REGLEMENT VAN DE CURSUSSEN VAN HET ISTITUTO ITALIANO
DI CULTURA 2020 - 2021

Istituto
1. Het Istituto Italiano di Cultura, dat instaat voor de verspreiding in het buitenland van
de Italiaanse taal en cultuur, organiseert taal- en cultuurcursussen. Hiervoor doet het
beroep op gediplomeerde native speakers die in het onderwijs van Italiaans aan
anderstaligen zijn gespecialiseerd.
2. De lessen van het Istituto gaan door in de Livornostraat 38 te 1000 Brussel.
3. Het Istituto stelt klaslokalen, uitgerust met audiovisueel materiaal, ter beschikking
evenals de bibliotheek en de polyvalente theaterzaal.
4. Het Istituto staat in voor de aankleding en het onderhoud van de klaslokalen.
5. In bepaalde gevallen behoudt het Istituto zich het recht voor inschrijvingen te
weigeren, bijvoorbeeld wanneer de groep het maximum aantal studenten heeft bereikt.
6. De cursussen kunnen enkel starten indien het vereiste minimumaantal inschrijvingen
bereikt is.
7. In uitzonderlijke gevallen behoudt het Istituto zich het recht voor om de kalender van
de cursussen aan te passen.
8. Om veiligheidsredenen geldt een algemeen rookverbod in het gebouw.
9. De studenten zijn, tijdens de openingsuren voor het publiek, gedekt door
een ongevallenverzekering.
10. Met betrekking tot de minderjarige studenten wijst het Instituut elke
aansprakelijkheid af voor feiten of handelingen buiten de lesuren, die schade zouden
berokkenen aan medestudenten of aan derden.
11. De verantwoordelijke voor de cursussen zorgt voor vervangingen en/of inhaallessen
aan het einde van het semester (inhaalweek leskalender) bij aangekondigde
afwezigheden van de docenten.
12. Het Istituto is niet verantwoordelijk wanneer lessen niet doorgaan door overmacht
of indien de leerkracht zijn afwezigheid niet tijdig heeft kunnen melden.
Studenten

.

1. De cursussen van het Istituto zijn bestemd voor een publiek van om het even welke
nationaliteit.
2. De minimumleeftijd om deel te nemen is 16 jaar.
3. De inschrijvingsgelden worden per semester aangerekend.
4. Het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld dient ten laatste een week vóór de
aanvang van de cursussen per overschrijving worden betaald op rekeningnummer
BE39 6430 5015 2919 (BIC: BMPBBEBB) met vermelding van de naam van de
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student en de gekozen cursus. De eerste dag van de lessen dienen de studenten een
betalingsbewijs voor te leggen, zoniet kan de toegang worden ontzegd.
5. De inschrijvingen voor de volgende semesters zijn niet automatisch maar moeten
tijdig aan het secretariaat van de cursussen worden meegedeeld. De plaats in een klas
kan anders niet worden verzekerd.
6. Het Istituto mag geen opleidingscheques of uurkredieten aanvaarden.
7. De studenten die een betalingsbewijs of een factuur wensen, kunnen zich richten tot
het secretariaat van de cursussen: corsi.iicbruxelles@esteri.it.
8. Studenten uit het middelbaar, hoger onderwijs en universiteit, gepensioneerden,
werkzoekenden en personeelsleden van het Italiaans Consulaat, de Italiaanse
Ambassade in Brussel, de Permanente Vertegenwoordiging van Italië bij zowel de EU
als de NAVO, alsook de BB-stagiares van de Europese instellingen, genieten van 10
% korting op het inschrijvingsgeld.
9. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld wordt niet voorzien, behalve voor de
cursussen die niet doorgaan omwille van een te laag aantal inschrijvingen. De
studenten die door overmacht aan geen enkele les hebben deelgenomen, kunnen een
schriftelijke aanvraag tot terugbetaling indienen mits voorlegging van de nodige
documentatie.
10. Voor niet-beginners die zich voor het eerst inschrijven, is er een test voorzien om hun
niveau te bepalen.
11. Het Istituto kan geen betaald educatief verlof toekennen.
12. Uit respect voor de medestudenten en de docenten dienen de lesuren nageleefd te
worden. Bijzondere omstandigheden die dit onmogelijk maken, dienen eerst aan de
docent in kwestie meegedeeld te worden teneinde eventuele hinder te beperken.
13. Eventuele klachten over bepaalde diensten dienen te worden gemeld aan het
secretariaat van de cursussen (corsi.iicbruxelles@esteri.it, tel. 02 5332725).
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