Regulamin 
Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych

1.	Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych oferuje słuchaczom wszechstronne przeszkolenie w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, ustnych i kabinowych z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski, na najwyższym poziomie merytorycznym.

2.	Słuchacz zobowiązuje się do sumiennej pracy w Centrum i regularnego uczęszczania na zajęcia.

3.	Słuchacz zobowiązuje się do terminowego uiszczania czesnego.

4.	Skreślenie z listy słuchaczy może nastąpić w przypadku braku opłat czesnego lub jednej jego części (raty) lub niewłaściwego zachowania (niszczenie mienia Centrum, notoryczne zakłócanie pracy innych słuchaczy lub wykładowców, itp.).

5.	Słuchacz ma prawo do korzystania z urządzeń w laboratorium tłumaczeniowym.

6.	Słuchacz ma prawo dostępu do materiałów prezentowanych podczas zajęć.

7.	Do laboratorium nie wolno wnosić żywności w żadnej postaci a w szczególności płynów i produktów w formie sypkiej.

8.	Nauka trwa dwa semestry i obejmuje 300 godzin lekcyjnych, z czego 180 godzin poświęcone jest na pracę w kabinach.

9.	Harmonogram zajęć to minimum: terminologia, tłumaczenie pisemne i tłumaczenie ustne. W zależności od potrzeb grupy harmonogram może ulec zmianie.

10.	Rozkład zajęć jest ustalany wspólnie ze słuchaczami przed podjęciem nauki, przy czym jeden zjazd obejmuje pięć zajęć (10 godzin lekcyjnych).

11.	Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadza się "placement test", czyli test określający poziom językowy kandydata w celu odpowiedniego doboru par do pracy w kabinach.

12.	Po zakończeniu szkolenia ma miejsce "aptitude test", czyli egzamin wewnętrzny składający się z 8 części składowych, sprawdzający umiejętności słuchaczy z zakresu tłumaczenia ustnego i pisemnego z języka angielskiego na język polski i odwrotnie.

13.	Wyniki egzaminu końcowego znajdują się na świadectwie ukończenia szkolenia.

14.	Opłata czesnego następuje najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia, za które czesne dotychczas nie było opłacone (nr konta: 41 1020 2498 0000 8802 0023 5101).

15.	Dyrekcja Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji (w tym decyzji o nieprzyjęciu kandydata do Centrum ze względu na niewystarczający poziom znajomości języka angielskiego, lub brak miejsc) i rozstrzygania ewentualnych sporów.


przyjąłem/przyjęłam do wiadomości:...................................., data:.............................

