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ZASADY KORZYSTANIA Z NARZĘDZIA  OLS  (ONLINE LINGUISTIC SUPPORT) 

http://erasmusplusols.eu/pl/ 

 

1. OLS jest internetową platformą do nauki języków obcych, która ma za zadanie wspierać 

uczestników programu Erasmus+ biorących udział w wyjazdach na studia lub na praktykę, w 

podnoszeniu poziomu znajomości języka. 

2. Wsparcie Językowe Online (OLS) jest obecnie dostępne dla języków:   

bułgarskiego, czeskiego, duńskiego, niemieckiego, greckiego, angielskiego, hiszpańskiego, 

francuskiego, chorwackiego, włoskiego, węgierskiego, niderlandzkiego, polskiego, portugalskiego, 

rumuńskiego, słowackiego, fińskiego i szwedzkiego. Stopniowo dodawane będą kolejne języki. 

 

3. Dostęp do OLS ma ułatwić naukę języka, którego używacie Państwo w pracy lub na studiach 

podczas pobytu za granicą w ramach programu Erasmus+. Przed wyjazdem należy więc wybrać język, 

do którego otrzyma się dostęp. Musi być to jeden z języków, którego używać się będzie podczas 

mobilności. Można więc wybrać pomiędzy językiem ojczystym kraju wyjazdu i językiem angielskim. 

 

4. Biorąc pod uwagę to, że dobra znajomość języka angielskiego jest warunkiem wyjazdu w ramach 

programu, zaleca się wybór języka kraju pobytu, tak aby móc jak najwięcej skorzystać z narzędzia 

OLS. 

 

5.  Wybór języka OLS należy zgłosić do Koordynatora Programu Erasmus+ na 2-3 tygodnie przed 

wyjazdem, przed podpisaniem umowy finansowej. 

 

6.  Po wyborze języka zostanie do Państwa wysłane zaproszenie do pierwszego testu językowego na 

adres mailowy. Test językowy jest testem plasującym, sprawdza Państwa poziom umiejętności 

językowych.  Na podstawie wyniku tego testu uzyskują Państwo dostęp do kursu on-line na 

odpowiednim poziomie językowym. Pierwszy test należy wypełnić przed podpisaniem umowy 

finansowej. 
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7. Podczas wyjazdu należy regularnie korzystać z narzędzia OLS. Brak aktywności na profilu 

skutkuje wygaśnięciem licencji, co uniemożliwia podejście do drugiego testu językowego i odbiera 

możliwość rozliczenia się z wyjazdu. Dostęp do platformy OLS jest elastyczny, można korzystać z 

niego z każdego miejsca i o każdej porze. Na platformie dostępne są zarówno zajęcia interaktywne jak 

i te do samodzielnej nauki. 

8. Jeżeli na teście plasującym uzyskali Państwo wynik wyższy niż B2, korzystanie z platformy jest 

nieobowiązkowe. W tym przypadku, chęć korzystania z narzędzia należy zgłosić do Koordynatora 

Programu Erasmus+. 

8. Po powrocie należy wypełnić drugi test językowy. Drugi test językowy ma za zadanie sprawdzić 

postęp w biegłości językowej jaki zrobili Państwo podczas wyjazdu.  Rozwiązanie drugiego testu 

językowego jest warunkiem rozliczenia się z wyjazdu. Zaproszenie do drugiego testu  językowego 

zostanie do Państwa przesłane na adres mailowy. 

 

Więcej informacji o kursach językowych OLS, dostępnych na: http://erasmusplusols.eu/pl/kursy-

jezykowe/ oraz o testach językowych na: http://erasmusplusols.eu/pl/test-jezykowy/  
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