REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ – CENTRUL CULTURAL GERMAN IAȘI

1. Durata şi orarul cursului
1.1 Cursurile extensive se desfășoară în perioada octombrie 2017 – iunie 2018 şi sunt structurate în 2 module (pentru cursul de A1
spre exemplu A1.1 și A1.2). Structura cursurilor este:
A1

A1.1
A1.2

60 UD
60 UD

A2

A2.1
A2.2

60 UD
60 UD

B2

B2.1
B2.2

96 UD
96 UD

C1

C1.1
C1.2

96 UD
96 UD

B1

B1.1
B1.2

74 UD
74 UD

UD = unitate didactică (45 minute)

Cursul se desfăşoară cu următoarea frecvenţă: de două ori pe săptămână (2 UD/ședință la nivelul A1 și A2, respectiv 3 UD/ședință
la nivelul B1, B2 și C1) sau o singură dată pe săptămână (4 UD/întâlnire) pentru cursurile A1, A2 și B1.
1.2 Cursurile intensive se desfășoară în lunile iulie, respectiv septembrie cu o durată de trei respectiv patru săptămâni și cuprinde
90 UD pentru nivelele A1, A2 și B1, respectiv 60 UD pentru cursurile de B1 + și pentru cursurile adresate elevilor de gimnaziu.
Cursurile intensive se desfășoară zilnic de luni până vineri.
2. Înscrieri
2.1 Înscrierile la curs se fac doar în perioada anunțată, în ordinea solicitărilor şi în limita locurilor disponibile (minim 10 - maxim
15 cursanţi/grupă). Nu se rezervă locuri înaintea perioadei de înscriere. Persoanele care nu mai obțin un loc la cursurile din ofertă
se pot înscrie pe liste de rezervă, urmând să fie contactate telefonic pentru înscriere, în măsura în care vom putea organiza un curs
suplimentar.
2.2 La înscriere cursanţii vor completa un formular de înscriere cu datele personale și vor primi un exemplar din prezentul
regulament. Pe formularul de înscriere cursanții vor confirma prin semnătură faptul că sunt de acord cu regulamentul.
2.3 Se consideră înscrise la curs persoanele care au achitat modulul, respectiv cursul. Plata cursului se dovedește pe baza chitanței
sau a facturii primite, dacă se dorește plata pe datele unei firme. Plata se face în numerar la secretariatul instituției noastre.
2.4 Înscrierea la cursurile A2, B1, B2 și C1 se face pe baza unui atestat: adeverința de curs eliberată Centrul Cultural German,
diploma Goethe (obținute în ultimele 24 de luni) sau recomandarea primită în urma testului de nivel. Pentru realizarea unor grupe
omogene în interesul cursanților noștri se pot înscrie la următorul curs persoanele care au obținut la ultimul curs sau la ultimul
examen Goethe minim 75%. Cursanților care au obținut sub 75% li se recomandă susținerea unui test de nivel înainte de înscriere.
2.5 Centrul Cultural German Iași își rezervă dreptul de a recunoaște sau nu adeverințe de curs sau atestate de limbă obținute în
cadrul altor instituții, datorită diferenței numărului de ore alocat. În astfel de cazuri se va recomanda de asemenea un test de nivel.

3. Teste de nivel
3.1 Solicitanţii care nu au urmat cursurile Centrului Cultural German Iaşi, dar au studiat în prealabil limba germană, vor susţine un
test de nivel pe baza căruia se eliberează o recomandare pentru înscrierea la cursul corespunzător. Testele de nivel se susţin în
timpul perioadelor de înscriere şi sunt anunţate prin toate mijloacele noastre de promovare. Testul de nivel constă într-un examen
scris urmat de un interviu. Corectarea testului, discutarea rezultatelor și recomandarea scrisă au loc la finalul fiecărui interviu. Pe
baza recomandării scrise se poate face înscrierea la curs.
3.2 Solicitanţii care au obţinut un certificat de limba în cadrul examenelor organizate de Centrul Cultural German în urmă cu mai
mult de doi ani de la data înscrierii vor susţine de asemenea un test de nivel.
4. Preţul cursului
4.1 Plata se face integral la începutul fiecărui modul. Pentru a putea beneficia de reducere, studenţii şi elevii vor prezenta carnetul
de elev/student.
4.2 Taxa de curs se restituie în cazul în care grupa nu se constituie. În cazul în care cursantul se retrage după începerea cursului,
taxa poate fi restituită parţial în urma unei evaluări a situaţiei împreună cu un reprezentant al conducerii Centrului Cultural
German Iaşi. Restituirea taxei de curs este posibilă doar în primele două săptămâni de la începerea cursului.
4.3 Învață germana în familie! Dacă se înscriu în acelaşi an doi membri de familie (fraţi, soţ-soţie, părinte-copil) una din cele
două persoane beneficiază de o reducere de 50%. Această ofertă se aplică doar la cursurile extensive și se acordă o singură dată.

