
FILOLOGIA GERMAŃSKA 
zaoczna I rok,  I stopień 

rok akademicki 2021/2022 
 

1. Od roku akademickiego 2013/14 studenci studiów niestacjonarnych Uniwersytetu 

Wrocławskiego zobowiązani są do ukończenia lektoratu i zdania egzaminu z 

wybranego języka obcego nowożytnego: 

• na studiach I stopnia na poziomie B2 II  - z tym, że na studiach I stopnia 

kierunku FILOLOGIA, specjalność filologia obcalektorat języka obcego 

nowożytnego, innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla 

określonej specjalności, rozpoczyna się w semestrze wskazanym w 

programie studiów i trwa do uzyskania biegłości językowej B1 (poziom 
minimalny) lub B2 (poziom maksymalny) określonej na podstawie 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w uregulowaniach 

SPNJO UWr.  

 

2. Studentowi studiów niestacjonarnych I stopnia przysługuje limit 120 godzin na 

osiągnięcie wymaganego poziomu. Lektoraty odbywają się w czasie I, II i III 

semestru, każdy po 40 godzin. 

 

3. Poziom A2 I jest najniższym poziomem, od którego student może rozpocząć 

lektorat. 

 

4. Język wybrany staje się językiem obowiązkowym. 

 

5. Nauczanie języków obcych odbywa się według Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. Szczegółowe informacje dotyczące programów i wymogów 

na poszczególnych poziomach znajdują się na stronie Studium. 

https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/96-rok-i-niestacj-

obowi%C4%85zuj%C4%85ce-semestry 

 

6. Uczęszczanie na lektorat języka obcego jest obowiązkowe. 

 

7. Student powinien wybrać z oferty Studium język, który zna najlepiej, ponieważ 

lektoraty języka obowiązkowego rozpoczynają się na minimalnym poziomie A2I.  

 

8. Student jest zobowiązany do kontynuowania nauki języka, który wybrał zapisując 

się na lektorat. Zmiana języka w trakcie nauki nie jest możliwa. 

 

 

TEST KWALIFIKACYJNY 
9. W celu określenia poziomu znajomości języka, studenci są zobowiązani do napisania 

testu kwalifikacyjnego, który odbywa się zdalnie i będzie otwarty dla studentów w 

dniach 09.10-11.10.2021.Link do testu jest umieszczany na stronie SPNJO: 

https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/189 

 

10. Jeżeli student zakwalifikuje się niżej niż początkowy poziom lektoratu, czyli niżej niż 

poziom A2I, rozpoczyna lektorat od poziomu A2I i  jest zobowiązany do 

uzupełnienia wiadomości we własnym zakresie. 
 



11. Student, który zakwalifikuje się na poziom C1 I, może być zwolniony z uczestnictwa 

w lektoracie, ale jest zobowiązany do zdania egzaminu końcowego na wymaganym 

poziomie (B2II). Informacja o egzaminie 

końcowym:https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/90-egzaminy-ko%C5%84cowe-

pozostali-studenci 

 

12. Student, który nie napisze testu w wyznaczonym dla jego kierunku terminie, nie ma 

zagwarantowanego miejsca w grupie i tym samym może nie rozpocząć lektoratu w 

wymaganym przez program studiów terminie. 

 

13. Student, który posiada dokument zwalniający z lektoratu, honorowany przez SPNJO, 

powinien wysłać skan dokumentu do zastępcy kierownika SPNJO ds. studiów 

niestacjonarnych przed przystąpieniem do testu. Skan dokumentu przysłany po 

napisaniu testu nie będzie rozpatrywany. → Link do wykazu honorowanych 

dokumentów. 

