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LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO – STUDIA STACJONARNE 

filologia germańska 

Informacja dla studentów rozpoczynających studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) 

w r. akad. 2013/14 i później 

 

w r. akad. 2015/16 dotyczy wyłącznie studentów  II  r. st. lic. 

 

1. Od roku akademickiego 2013/14 studenci studiów stacjonarnych Uniwersytetu Wrocławskiego 

zobowiązani są do ukończenia lektoratu i zdania egzaminu z wybranego języka obcego nowożytnego: 

 

a. na studiach I stopnia na poziomie B2 II  

b. na studiach II stopnia na poziomie B2+,  

 

Język wybrany staje się językiem obowiązkowym. 

 

2. Studentom studiów stacjonarnych przysługuje następujący limit godzin: 

a. na studiach I stopnia 180 godzin,  

b. na studiach II stopnia 60 godzin,  

 

3. Zajęcia z języka obowiązkowego prowadzone są przez lektorów Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego (www.spnjo.uni.wroc.pl). Studium oferuje studentom 

filologii germańskiej naukę następujących języków nowożytnych: angielskiego, francuskiego, 

hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego.  

 

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 www.spnjo.uni.wroc.pl  

 

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

obowiązkowego rozpoczynają się na poziomie B1.  

 

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

nauki nie jest możliwa.  

 

7. W celu określenia poziomu znajomości języka, studenci rozpoczynający studia licencjackie 

zobowiązani są do napisania testu kwalifikacyjnego w czasie dni adaptacyjnych:  

 

 

a. jeżeli student zakwalifikuje się na początkowy poziom lektoratu, czyli poziom B1, realizuje 

lektorat wg tabeli poniżej: 
 

student: 

pod koniec semestru/w 

sesji lektor lub osoba 

upoważniona w 

SPNJO: dziekanat: 

semestr 1 uczęszcza na lektorat, 

poziom B1 

otrzymuje zaliczenie 

poziomu B1 na ocenę (za 

ćwiczenia) 

wpisuje studentowi 

ocenę do indeksu/na 

kartę 

wprowadza ocenę 

studenta do 

systemu USOS 

semestr 2 uczęszcza na lektorat, 

poziom B2 I 

otrzymuje zaliczenie 

poziomu B2 I na ocenę (za 

ćwiczenia) 

wpisuje studentowi 

ocenę do indeksu/na 

kartę 

wprowadza ocenę 

studenta do 

systemu USOS 
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semestr 3 uczęszcza na lektorat, 

poziom B2 II 

zdaje egzamin na 

poziomie B2 II na ocenę 

wpisuje studentowi 

ocenę do indeksu/na 

kartę oraz wprowadza 

ocenę studenta do 

systemu USOS 

- 

 

b. jeżeli student zakwalifikuje się na poziom niższy niż początkowy poziom lektoratu (czyli  

niższy niż poziom B1), jest zobowiązany do uzupełnienia wiadomości we własnym zakresie, 

p. tabela:  
 

student: 

pod koniec 

semestru/w sesji 

lektor lub osoba 

upoważniona w 

SPNJO: dziekanat: 

semestr 1 

poziom 

B1 

uzupełnienia 

wiadomości we własnym 
zakresie i uczęszcza na 

lektorat, poziom B1 

otrzymuje zaliczenie 

poziomu B1 na ocenę (za 

ćwiczenia) 

wpisuje studentowi 

ocenę do indeksu/na 

kartę 

wprowadza ocenę 

studenta do 

systemu USOS 

semestr 2 

poziom 

B2 I 

uczęszcza na lektorat, 

poziom B2 I 

otrzymuje zaliczenie 

poziomu B2 I na ocenę 

(za ćwiczenia) 

wpisuje studentowi 

ocenę do indeksu/na 

kartę 

wprowadza ocenę 

studenta do 

systemu USOS 

semestr 3 

poziom 

B2 II 

uczęszcza na lektorat, 

poziom B2 II 

zdaje egzamin na 

poziomie B2 II na ocenę 

wpisuje studentowi 

ocenę do indeksu/na 

kartę oraz wprowadza 

ocenę studenta do 

systemu USOS 

- 

 

 