5. Suportul de curs
5.1 În taxa de curs sunt incluse două manuale, inclusiv caietul de lucru, materiale audio și DVD, de asemenea toate materialele
auxiliare oferite de către profesor la curs.
6. Condiţii de desfăşurare a cursurilor
6.1Cursurile se vor desfăşura conform orarului afişat şi acceptat la momentul înscrierii.
6.2 În timpul orelor de curs este interzisă folosirea altor mijloace audio-video decât cele folosite şi recomandate de profesori.
6.3 Pentru o comunicare mai eficientă la nivel de grupă și instituție, fiecare grupă își va desemna la scurt timp după începerea
cursului un reprezentant. Acesta asigură comunicarea între grupă și departamentul lingvistic al Centrului Cultural German,
participând la întâlnirile organizate pe parcursul unui curs.
6.4 În cazul în care o ședință nu se desfășoară din motive obiective, cursanții vor fi anunțați în timp util urmând a se programa
recuperarea cursului de comun acord cu profesorul și cursanții grupei.
6.5 Dacă din motive personale cursanții nu sunt prezenți la o ședință sau mai multe, Centrul Cultural German nu are posibilitatea
să asigure recuperarea acestora.
6.6 Transferul de la o grupă la alta se realizează cu acordul conducerii departamentului lingvistic în măsura locurilor disponibile și
în urma completării unui formular tip la secretariat.

7. Reclamații și sugestii
7.1 În cazul în care există motive de nemulțumire, cursanții pot adresa o reclamație scrisă pe care o vor depune la secretariat cu
număr de înregistrare, urmând a fi invitați la o discuție cu un reprezentant al departamentului lingvistic în vederea soluționării
situației.
7.2 Sugestiile pot fi depuse în cutia special amenajată, aflată lângă secretariat.
8. Evaluare
8.1 La trecerea de la un modul la altul are loc evaluarea intermediara. Aceasta se organizează în cadrul fiecărei grupe și are atât o
funcţie recapitulativă cât şi informativă cu privire la progresul realizat. Pe baza acesteia se eliberează la cerere o adeverință de
curs cu procentajul prezenței și rezultatul obținut.
8.2Testul de evaluare de la finalul cursului se desfășoară după modelele examenelor Goethe, fiind în același timp o simulare de
examen Goethe. Participarea la evaluarea finală este necesară pentru a primi adeverinţa de participare si pentru a se înscrie la
următorul nivel. Pe baza calificativului se obține adeverința de curs cu procentajul prezenței și rezultatul obținut.
8.3 Adeverinţa de participare nu are valoare de diplomă cu recunoaştere internaţională. În acest sens se pot susține examenele
Institutului Goethe.
8.4 Succesul cursului și progresul realizat sunt garantate atât de prezența la curs, cât și de lucrul individual prin efectuarea temelor
pentru acasă.
9. Examene Goethe
9.1 Centrul Cultural German organizează examene Goethe în calitatea sa de partener acreditat al Institutului Goethe conform
calendarului de examene. Diplomele sunt eliberate de către Institutul Goethe în 6 săptămâni de la susținerea examenului.
Rezultatele pot fi vizualizate individual pe site-ul oficial al Institutului Goethe pe baza numărului personalizat de pe chitanța
primită în ziua examenului. Diplomele pot fi ridicate doar personal pe baza unui act de identitate de la secretariatul Centrului
Cultural German, începând cu data anunțată pe site.
9.2 Taxele de examen nu sunt incluse în prețul cursului. Acestea sunt stabilite de Institutul Goethe și sunt afișate la secretariatul
Centrului Cultural German. Cursanții noștri beneficiază de pregătirea pentru examen inclusă în curs, de simularea de examen la
evaluarea finală și de reduceri considerabile ale taxelor de examen. Un cursant poate beneficia de reducerea la examenul Goethe
doar dacă susține acest examen în termen de 12 luni de la terminarea cursului. După 12 luni el nu mai considerat candidat intern.
9.3 Persoanele care nu urmează un curs la Centrul Cultural German se pot înscrie la un examen Goethe desfășurat în instituția
noastră conform calendarului de examene și sunt considerați candidați externi. Pentru aceștia se organizează contra cost o
simulare de examen conform calendarului de examene. Aceasta nu este obligatorie, însă Centrul Cultural German Iași recomandă
participarea pentru verificarea și confirmarea gradului de pregătire în condiții de examen. Candidații externi vor anunța telefonic
sau prin e-mail intenția de a participa la simulare cu o săptămână înainte.
9.4 Participarea la examenele Goethe este posibilă doar pe baza completării formularului de înscriere depus personal la secretariat
până la data limită afișată pe site-ul nostru. După această dată nu se mai acceptă înscrieri. Formularul de înscriere se poate obține
doar de la secretariatul Centrului Cultural German Iași și se completează cu asistența referentului nostru lingvistic.

9.5 Taxa de examen se plătește integral la completarea formularului de înscriere. Persoanele care s-au înscris la examen, dar nu sau prezentat, vor completa în termen de doua săptămâni de la data examenului cererea tip de restituire a taxei și o vor depune
la secretariat. 20% din taxa de examen se rețin pentru prelucrarea datelor și cheltuieli logistice.

10. Diverse
10.1 Centrul Cultural German Iaşi îşi rezervă dreptul de a schimba sala de curs sau profesorul din motive obiective.
10.2 Centrul Cultural German Iaşi îşi rezervă dreptul de a nu constitui o grupă, dacă în perioada de înscrieri nu s-a atins numărul
minim de 10 participanți. În acest caz taxa de curs se restituie integral.
10.3 Dacă în perioada desfăşurării cursului numărul cursanţilor scade sub minimum 10 persoane, Centrul Cultural German îşi
rezervă dreptul de a restructura grupele prin redistribuirea cursanţilor către alte grupe cu acordul prealabil al acestora.
10.4 La începutul fiecărui curs se face un instructaj privind siguranța și de asemenea măsurile în caz de incendiu. Fumatul este
interzis în clădire.

Vă mulțumim că urmați cursurile Centrului Cultural German Iași!

