. Przeprowadzenie
kwalifikacji możliwe jest za pomocą testu online oraz rozmowy telefonicznej.

Czy można napisać test online?
Oczywiście. Test online można wykonać w domu, a w Instytucie w trakcie zapisów
pojawić się już tylko na rozmowę i dopełnienie wszelkich formalności związanych
z zapisem. Aby rozwiązać test online, należy skontaktować się z biurem kursów.
Pracownik biura prześle Państwu dane dostępu do testu wraz z krótką instrukcją.

Kiedy trzeba zapłacić za kurs w GIK?
Nowy kursant powinien zapłacić za kurs przy zapisie, przed rozpoczęciem kursu.
Dopiero dokonanie opłaty za kurs gwarantuje miejsce w wybranej grupie – nie ma
możliwości rezerwacji miejsc bez uregulowania należności za kurs. Płatności
można dokonać kartą płatniczą w biurze kursów lub, jeśli termin na to pozwala,
przelewem na konto Instytutu po wniesieniu zaliczki w wysokości 50 zł w biurze
kursów.
W przypadku kursantów kontynuujących naukę w GIK w celu zagwarantowania
sobie miejsca w grupie, opłata powinna być wniesiona przelewem na konto
Instytutu lub kartą w biurze w wyznaczonym przez biuro kursów terminie.
Płatność rozłożyć można na dwie raty – pierwsza rata wniesiona musi być przy
zapisie, o terminie płatności drugiej raty informuje biuro kursów.

Jaka jest cena kursów w GIK?
Aktualny cennik kursów mogą znaleźć Państwo na naszej stronie internetowej jako
plik pdf „Szczegółowy cennik”.

Jakie rabaty oferuje GIK?
System zniżek w GIK*
Dla kogo
Kwota
Pierwszy kurs dla studentów
50,00 PLN
2.-7. kurs w GI Krakau
80,00 PLN
od 8. kursu w GI Krakau
150,00 PLN
Rodzinna
(dla
małżeństw, Pierwsza osoba płaci pełną cenę. Każdy
rodzeństwa, dzieci).
kolejny członek rodziny korzysta ze zniżki 10%.
*Zniżki nie łączą się.

Co jest zawarte w cenie kursu?
W cenie kursu zawarte są:
- zajęcia językowe,
- materiały dodatkowe dostarczane przez lektorów,
- otrzymanie zaświadczenia o uczestnictwie w kursie,
- możliwość bezpłatnego korzystania z biblioteki GIK oraz zasobów biblioteki
online,
- bezpłatne uczestnictwo w:
* wydarzeniach kulturalnych GIK,
* programie tandem językowy,
* w imprezach dla kursantów GIK z możliwością wygrania półstypendium
lub stypendium na kolejny kurs w GIK,
* w spotkaniach z firmami poszukującymi pracowników ze znajomością
języka niemieckiego,
* w konkursie stypendialnym na miesięczny kurs niemieckiego w
Niemczech (w każdym semestrze letnim)

Jak wygląda procedura zapisu na kurs?
Kryterium przydziału do danej grupy jest poziom znajomości języka, sprawdzany
podczas zapisów testem gramatyczno-leksykalnym (maksymalnie 30 minut) i
podczas rozmowy w języku niemieckim z doświadczonym lektorem (od 10 do 15
minut). Test jest testem poziomującym i składa się z 70 zadań zamkniętych o
rosnącym stopniu trudności. Osoby na niższym poziomie zaawansowania
potrzebują odpowiednio mniej czasu na jego rozwiązanie. Test należy
rozwiązywać do momentu, do którego zadania są zrozumiałe.
Po określeniu poziomu zaawansowania przedstawiamy Państwu odpowiednią dla
Państwa ofertę – zarówno typy jak i terminy kursów, które odpowiadają Państwa
poziomowi.
Po podjęciu decyzji o chęci dokonania wpisu do konkretnej grupy językowej
prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty za kurs.
Dopiero dokonanie opłaty za kurs gwarantuje Państwu miejsce w wybranej grupie
– nie ma możliwości rezerwacji miejsc bez uregulowania należności za kurs.

Czy jeśli nie uczyłem/am się nigdy niemieckiego, muszę przychodzić do
Instytutu w terminie zapisów, żeby zapisać się na kurs?
Osobista wizyta w Instytucie nie jest w takim wypadku konieczna. Osoby, które
nie uczyły się nigdy niemieckiego nie muszą również czekać z dokonaniem zapisu
na kurs do wyznaczonego terminu zapisów na kursy. Po opublikowaniu na naszej
stronie internetowej pełnej oferty kursów, otwieramy również możliwość
dokonania zapisu online do grup początkujących. W celu dokonania zapisu na taki
kurs, wystarczy wypełnić formularz, dostępny na naszej stronie w zakładce
ZAPISY ONLINE DLA POCZĄTKUJĄCYCH, a następnie postępować zgodnie ze
wskazówkami przesłanymi przez pracownika biura kursów, które otrzymają
Państwo wraz z potwierdzeniem przyjęcia formularza.

