Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - JĘZYK OBCY
w semestrze zimowym obowiązujące studentów rozpoczynających
lektoraty w roku akademickim 2012/2013
1.

Zajęcia z języka obcego student realizuje zgodnie z planem studiów i programem kształcenia
w wymiarze określonym przez Radę Wydziału. Lektorat kończy się egzaminem na
poziomie B2 (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013).
2. Organizacja zapisów na zajęcia z języka obcego:
2.1. Studenci I roku studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) zapisują się
drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl
w terminie:
- studia stacjonarne – od 30 września 2012 r. od godz. 00.01 do 4 października 2012 r. do
godz. 15.00;
- studia niestacjonarne – w trakcie pierwszego zjazdu studenci otrzymują login i hasło dostępu
do modułu UL w systemie USOS; zapisu dokonują nie później niż do 14 października
2012 r. do godz. 23.59.
Student zobowiązany jest dokonać wyboru języka obcego (lektoratu) z oferty określonej dla
danego kierunku/specjalności i stopnia kształcenia.
3. Studenci II roku studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia), którzy
rozpoczynają lektorat zgodnie z planem studiów od roku akademickiego 2012/2013 zapisują się
drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl
w terminie:
- studia stacjonarne – od 30 września 2012 r. od godz. 00.01 do 4 października 2012 r. do
godz. 15.00;
- studia niestacjonarne – w trakcie pierwszego zjazdu studenci, którzy nie posiadają dostępu
do modułu UL otrzymują login i hasło, natomiast zapisu na dany lektorat dokonują od
30 września 2012 r. od godz. 00.01 do 14 października 2012 r. do godz. 23.59.
4. Studenci realizujący lektorat w semestrze zimowym 2012/2013 z powodu niezaliczenia zajęć
z języka obcego, zapisują się drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod
adresem: ul.uwm.edu.pl w terminie:
- studia stacjonarne – od 30 września 2012 r. od godz. 00.01 do 4 października 2012 r. do
godz. 15.00;
- studia niestacjonarne – od 30 września 2012 r. od godz. 00.01 do 14 października 2012 r. do
godz. 23.59.
po uprzednim dopełnieniu formalności wynikających z procedury określającej zasady
dokonania wpisu na zajęcia z powtarzanego przedmiotu.

5. Studenci, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 dokonują zapisu, korzystając z otrzymanego
w dziekanacie indywidualnego loginu i hasła dostępu. Uniwersytet nie odpowiada za skutki
udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim.
6. Wyklucza się możliwość zmiany decyzji podjętej przez studenta, dotyczącej wyboru języka oraz
jego poziomu.
7. Studenci rozpoczynający w roku akademickim 2012/2013 naukę na drugim lub kolejnym
kierunku na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich legitymujący się
zaliczeniem lektoratu na poziomie B2, posiadają uprawnienia do ubiegania się o zaliczenie
lektoratu (przepisanie oceny) na podstawie „przeniesienia osiągnięć”. Uznania osiągnięć
i przepisania oceny dokonuje dziekan przed rozpoczęciem zajęć. Studenci, którym dokonano

przeniesienia osiągnięć (przepisano ocenę) nie dokonują rejestracji na lektoraty w systemie
USOS.
8. Zasady, o których mowa w pkt. 7 nie dotyczą studentów, którzy legitymują się zaliczeniem
lektoratu na poziomie niższym niż B2. Osoby te zobowiązane są do realizacji lektoratu zgodnie z
planem studiów.
9. Studenci rozpoczynający w roku akademickim 2012/2013 naukę na drugim lub kolejnym
kierunku na studiach drugiego stopnia nie posiadają uprawnień do zwolnienia z lektoratu
i realizują język obcy zgodnie z ofertą podaną przez Studium Języków Obcych.
10. Legitymowanie się międzynarodowym certyfikatem językowym na poziomie B2 (język
angielski: FCE, CAE, CPE, język niemiecki: Goethe-Zertifikat B2, C1, język rosyjski: PIJR im.
A. Puszkina B2, język francuski: DELF B2, język hiszpański: DELE B2 zwalnia osoby
rozpoczynające naukę w roku akademickim 2012/2013 z obowiązku podjęcia nauki języka
obcego. Uznania osiągnięć i wpisu oceny dokonuje dziekan przed rozpoczęciem zajęć. Osoby,
które na podstawie certyfikatu uzyskały zaliczenie lektoratu nie dokonują rejestracji na lektoraty
w systemie USOS.
11. Z obowiązku podjęcia nauki języka obcego zwolnieni są studenci, którzy zdadzą egzamin
kompetencyjny z wybranego przez siebie języka na poziomie B2. Egzamin odbędzie się przed
rozpoczęciem zajęć z języka obcego.
12. Studenci, o których mowa w pkt. 7, 10 i 11 mogą rozpocząć naukę drugiego języka obcego
wybranego spośród oferty Studium Języków Obcych. Wybrany język obcy uzyskuje status języka
obligatoryjnego i realizowany jest na wybranym przez studenta poziomie, w wymiarze do 120
godzin i kończy się zaliczeniem na ocenę. Rezygnacja z wybranego drugiego języka obcego może
nastąpić nie wcześniej niż po zrealizowaniu 60 godzin nauki (po drugim semestrze).
13. Studenci, o których mowa w pkt. 12 zapisują się na wybrany język obcy za pomocą modułu UL
w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl w terminie:
- studia stacjonarne – od 30 września 2012r. od godz. 00.01 do 4 października 2012 r. do
godz. 15.00;
- studia niestacjonarne – w trakcie pierwszego zjazdu studenci, którzy nie posiadają dostępu
do modułu UL otrzymują login i hasło, natomiast zapisu na dany lektorat dokonują od
30 września 2012 r. od godz. 00.01 do 14 października 2012 r. do godz. 23.59.
14. Szczegółowe zasady realizacji zajęć z języka obcego oraz informacje bieżące zamieszczone są na
stronie internetowej Studium www.uwm.edu.pl/studium/
15. Zasady realizacji lektoratów zamieszczone są na stronie internetowej Uniwersytetu:
www.uwm.edu.pl w dziale Studenci pod hasłem „Zapisy na przedmioty do wyboru”.
16. Listy studentów, uwzględniające termin, miejsce, poziom realizacji języka obcego oraz imię
i nazwisko lektora wywieszone są na tablicach informacyjnych na wydziałach, w Studium
Języków Obcych ul. Obrońców Tobruku 3a także na stronie internetowej
www.uwm.edu.pl/studium/na dzień przed rozpoczęciem zajęć.
Dodatkowe informacje dotyczące zajęć z języka obcego będą podane na pierwszych zajęciach.
Za prawidłową realizację procesu dydaktycznego odpowiada Kierownik jednostki. Kierownik
Studium Języków Obcych, zastępcy i kierownicy zespołów językowych pełnią dyżury w siedzibie
Studium Języków Obcych, adres: Olsztyn, ul. Obrońców Tobruku 3.

