
Informacja o karnecie 
„klippekortet”, depozycie  

i opłacie za naukę języka 
duńskiego 

KARNET „KLIPPEKORTET” A EGZAMIN 

KOŃCOWY 

Jeżeli uczęszczasz na ostatni moduł, a nie zdążysz 

przystąpić do egzaminu z języka duńskiego przed 

upływem tej liczby miesięcy jakiej karnet dotyczy, 

masz prawo przystąpić do egzaminu końcowego 

w pierwszym kolejnym terminie egzaminów.  

Jeżeli okres przewidziany w karnecie upłynie 

zanim rozpoczniesz ostatni moduł, masz dwie 

możliwości pozwalające na doprowadzenie nauki 

do końca: 

 Sam/a płacisz za naukę 

 I/lub płacisz za przystąpienie do  egzaminu 

końcowego  

 
DEPOZYT 
  
Wszyscy S-kursiści, którzy zostali skierowani na 
naukę języka duńskiego po dn. 1.7.2017, muszą  
wpłacić 1.250 kr. jeżeli chcą uczestniczyć w kur-
sie. 
 
1.250 kr. wpłacane jest na rzecz Centrum 
Językowego. W każdym momencie można wy-
cofać depozyt po przedłożeniu wniosku o to na 
piśmie, jeżeli np. : mimo wszystko postanawia się 
nie uczestniczyć w kursie,  przerywa się naukę, 
robi  przerwę lub kończy naukę języka duńskiego.  

 OPŁATA ZA NAUKȨ JȨZYKA DUŃSKIEGO 
 

Od dn. 1 czerwca 2018 wszyscy S-kursiści muszą 

płacić za naukę języka duńskiego. Opłata wynosi 

2.000 kr. za każdy moduł. 

Szkoła językowa przedłoży rachunek po rozmo-

wie wstępnej kierującej Cię na kurs. Musisz 

uiścić opłatę przed przystąpieniem do nauki na 

kursie języka duńskiego i tak za każdym razem, 

kiedy rozpoczynasz kolejny moduł. 

 Kiedy zaliczysz moduł zdanym testem końco-

wym i przechodzisz na kolejny moduł, musisz 

uiścić opłatę za moduł bezpośrednio po zdaniu 

testu zaliczającego poprzedni. 

Opłaty można dokonać przy pomocy ikony na 

stronie internetowej Centrum Językowego: 

www.sprogcenter.randers.dk 

NB: Przepisy o depozycie i opłacie za uczest-
nictwo w nauce języka duńskiego nie dotyczą au 
pair (S2) ani młodych S-kursistów (S3 og A2). 
 

W PRZYPADKU PYTAŃ 

W przypadku pytań dotyczących karnetu, depo-

zytu lub opłaty za naukę języka duńskiego 

prosimy o kontakt z sekretariatem Centrum 

Językowego lub z pracującym tam koordynato-

rem.  

Kontakt: 

Mail: sprogcenter@randers.dk  

Tlf. 89157700 



AKTYWACJA KARNETU 

Karnet „Klippekortet” aktywowany jest najpóźniej  
na 2 miesiące og dnia otrzymania przez Ciebie listu 
o ofercie nauki języka duńskiego z gminy. Jeżeli 
życzysz sobie przesunięcia daty rozpoczęcia kursu 
na późniejszy termin, ważnym jest poinformowanie 
o tym wydziału ds. integracji w Jobcenter Randers 
przed upływem tych 2 miesięcy. 
NB: 
Jeżeli nie odpowiesz na list dotyczący oferty nauki 
języka duńskiego, karnet aktywowany jest  2 
miesiące od daty figurującej w liście z gminy. To 
samo dotyczy sytuacji jeśli nie pojawisz się na 
rozpoczęciu ustalonego kursu bez uprzedniego 
skontaktowania się w tej sprawie z  wydziałem ds. 
integracji lub Centrum Językowym. 
 