Czy muszę przechodzić ponownie kwalifikację, jeśli już uczestniczyłem w
kursie w GIK lub innym Goethe-Institut?
Jeśli od zakończenia ostatniego kursu w Goethe-Institut nie minęło więcej niż 6
miesięcy, ponowna kwalifikacja nie jest potrzebna. Zapisu można dokonać
przedstawiając zaświadczenie uczestnictwa w ostatnim kursie w Goethe-Institut.
Jeśli jednak od zrealizowania ostatniego kursu minęło więcej czasu, zostaną
Państwo zaproszeni na ponowne określenie poziomu zaawansowania.

Jakie poziomy kursów są w ofercie GIK?
Goethe-Institut oferuje kursy języka ogólnego na wszystkich poziomach
zaawansowania. Cele i treści nauczania odpowiadają Europejskiemu Systemowi
Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) .
System kursów oparty jest na sześciostopniowej skali poziomów biegłości
językowej ESOKJ, dzięki czemu poziom znajomości języka po ukończeniu naszych
kursów jest respektowany na całym świecie.
Dzięki ujednoliconemu i transparentnemu systemowi kursów, po ukończeniu kursu
można kontynuować naukę, w dowolnym Goethe-Institut na całym świecie.

Czy mogę sam określić, na jaki kurs i poziom kursu chcę się zapisać?
Wybór kursu językowego, to ważna decyzja. Od jej trafności zależy tempo
postępów w nauce, niegasnąca motywacja i łatwość pokonywania kolejnych
etapów nauki języka.
Podejmując decyzję o nauce języka warto rozważyć, czy zależy nam na
uczestnictwie w kursie języka ogólnego, czy też chcemy przygotowywać się do
podsumowania etapu nauki egzaminem, w czym pomoże nam kurs egzaminacyjny.
Wiele zależy też od tego, czy chcemy uczestniczyć w kursie grupowym, czy kursie
indywidualnym. W odpowiedzi na te wszystkie pytania chętnie pomożemy, jednak
decyzja ostatecznie należy do Państwa.
Po wyborze typu kursu, każdy, kto uczył się już języka niemieckiego, musi przejść
procedurę kwalifikacji, która pomoże ustalić poziom zaawansowania i da
możliwość zarekomendowania Państwu odpowiedniego poziomu kursu – nie ma
możliwości ustalenia samemu własnego poziomu zaawansowania, ani też
dokonania wpisu na poziom wyższy, bądź znacznie niższy od wskazanego przez
lektora przeprowadzającego rozmowę kwalifikującą.

Ile osób uczestniczy w jednym kursie językowym?
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Kursach w GIK każda grupa liczyć
może od 7 do 14 osób (punkt 7.2). W przypadku, gdy grupa kursu standardowego
liczy mniej niż 7 Słuchaczy, GIK zastrzega sobie możliwość rozwiązania kursu lub
zaoferowania go w postaci kursu w małej grupie (np. 50 lekcji zamiast 56 lekcji w
regularnej cenie kursu). W obu przypadkach Słuchaczom przysługuje też
możliwość przejścia do innej grupy.

Jakie typy kursów są oferowane w GIK?
Goethe Institut Krakau oferuje następujące typy kursów:
a) ogólnojęzykowe, których celem jest rozwój wszystkich kompetencji
językowych:
* standardowe semestralne – na wszystkich poziomach zaawansowania,
oferowane w semestrze zimowym i letnim (październik – styczeń / marzec
– czerwiec); kursy obejmują 56 lekcji w semestrze, 4 lekcje w tygodniu,
* intensywne semestralne - na wybranych poziomach zaawansowania,
oferowane w semestrze zimowym i letnim (październik – styczeń / marzec
– czerwiec); kursy obejmują 112 lekcji w semestrze, 8 lekcji w tygodniu,
* trymestralne - na wybranych poziomach zaawansowania, oferowane w 3
trymestrach w trakcie roku akademickiego (październik – grudzień /
styczeń – marzec / kwiecień - czerwiec); kursy obejmują 56 lekcji w
semestrze, 6 lekcji w tygodniu.
* superintensywne - na wszystkich poziomach zaawansowania, oferowane
trzy razy w roku (luty / lipiec / wrzesień); kursy obejmują 56 lekcji
realizowanych w przeciągu 14 dni zajęciowych (3 tygodnie), 4 lekcje
dziennie,
b) przygotowujące do egzaminu, których celem jest przygotowanie technicznoformalne do egzaminów Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1 i GoetheZertifikat C2. Kursy przeznaczone są dla osób, które osiągnęły już wymagany
poziom zaawansowania językowego (B2, C1 lub C2).
c) konwersacyjne, których celem jest stworzenie kursantom możliwości
aktywnego wykorzystania kompetencji językowych podczas mówienia. Kursy
oferowane są na wybranych poziomach zaawansowania.

