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ZARZĄDZENIE Nr 52/2004 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

             z dnia 24 czerwca 2004 r. 
 
 

w sprawie wprowadzenia nowych zasad nauczania języków obcych nowożytnych 
w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego  

w roku akademickim 2004/2005 
 
 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 28/2004 Senatu Uniwer-
sytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2004 r. zarządza się, co następuje: 
 
  § 1. 1. W Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, zwanym dalej SPNJO, Uni-
wersytetu Wrocławskiego wprowadza się w roku akademickim 2004/2005 nowe zasady na-
uczania języków obcych według „Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego...” 
opracowanego przez Radę Europy Unii Europejskiej. 
 
     2. Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2004/2005 i latach na-
stępnych, zobowiązani są do zaliczenia i zdania egzaminu: na studiach dwustopniowych- naj-
później do VI semestru,  na studiach jednolitych magisterskich – do IX semestru, jednego  
z oferowanych przez SPNJO języków obcych -  na odpowiednim poziomie: 
    1/ B1 Iº - w przypadku gdy student sam wybiera język, przy czym język wy-
brany staje się językiem obowiązującym i nie może być zmieniany, 
    2/ A2 IIIº  - w przypadku gdy Rady Wydziałów wyznaczą dany język jako 
obowiązkowy dla studentów rozpoczynających naukę na poziomie podstawowym.  
 
     3. Studenci o szczególnych potrzebach edukacyjnych są oceniani indywidualnie. 
 
 § 2. 1. Studenci kontynuujący naukę języka obcego mają obowiązek przystąpienia do 
testu kwalifikacyjnego i w zależności od uzyskanych wyników są kwalifikowani odpowiednio 
na poziom:  A2 Iº, A2 IIº, A2 IIIº, B1 Iº, B1 IIº, B2 Iº etc. 
 
  2. Studenci, którzy na teście zakwalifikują się na poziom wyższy od wymaganego, 
mają prawo przystąpić do egzaminu końcowego w wyznaczonym terminie, bez obowiązku 
uczęszczania na zajęcia. 
 
  3. Studenci, którzy nie przystąpią do testu kwalifikacyjnego i nie skorzystają z lek-
toratów w SPNJO, w celu zaliczenia języka obcego, zobowiązani są przedłożyć międzynaro-
dowy certyfikat językowy na poziomie B2.  
 
 § 3. 1. SPNJO oferuje – na poziomach A1,A2,B1,B2,C1 – naukę następujących języ-
ków obcych: 
    1/ języka angielskiego, 
    2/ języka niemieckiego, 
    3/ języka francuskiego, 
    4/ języka włoskiego, 
    5/ języka rosyjskiego. 
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   2. Nauka na poszczególnych poziomach językowych trwa: 
    1/ A1  –   60 godz.  –  1 semestr, 
    2/ A2 –   180 godz. –  3 semestry po 60 godz. na poziomach oznaczonych: 
          A2  Iº, A2 IIº, A2 IIIº, 
    3/ B1  -   120 godz. -  2  semestry  po 60 godz. na  poziomach  oznaczonych: 
        B1 Iº, B1 IIº, 
    4/ B2  -   180 godz.  -  3  semestry  po  60  godz. na poziomach oznaczonych: 
        B2 Iº, B2 IIº, B2 IIIº. 
 
 § 4. 1. Studentom rozpoczynającym naukę języka obcego w roku akademickim 
2004/2005 przysługuje limit 240 bezpłatnych godzin lekcyjnych na naukę języka/języków. 
 
    2. Po wykorzystaniu limitu godzin studenci mogą kontynuować naukę języka od-
płatnie. 
 
    3. Studenci wybierający naukę języka obcego od podstaw, po wykorzystaniu limi-
tu określonego w ust. 1, zobowiązani są do kontynuowania nauki odpłatnie, aby osiągnąć 
wymagany poziom B1 Iº. 
 
    4. Studentom legitymującym się międzynarodowym certyfikatem na poziomie B2 
zalicza się język obcy i mogą oni wykorzystać 120 bezpłatnych godzin na kontynuację nauki 
tego języka lub na naukę innych języków. 
 
    5. Studenci mają prawo do nauki drugiego języka w ramach przysługującego im 
limitu godzin dopiero po zaliczeniu wybranego przez siebie pierwszego języka. 
 
 § 5. Po zdaniu egzaminu, oprócz oceny w indeksie, studenci mogą otrzymać odpłatnie 
suplement językowy opisujący jego kompetencje językowe. 
 
 § 6. Zobowiązuje się Kierownika SPNJO do złożenia sprawozdania z  wykonania ni-
niejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie do dnia 31 października 2004 r. 
 
 § 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 
 § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
          


