
Kandydaci na  pierwszy rok (2013-2014) 

- Kurs trwa 3 lata. 

- Uczestnicy realizują program on-line na platformie Instytutu Cervantesa AVE – każdego roku 180 

godzin. 

- Kurs jest uzupełniony  szkoleniami stacjonarnymi. 

- Podczas  pierwszego roku  uczestnicy w Sulejówku realizują w Sulejówku 90 godzin zajęć. Kurs i 

zakwaterowanie w ośrodku szkoleniowym ORE są bezpłatne.  

- Podczas  drugiego i trzeciego roku  szkolenia stacjonarne odbywać się będą w Instytucie 

Cervantesa w Warszawie (zjazdy w soboty, co dwa tygodnie przez cały okres trwania roku 

szkolnego). Sobotnie szkolenia składać się będą z sześciogodzinnej sesji, w sumie 90 godzin szkoleń 

stacjonarnych w czasie trwania roku szkolnego. Szkolenia stacjonarne są bezpłatne. 

- Zarówno kursy w Sulejówku jak i w Instytucie Cervantesa w Warszawie poprowadzą nauczyciele 

Instytutu Cervantesa. 

- Obecność na kursach stacjonarnych odbywających się na pierwszym, drugim oraz trzecim roku 

programu Europrof jest obowiązkowa. 

- Uczestniczący powinni przystąpić do egzaminu DELE B2 pod koniec  trzeciego roku kursu. Zdany 

egzamin DELE B2 jest warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia programu Europrof. 

- Uczestnicy kursu sami opłacają wpisowe na egzaminy DELE. 

- Prezentacja platformy AVE i wyjaśnienie  jej użytkowania, odbędzie się we wrześniu lub w 

październiku w Instytucie Cervantesa w Warszawie. Obecność obowiązkowa. 

 

Kandydaci na  drugi lub trzecim rok kursu (2013-2014) 

Aby uczestniczyć od razu w drugim  lub trzecim roku  kursu należy spełnić następujące warunki: 

- Posiadać udokumentowaną znajomość języka hiszpańskiego na poziomie odpowiadającym 

egzaminowi DELE A2 (na drugi rok kursu) lub poziomowi egzaminu DELE B1 (na trzeci rok kursu). 

Znajomość języka na danym poziomie można potwierdzić w następujący sposób:  

1. Dołączając do formularza zgłoszeniowego ceryfikat  DELE A2/DELE B1. 

2. Dla osób  nieposiadających wspomnianego certyfikatu odbędzie się egzamin (ustny i pisemny) 

weryfikujący poziom języka hiszpańskiego. Egzamin odbędzie się na początku kursu w Instytucie 

Cervantesa w Warszawie. O dokładnej dacie, miejscu i godzinie egzaminu uczestnicy zostaną 

poinformowani odpowiednio wcześniej.  

- W przypadku niezdania egzaminu na dany poziom kursu, uczestnik Programu Europrof będzie mógł 

zapisać się na niższy poziom kursu, jeżeli na danym roku będzie odpowiednia ilość wolnych miejsc.  



- Co roku odbywa się 180 godzinny kurs przez Internet za pośrednictwem programu AVE Instytutu 

Cervantesa. Kształcenie on-line uzupełniane jest dwoma intensywnymi kursami stacjonarnymi języka 

hiszpańskiego w Sulejówku: najprawdopodobniej w styczniu i lipcu (lub na przełomie czerwca i lipca) 

w sumie 90 godzin zajęć. 

- Kurs oraz zakwaterowanie w ośrodku szkoleniowym ORE w Sulejówku podczas części stacjonarnej 

kursu są bezpłatne. 

- Kursy prowadzą nauczyciele Instytutu Cervantesa.  

- Obecność na kursach jest obowiązkowa. 

- Nauczyciele biorący udział w kursie języka hiszpańskiego powinni przystąpić do egzaminu DELE B2 

pod koniec trzeciego roku trwania kursu. Aby otrzymać dyplom ukończenia Programu Europrof 

należy zdać egzamin DELE B2.  

- Uczestnicy kursu sami opłacają wpisowe na egzaminy DELE. 

- Prezentacja platformy AVE oraz wyjaśnienie dotyczące jej użytkowania odbędzie się we wrześniu 

lub w październiku w Instytucie Cervantesa w Warszawie. Obecność obowiązkowa. 