Jak wyglądają kursy w GIK?
Nasza koncepcja nauczania:
- bazuje na najnowszych założeniach z dziedziny metodyki nauczania języka
niemieckiego i uczenia się,
- jest nastawiona na komunikację. Mówienie, słuchanie i pisanie ćwiczone są w
praktycznych sytuacjach życiowych oraz na autentycznych tekstach,
- zakłada stosowanie różnorodnych i aktywizujących form pracy.
Od pierwszej lekcji zajęcia odbywają się w języku niemieckim.

Ile godzin lekcyjnych obejmują poszczególne kursy w GIK?
Kurs

Intensywność
Standardowy semestralny
Ogólnojęzykowy
Semestralny intensywny
Trymestralny
Superintensywny
Kurs przygotowawczy do egzaminu
Kurs konwersacyjny

Liczba godzin lekcyjnych
56
112
56
56
28
28

Czy jest przeprowadzany poziomujący test językowy? Czy jest on
obligatoryjny?
Tak. Każdy nowy kursant, który uczył się już języka niemieckiego, musi przejść
procedurę kwalifikacji, która pomoże ustalić jego poziom zaawansowania i da
możliwość zarekomendowania mu odpowiedniego poziomu kursu – nie ma
możliwości ustalenia samemu własnego poziomu zaawansowania, ani też
dokonania wpisu na poziom wyższy, bądź znacznie niższy od wskazanego przez
lektora przeprowadzającego rozmowę kwalifikującą.
Kwalifikacji nie muszą przechodzić:
- osoby, które nigdy nie uczyły się niemieckiego,
- kursanci kontynuujący naukę w Goethe-Institut,
- osoby, które w nieodległej przeszłości zdały egzamin Goethe-Zertifikat.

Kiedy rozpoczynają się kursy językowe w GIK?
Możliwość rozpoczęcia kursów oferujemy Państwu aż 5 razy w roku. W zależności
od typu i intensywności kursu naukę rozpocząć można:
Kurs

Intensywność
Standardowy semestralny
Semestralny intensywny
Trymestralny

Ogólnojęzykowy
Superintensywny

Kurs przygotowawczy do egzaminu
Kurs konwersacyjny

Możliwość rozpoczęcia
kursu
- marzec
- październik
- styczeń
- kwiecień
- październik
- luty
- lipiec
- wrzesień
- marzec
- październik
- marzec
- październik

Dokładne terminy aktualnie oferowanych kursów znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej .

Czy w GIK można płacić za kurs w ratach?
Płatność w ratach jest możliwa w przypadku kursów standardowych i
intensywnych semestralnych oraz kursów trymestralnych. Dokładne informacje o
aktualnych cenach i systemie płatności ratalnej znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej jako plik pdf „Szczegółowy cennik”.

Czy mogę dołączyć do kursu, który już się rozpoczął?
Zasadniczo na kurs zapisać można się jedynie przed jego rozpoczęciem. W
przypadku osób, które nie uczyły się nigdy języka niemieckiego, jest to jedyna
możliwość. W przypadku osób, które już uczyły się języka niemieckiego, istnieje
możliwość dopisania się do zajęć jeszcze przez 1,5 tygodnia od rozpoczęcia kursu
semestralnego/trymestralnego, lub od drugiego dnia zajęć w ramach kursów
superintensywnych.

Czy w trakcie trwania kursu mogę zmienić termin zajęć?
Oczywiście, jeśli tylko dostępne są wolne miejsca w grupie, do której chcieliby
Państwo zostać dopisani.

Czy w trakcie trwania kursu mogę przejść do grupy na innym poziomie
zaawansowania?
Nie wykluczamy takiej możliwości – w przypadku chęci zmiany poziomu zajęć,
prosimy o zgłoszenie się do biura kursów. Zasięgniemy wtedy opinii lektora na
temat proponowanego rozwiązania i zaprosimy Państwa na ponowną rozmowę z
naszym koordynatorem ds. kursów językowych. Zmiana jest możliwa dopiero po
zatwierdzeniu jej przez lektora oraz koordynatora.