 

c. jeżeli student zakwalifikuje się na poziom wyższy niż poziom B1 (tj. np. na B2 I lub B2 II), 

zaczyna lektorat od poziomu, na który się zakwalifikował. Zgodnie z obowiązującym 

programem studiów każdy student, aby zaliczyć semestry 1-3, musi otrzymać w semestrach 1, 

2 i 3 zaliczenie lektoratu (na ocenę), niezależnie od tego, czy uczęszcza w danym semestrze na 

lektorat, czy jest z niego zwolniony. Szczegółowe zasady opisuje tabela: 
 

student: 

pod koniec 

semestru/w sesji 

lektor lub osoba 

upoważniona w 

SPNJO: dziekanat: 

semestr 1 

poziom 

B1 

jeśli zakwalifikował się na 

poziom B2 I lub B2 II - 

uczęszcza na lektorat na 

poziomie, na który się 

zakwalifikował 

otrzymuje zaliczenie 

poziomu B1 na ocenę (za 

ćwiczenia) -  

wpisywana jest ocena 

uzyskana za zaliczenie 

poziomu B2 I 

wpisuje studentowi 

ocenę do indeksu/na 

kartę 

wprowadza ocenę 

studenta do 

systemu USOS 
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semestr 2 

poziom 

B2 I 

jeśli w sem. 1 zaliczył 

poziom:  

• B2 II - nie uczęszcza na 

lektorat i zdaje egzamin 

 

 

 

 

 

• B2 I -  uczęszcza na 

lektorat na  poziomie B2 

II 

 

 

• otrzymuje zaliczenie 

poziomu B2 I na 

ocenę (za ćwiczenia) 

-  wpisywana jest 

ocena uzyskana za 

zaliczenie poziomu 

B2 II 

• otrzymuje zaliczenie 

poziomu B2 I na 

ocenę (za ćwiczenia) 

-  wpisywana jest 

ocena uzyskana za 

zaliczenie poziomu 

B2 II 

wpisuje studentowi 

ocenę do indeksu/na 

kartę 

wprowadza ocenę 

studenta do 

systemu USOS 

semestr 3 

poziom 

B2 II 

jeśli w sem. 2 zaliczył 

poziom:  

• w sem. 2 zdał egzamin - 

nie uczęszcza na 

lektorat 

 

 

 

 

• B2 II -  nie uczęszcza na 

lektorat i zdaje egzamin 

 

 

• otrzymuje zaliczenie 

poziomu B2 II na 

ocenę (z egzaminu) -  

wpisywana jest 

ocena uzyskana za 

egzamin 

 

• otrzymuje zaliczenie 

poziomu B2 II na 

ocenę (z egzaminu) -  

wpisywana jest 

ocena uzyskana za 

egzamin 

wpisuje studentowi 

ocenę do indeksu/na 

kartę oraz wprowadza 

ocenę studenta do 

systemu USOS 

- 

 

 

 

 

d. 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), p. tabela:  
 

student: 

pod koniec semestru/w 

sesji lektor lub osoba 

upoważniona w 

SPNJO: dziekanat: 

semestr 1 

poziom 

B1 

nie uczęszcza na lektorat 

i zadaje egzamin 

otrzymuje zaliczenie 

poziomu B1 na ocenę (za 

ćwiczenia) - wpisywana 

jest ocena uzyskana za 

egzamin 

wpisuje studentowi 

ocenę do indeksu/na 

kartę 

wprowadza ocenę 

studenta do 

systemu USOS 

semestr 2 

poziom 

B2 I 

nie uczęszcza na lektorat otrzymuje zaliczenie 

poziomu B2 I na ocenę 

(za ćwiczenia) - 

wpisywana jest ocena 

uzyskana za egzamin 

wpisuje studentowi 

ocenę do indeksu/na 

kartę 

wprowadza ocenę 

studenta do 

systemu USOS 

semestr 3 

poziom 

B2 II 

nie uczęszcza na lektorat otrzymuje zaliczenie 

poziomu B2 II na ocenę 

(z egzaminu) -  

wpisywana jest ocena 

uzyskana za egzamin 

wpisuje studentowi 

ocenę do indeksu/na 

kartę oraz wprowadza 

ocenę studenta do 

systemu USOS 

- 
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8. Na studiach II stopnia zajęcia prowadzone są na poziomie B2+, który wprowadza elementy języka 

specjalistycznego i akademickiego (studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych). Pod 

koniec semestru/w sesji lektor lub osoba upoważniona w SPNJO wpisuje studentowi ocenę z 

egzaminu do indeksu i na kartę oraz wprowadza ocenę studenta do systemu USOSweb. 