5-letni okres uprawniający do nauki, liczony jest  

zawsze od daty widniejącej w liście dotyczącym 
oferty uczęszczania na naukę języka duńskiego z 
gminy. 
 

 KURSIŚCI W TRAKCIE NAUKI  
 
Jeżeli z dn. 1 stycznia 2018 jesteś w trakcie nauki 
języka duńskiego, zostanie Ci przypisany 
odpowiedni poziom i odcinek karnetu po 
następnym zdanym przez Ciebie teście zaliczającym 
moduł. Zostanie Ci przypisany odcinek karnetu 
odpowiadający modułowi który masz przed sobą, 
np.: 
 
Modul 3 > Odcinek 3 
W przypadku kursistów którzy z dn. 1 stycznia 2018 
są w trakcie nauki języka duńskiego, obowiązuje 
okres 5-ciu lat na naukę języka, liczony od 
pierwszego dnia kiedy zostaje im przypisany 
odpowiedni poziom a zarazem, odcinek karnetu. 
 
Jeżeli przenosisz się tu z innego Centrum 
Językowego, podobnie, zostanie Ci przypisany 
odcinek karnetu odpowiadający modułowi 
dopasowanemu do Twojego poziomu. 

KARNET „KLIPPEKORTET” 

Od dn. 1 stycznia 2018, następujący kursiści 
dostaną karnet na udział w lekcjach języka 
duńskiego:  

-pracobiorcy  

-studenci  

-osoby posiadające pozwolenie na pobyt 
w oparciu o przepisy prawa o łączeniu 
rodzin, spokrewnione z osobami 
będącymi pracobiorcami lub studentami  

-au pair 

-pracownicy transgraniczni 
 
Karnet oznacza, że masz do dyspozycji 
określoną liczbę miesięcy na zaliczenie 
każdego modułu. W sumie jet 6 odcinków 
karnetu na całość programu nauki języka 
duńskiego. Czas przewidziany odcinkami 
karnetu jest taki sam dla DU1, DU2 i DU3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W momencie zaliczenia  modułu zdanym testem 
końcowym, reszta miesięcy przypisanych odcin-
kowi karnetu z którego w danym czasie 
korzystasz traci ważność i automatycznie 
rozpoczyna się okres przypisany kolejnemu mo-
dułowi i odcinkowi karnetu. 
Jeżeli na jeden moduł zużyjesz więcej czasu niż 
przewidziano w karnecie, to zaczynasz korzystać 
z kolejnego odcinka karnetu. Jednym słowem, 
jeżeli na zaliczenie jednego modułu używasz 
więcej czasu niż wskazuje na to karnet, to tracisz 
jeden odcinek karnetu. Nie ma możliwości prze-
niesienia czasu z, albo na inne odcinki karnetu. 
  

PRZERWY W NAUCE JĘZYKA DUŃSKIEGO 

Odcinki karnetu na całość programu nauki języka 
duńskiego, obejmujące w sumie 42 miesiące  
(3½ roku), należy wykorzystać w przeciągu 5 lat, 
kiedy to przysługuje Ci prawo do bezpłatnej nau-
ki języka duńskiego.  
Oznacza to możliwość robienia przerw w 
związku z  wakacjami, odwiedzinami w rodzin-
nym kraju, urlopem wychowawczym, chorobą 
lub dużym obciążeniem pracą. Musisz jednak 
zwrócić szczególną uwagę na to kiedy 
dokładnie możesz zrobić przerwę. 
Wakacje i inne przerwy powinny przypadać w 
okresach pomiędzy modułami a nie w trakcie ich 
trwania. Rozpoczęty moduł należy doprowadzić 
do końca, w przeciwnym razie traci się odcinek 
karnetu.  Zaplanuj więc wakacje itp. tak, aby nie 
przerywać modułu w połowie. 
Zastosowanie karnetu oznacza, że jest 
szczególnie ważnym poinformowanie Centrum 
Językowego o ewt. planach zrobienia sobie 
przerwy pomiędzy modułami. 
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