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Загальні положення та умови

Стипендія Банку на вивчення мови Іспанська для українців 

Перше скликання 

 

Національний університет дистанційної освіти далі за фінансової підтримки

Банку створив Програму стипендій на вивчення мови 

Іспанська мова для українців далі Програма яка дозволить громадянам України

віком від років які перебувають під тимчасовим захистом в Іспанії на момент публікації

оголошення про Програму скористатися цією навчальною програмою через веб сайт

 для отримання рівню володіння іспанською мовою  
 

Цілі 
 

В рамках цієї Програми громадян України які виїхали до Іспанії отримають можливість 

пройти курс вивчення іспанської мови

Основна мета Програми полягає в тому щоб допомогти українцям набути необхідних

навичок для базового спілкування іспанською мовою  

 

Бенефіціари 

Бенефіціарами Програми цього скликання можуть бути особи віком від років які є

громадянами України та які виїхали до Іспанії у пошуках притулку

Отримання безкоштовного місця на навчальних курсах Програми буде сумісним з іншими

видами допомоги яка не є предметом цієї Програми незалежно від її державного чи

приватного походження  

 

Характеристика Програми та кількість місць 

Програма цього скликання передбачає призначення стипендій для проходження

навчального курсу який можна буде здійснити двома можливими взаємовиключними

способами очно або дистанційно, з метою отримання рівня володіння іспанською

мовою далі Курс

А саме

Стипендія Банку на вивчення мови Іспанська для українців 
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Перше скликання 
 

Кількість учасників Програми першого скликання становитиме

Курс відбудеться в наступні дати

з по травня обидва дні включно

з по травня обидва дні включно

З травня по червня обидва дні включно

Формат Навчання триватиме годин на місяць або днів на тиждень від

годин до 15 годин на день у певні дні та години які будуть повідомлені

бенефіціарам Кандидати можуть обирати між наступними двома формами 

навчання які будуть взаємовиключними

1. Очна форма у цьому випадку бенефіціари будуть проходити курс очно та

синхронно з іншими центрами по всій країні запропонує студентам 

принаймні центрів в яких вони зможуть проходити навчання   

i. Кандидати повинні зареєструватися в тому центрі, де вони бажають 

навчатися. Кандидати повинні мати на увазі те, що кожному центру 

буде виділено обмежену кількість місць для проведення Курсу  

 Дистанційно у цьому випадку бенефіціари навчатимуться на Курсі онлайн та

синхронно з єднавшись з іншими центрами по всій країні

При реєстрації кандидати повинні вказати що вони бажають отримати Курс

в онлайн режимі

Іспанська мова

 Навчальна платформа яка буде використовуватися для Курсу

https://www.uned.es/universidad/inicio.html  

 

Вимоги до вступу Кандидати мають відповідати наступним вимогам: 

1. Мати 18 років 

 Бути громадянином України

3. Перебувати у статусі отримувача притулку в Іспанії  

https://www.uned.es/universidad/inicio.html
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4. Вказати, чи бажає кандидат навчатися на Курсі очно у цьому випадку

кандидат повинен вибрати центр де він планує навчатися або

навпаки бажає навчатися на курсі дистанційно. 

При подачі заяви на отримання стипендії кандидат зобов язується гарантувати 

достовірність усіх наведених даних  та несе за це особисту відповідальність

оскільки не вимагає документації яку можна перевірити  

Критерії відбору

враховуватиме як критерії відбору лише вимоги до вступу наведені вище а 

також порядок реєстрації заявок по мірі заповнення стипендій

Незважаючи на вищевикладене для тих кандидатів які обрали для проходження

курсу очну форму навчання також буде враховано наявність місць у центрі

обраному кандидатом для проходження Програми Тому можливо що кандидат

не стане бенефіціаром стипендії якщо він вирішив пройти курс в очній формі у 

вибраному ним центрі  де вільні місця вже заповнені навіть якщо є вільні

місця в інших центрах  

Зміст курсу

Курс складається з модулів і класних годин Ми рекомендуємо витрачати

годин на кожен модуль

Модуль Знайомство та надання особистої інформації 

Загальна мета навчитися вітатися представлятися та поводитись у ситуаціях коли

потрібно надати свої особисті дані

Модуль Знання місцевості району чи міста

Загальна мета навчитися називати та знаходити основні об’єкти у вашій місцевості

Модуль Користування громадським транспортом

Загальна мета придбати необхідні навички користування громадським

транспортом у вашій місцевості

Модуль У супермаркеті

Загальна мета придбати необхідні навички для здійснення покупки основних

продуктів

Модуль У лікаря
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Загальна мета навчитися звертатися за медичною консультацією чи допомогою

Модуль Пошук житла 

Загальна мета придбати необхідні навички для пошуку оренди житла

Модуль Пошук роботи 

Загальна мета навчитися шукати роботу іспанською мовою

Модуль Початок роботи

Загальна мета придбати необхідні навички для виконання роботи

Модуль Витребування документів та ведення справ 

Загальна мета отримати необхідні вміння для виконання основних формальних 

процедур іспанською мовою  

З метою надати доступ до програми якомога більшій кількості учасників,  може 

змінити вимоги до призначення стипендій або навіть подовжити термін подання заявок, 