Czy w przypadku nieobecności na zajęciach mogę odrobić je z inną
grupą?
Nie można odrabiać zajęć w innej grupie, gdyż każda pracuje w swoim
indywidualnym tempie. Na poszczególnych stopniach zaawansowania realizowany
jest wprawdzie ten sam materiał, jednak lektorzy dopasowują tempo pracy,
kolejność przerabianych tematów i dobór materiałów dodatkowych do każdej
grupy, co może powodować przesunięcia w realizacji poszczególnych zagadnień.
Zajęcia mogą Państwo nadrobić jednak zawsze dzięki platformie e-learningowej
Moodle wspierającej każdy kurs w Instytucie. Po nieobecności mogą Państwo
sprawdzić tam, jakie treści zostały przerobione na zajęciach, sprawdzić zadanie
domowe, pobrać materiały z lekcji. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących
zajęć mogą Państwo również poprzez platformę skontaktować się z lektorem
prowadzącym.

Czy w trakcie trwania kursu mogę z niego zrezygnować?
Oczywiście. W każdym momencie trwania kursu mają Państwo prawo z niego
zrezygnować i otrzymać zwrot za zajęcia, w których nie będą Państwo
uczestniczyli od momentu zgłoszenia rezygnacji.
Aby otrzymać zwrot należy złożyć rezygnację w formie pisemnej (wydrukowane
pismo, wiadomość e-mail wysłana do biura kursów). Jeśli w rezygnacji nie
widnieje inna przyszła data, za moment rezygnacji przyjmuje się termin jej
dostarczenia do biura kursów. Nie ma możliwości złożenia rezygnacji z datą
wcześniejszą niż data jej dostarczenia do biura kursów.

Czy kurs kończy się egzaminem?
Nie. GIK oferuje zarówno kursy jak i egzaminy - są to jednak dwie oddzielne
oferty. Każdy kurs kończy się testem końcowym, który daje kursantom możliwość
sprawdzenia swoich postępów dokonanych w czasie trwania kursu. Na podstawie
wyniku testu i ogólnej oceny lektora wystawiane są zaświadczenia o uczestnictwie
w kursie z oceną. Każdy kursant może indywidualnie podjąć decyzję o chęci
podejścia do egzaminu – wiąże się to z koniecznością zgłoszenia na egzamin i
opłacenia go. Wszystkie terminy egzaminów i formularze zgłoszeniowe dostępne
są na naszej stronie internetowej.

Co wyróżnia Goethe-Institut?
Dzięki nauce w Goethe-Institut możecie Państwo poznać różnorodność Niemiec. W
Goethe-Institut mają Państwo dostęp do biblioteki, a także możliwość
uczestniczenia w licznych imprezach kulturalnych.
Polecamy korzystanie z bezpłatnej oferty ćwiczeniowej i komunikacyjnej Deutsch
für dich. Poprzez ten portal macie Państwo dostęp do wielu interaktywnych
materiałów do nauki i możecie wymieniać się wiedzą z innymi użytkownikami. W
ofercie dostępne są również inne bezpłatne ćwiczenia oraz aplikacje do nauki
niemieckiego .
Zadowolenie naszych klientów to najważniejszy cel naszej pracy. Dlatego
działamy według programu zarządzania jakością gwarantującego te same
standardy na całym świecie. Zapewnia to prowadzenie kursów i egzaminów
według jednolitych standardów we wszystkich instytutach na świecie.

Z kim mogę się skontaktować, jeśli mam więcej pytań lub wątpliwości?
Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące rejestracji, kursów, egzaminów i
terminów. Informacji udzielamy w języku polskim, niemieckim i angielskim.
Chcemy, aby kurs językowy był dla Państwa jak najbardziej udany. Ważne dla nas
jest Państwa dobre samopoczucie. Jeśli mają Państwo pytania przed lub w trakcie
kursu
prosimy
o
kontakt
z
biurem
kursów,
drogą
mailową:
kursy@krakau.goethe.org , telefonicznie: 12 422 58 29 wew. 111 lub osobiście w
biurze w godzinach otwarcia: pon. i czw. 12.00 – 19.00 oraz wt. i śr. 10.00 – 15.00.
Naszym celem jest świadczyć usługi na najwyższym poziomie, aby Państwa kurs
był udany i efektywny. Jeśli w trakcie Państwa udziału w kursie pojawiłyby się
jednak problemy, nasi pracownicy chętnie udzielą pomocy. Jeśli mają Państwo
dodatkowe pytania lub komentarze, prosimy o kontakt z biurem kursów.