 

14. Na podstawie wyniku testu kwalifikacyjnego student jest przypisywany do grupy. 

Listy grup są umieszczane na stronie SPNJO w tygodniu poprzedzającym pierwsze 

zajęcia. https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/studia/95 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

15. Studenci są zobowiązani do zapoznania się z informacjami w zakładce Lektoraty. 

16. Studenci są zobowiązani do zapoznania się z Zasadami uczestnictwa w lektoratach. 

17. Studentom zwolnionym z lektoratu przysługuje limit bezpłatnych godzin. 

18. Niewykorzystane godziny z limitu bezpłatnych godzin na lektorat języka 

obcegostudent może przeznaczyć na fakultatywną naukę innego języka w miarę 
możliwości organizacyjnych Studium. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FILOLOGIA GERMAŃSKA 

zaoczna I rok,  II stopień 

rok akademicki 2021/2022 

 

1. Od roku akademickiego 2013/14 studenci studiów niestacjonarnych II stopnia 

Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązani są do ukończenia lektoratu i zdania egzaminu z 

wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie B2+, z tym, że  na kierunku 

FILOLOGIA, specjalność filologia obca, studenci okazujący się zdanym egzaminem na 

poziomie B2 zapisują się do grup na poziomie B2+. Pozostali studenci są zobowiązani 



przystąpić do testu kwalifikacyjnego, na którego podstawie są zapisywani do  grup. B2 I jest 

najniższym poziomem, na którym może odbywać się lektorat.  

2. Język wybrany staje się językiem obowiązkowym. 

3. Studentom studiów niestacjonarnych II stopnia przysługuje limit 40 godzin na osiągnięcie 

wymaganego poziomu. 

4. Nauczanie języków obcych odbywa się według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. Szczegółowe informacje dotyczące programów i wymogów na poszczególnych 

poziomach znajdują się na stronie Studium. studia-niestacj-obowiązujące-semestry - 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (uni.wroc.pl) 

5. Student powinien wybrać z oferty Studium język, który zna najlepiej, ponieważ 

zajęcia są prowadzone na poziomie B2I (minimalny) lub B2+, który wprowadza 

elementy języka specjalistycznego i akademickiego. 

 

 

 

TEST KWALIFIKACYJNY 

6. Do testu kwalifikacyjnego przystępują tylko studenci, którzy nie okazują się zdanym 
egzaminem na poziomie B2II. 

7. Test kwalifikacyjny odbywa się zdalnie i będzie otwarty dla studentów w dniach 

09.10-11.10.2021. Link do testu jest umieszczony na stronie SPNJO: 

https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/189 

 

8. Na podstawie wyniku testu kwalifikacyjnego student jest przypisywany do grupy. 

B2 I jest najniższym poziomem, na którym może odbywać się lektorat. Listy grup są 

umieszczane na stronie SPNJO w tygodniu poprzedzającym pierwsze zajęcia. 

https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/studia/95 

 

 

 

 

Poziom B2+ 

9. Studenci, którzy okazują się zdanym egzaminem na poziomie B2II, nie piszą testu 
kwalifikacyjnego, lecz zapisują się na lektorat wybranego języka na poziomie B2+ 

wypełniając formularz  dostępny na stronie SPNJO: 

https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/171 w dniach 09.10-11.10.2021. Lektorat jest 

realizowany w I semestrze. 

 
10. Student, który nie zapisze się do grupy w wyznaczonym dla jego kierunku terminie, nie ma 

zagwarantowanego miejsca w grupie i tym samym może nie rozpocząć lektoratu w 

semestrze wymaganym przez program studiów. 

11. Student jest zobowiązany do kontynuowania nauki języka, który wybrał. Zmiana języka w 

trakcie nauki nie jest możliwa. 



12. Student, który posiada dokument zwalniający z lektoratu, honorowany przez SPNJO, 

powinien wysłać skan dokumentu do zastępcy kierownika SPNJO ds. studiów 

niestacjonarnych przedzapisem do grupy. Skan dokumentu przysłany po zapisaniu 

się do grupy nie będzie rozpatrywany. → Link do wykazu honorowanych 

dokumentów 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

13. Studenci są zobowiązani do zapoznania się z informacjami w zakładce Lektoraty. 

14. Studenci są zobowiązani do zapoznania się z Zasadami uczestnictwa w lektoratach. 

15. Studentom zwolnionym z lektoratu przysługuje limit bezpłatnych godzin. 

16. Niewykorzystane godziny z limitu bezpłatnych godzin na lektorat języka 

obcegostudent może przeznaczyć na fakultatywną naukę innego języka w miarę 
możliwości organizacyjnych Studium. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 