якщо в будь який момент вважає що заплановані стипендії не можуть бути призначені

або на них існує надмірний попит  
 

IV Реєстрація 

Обов’язковою умовою отримання стипендії є реєстрація на участь в Програмі цього 

скликання на платформі яка була створена з цією метою 

 Повідомлення про присудження стипендії буде надіслано через систему

оповіщення на вищезгаданій платформі

Реєстрація кандидатів через платформу

повинна здійснюватися з використанням адреси електронної пошти яка містить

виключно латинські символи; використання адреси електронної пошти що містить

кирилицю неможливе  

Реєстрацію необхідно здійснити в період з квітня року по травня року

час припинення часовий пояс півострова . залишає за собою право

змінити терміни реєстрації  

Розподіл місць серед кандидатів 

 

Розподіл місць серед кандидатів відбудеться травня року проведе

однаковий процес розподілу стипендій як для тих, хто виявив бажання навчатися очно, так 

і для тих, хто буде навчатися онлайн  
 

http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/
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Рішення про надання стипендії буде повідомлено кожному відібраному учаснику який

протягом календарних днів тобто до травня року з дати та часу отримання 

повідомлення повинен підтвердити свою участь на сайті . 
 

Після того як стипендія буде прийнята кандидат отримає повідомлення з інструкціями для

реєстрації на веб сайті

Після закінчення цього терміну виділені місця від яких учасники відмовились будуть 

перенесені на наступне скликання, до тих пір, поки не буде використано  
стипендій. 

Крім того під час розподілу місць може зв язатися з кандидатами які отримали

стипендію електронною поштою з метою надати їм допомогу та вказівки як підтвердити 

отримання стипендії що має бути здійснено у будь якому випадку через веб сайт

як реєструватися на веб сайті та у разі очної форми 
навчання, надати інформацію про адресу центру та розклад занять на курсі.  
 

VI. Захист персональних даних

Далі наведена основна інформація щодо Політики конфіденційності яка стосується

Програми розміщеній на платформі  

 

Відповідальність за обробку даних приймає на себе компанія далі -

з адресою Boadilla del 

Monte . Контакт з відповідальною особою із захисту даних

 

При реєстрації на сайті Програми здійснюється обробка даних користувачів відповідно до 

основних цілей Політики конфіденційності а саме  

 

Цілі використання персональних даних Правова основа 

Реєстрація користувача на платформі та користування

сервісом

Заключення договору 

шляхом прийняття

Загальних умов

користування

Передача даних установам та організаторам для належного

розвитку Програми

передає персональні дані які користувачі

надають під час реєстрації в цій Програмі

Виконання договору що

має наслідком прийняття

Загальних умов

використання платформи

http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/es/legal/privacy
http://www.becas-santander.com/es/legal/privacy
mailto:dpo@universia.net
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▪ Установі яка надала або має надати цю Програму

Національному університету дистанційної освіти

▪ Організатору який спонсорував просував або

фінансував Програму  

та Положень та умов цієї

Програми

Дотримання юридичних зобов язань  

 

Дотримання нами 

зобов язань згідно до 

чинного законодавства. 

 

Користувачі мають право отримати доступ до своїх даних а також вимагати виправлення

неточних даних обмежувати їхню обробку переносити свої дані, або у разі необхідності

вимагати їх видалення якщо серед інших причин дані вже не є необхідними для цілей

для яких вони були зібрані а також не є об’єктом для прийняття автоматизованих

індивідуальних рішень Крім того користувачі мають право в будь який час відкликати

свою згоду на використання своїх даних у цілях для яких вони її надали

Для реалізації своїх прав на захист персональних даних користувачі можуть звертатися до 

нас на електронну адресу або на поштову адресу

надавши документ

що підтверджує їх особу

Більш детально з Політикою конфіденційності можна ознайомитись на платформі

 

VII. Зміна правил та умов Програми 
 

Факт участі в цьому скликанні Програми передбачає прийняття учасниками її Положень та 

умов, яке буде остаточним а також відмову від будь яких претензій з будь якого аспекту

включаючи, але не обмежуючись такими аспектами, як призначення стипендії критерії

відбору та допуску до навчання

і залишають за собою право в будь який час частково або

повністю змінювати або виправляти будь які Положення та умови участі в Програмі

включно з її призупиненням відтермінуванням або скасуванням на підставі об єктивної та

належним чином виправданої причини та з метою збереження соціального впливу який

Сторони переслідують за допомогою цієї ініціативи У будь якому випадку кандидати

mailto:dpo@universia.net
http://www.becas-santander.com/es/legal/privacy
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будуть проінформовані про зміни чи виправлення через веб сайт 

 

Ці Загальні положення та умови застосовуються до будь якого типу комунікації яку

кандидати отримують з веб сайту  
 
 

http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/