 

9. Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego, jeśli okaże jeden 

z wymienionych na stronie Studium certyfikatów www.spnjo.uni.wroc.pl, Certyfikaty zwalniające. 

Wpisy zaliczeń w semestrach, w których zgodnie z programem studiów jest zaplanowany lektorat, są 

jednak konieczne, por. tabele powyżej i programy studiów.  

 

10. Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego, jeżeli zdał 

egzamin na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim oraz student, który zdał egzamin na 

poziomie B2 na innej uczelni (ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod 

warunkiem, że program był realizowany wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). 

Wpisy zaliczeń w semestrach, w których zgodnie z programem studiów jest zaplanowany lektorat, są 

jednak konieczne, por. tabele powyżej i programy studiów.  

 

11. Student, który uzyskał na innym kierunku na UWr zaliczenie poziomu B1 (B2 I) może 

kontynuować naukę na poziomie B2 I (B2 II) bez konieczności przystępowania do testu 

kwalifikacyjnego. Wpisy zaliczeń w semestrach, w których zgodnie z programem studiów jest 

zaplanowany lektorat, są jednak konieczne, por. tabele powyżej i programy studiów.  

 

 

12. Niewykorzystane godziny z limitu bezpłatnych godzin na lektorat języka obcego, student może 

przeznaczyć na fakultatywną naukę innego języka.  

 

13. Studentom zwolnionym z lektoratu także przysługuje limit bezpłatnych godzin, studenci mogą 

fakultatywnie uczęszczać na lektorat innego języka w miarę możliwości organizacyjnych studium. 
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Szczegółowe uregulowania dot. realizacji lektoratu wg starego programu studiów 

(obowiązującego w r. akad. 2014/15 studentów ew. tylko roku III, jeśli dotyczy) 

 

 

LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO – STUDIA STACJONARNE  

Informacja dla studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia (licencjackie) 

w r. akad. 2012/13 lub wcześniej 

 

 

Studenci II roku 

 

 

w sem. zimowym 2013/14: 

 

zapis na przedmiot w USOSwebie: 

Lektorat jęz. angielskiego - ćw. (lic.sem.3) 
 

obowiązuje wszystkich studentów uczących się jez. ang. (również tych zwolnionych z lektoratu!), 

niezbędny jest wpis zaliczający, aby student otrzymał 1 pkt ects,  

por. program studiów  

http://www.ifg.uni.wroc.pl/stacjonarne/program/1_programy/programy.html 

 

ocenę do indeksu/na kartę wpisuje studentowi  pod koniec semestru/w sesji lektor lub osoba 

upoważniona w SPNJO 

ocenę studenta wprowadza do systemu USOS lektor lub osoba upoważniona w SPNJO 

 

 

w sem. letnim 2013/14: 

 

zapis na przedmiot w USOSwebie: 

Lektorat jęz. angielskiego - ćw. (lic.sem.4) 
 

obowiązuje wszystkich studentów uczących się jez. ang. (również tych zwolnionych z lektoratu!), 

niezbędny jest wpis zaliczający, aby student otrzymał 1 pkt ects,  

por. program studiów  

http://www.ifg.uni.wroc.pl/stacjonarne/program/1_programy/programy.html 

 

ocenę do indeksu/na kartę wpisuje studentowi  pod koniec semestru/w sesji lektor lub osoba 

upoważniona w SPNJO 

ocenę studenta wprowadza do systemu USOS lektor lub osoba upoważniona w SPNJO 

 

 

 

Studenci III roku 

 

 

w sem. zimowym 2013/14: 

bez zapisu 

 

w sem. letnim 2013/14: 

bez zapisu 
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* przypadki szczególne (np. opóźnienie w realizacji lektoratu lub wymagany wyższy poziom ze wzgl. 

na specj. naucz. z językiem angielskim) załatwiane będą przez dziekanat indywidualnie 

 

 

 

 


