ZARZĄDZENIE Nr 44/2013
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
wprowadzające Zasady nauczania języków obcych
w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) zarządza
się, co następuje:
§ 1.1 Z dniem 1 października 2013 r. wprowadza się „Zasady nauczania języków
obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego”,
stanowiące Załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zasady opracowano zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji
i Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
§ 2. Studenci, którzy rozpoczęli naukę na Uniwersytecie przed dniem
1 października 2013 r., podlegają zasadom nauczania języków obcych obowiązującym
w dniu rozpoczęcia kształcenia na Uniwersytecie Wrocławskim.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi
do spraw Nauczania.
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 77/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 16 października 2008 r. wprowadzające Zasady nauczania języków obcych
w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą od dnia
1 października 2013 r.

prof. dr hab. Marek Bojarski
REKTOR

(Dział Nauczania – 2013)

Załącznik
do zarządzenia Nr 44/2013
z dnia 29 marca 2013 r.

Zasady nauczania języków obcych
w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

§ 1.1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, zwane dalej Studium, oferuje
na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, naukę następujących języków obcych:
- języka angielskiego,
- języka niemieckiego,
- języka francuskiego,
- języka włoskiego,
- języka rosyjskiego,
- języka hiszpańskiego,
- języka portugalskiego.
2. Wyboru języka nowoŜytnego dokonuje student w ramach moŜliwości
organizacyjnych Studium.
3. Wybrany język obowiązkowy nie moŜe być zmieniany.
4. Na studiach stacjonarnych nauka na poszczególnych poziomach języka
trwa:
1/ B1 – poziom wyrównawczy - 60 godzin – 1 semestr;
2/ B2 - 120 godzin – 2 semestry po 60 godzin na poziomach
oznaczonych: B2 I°, B2 II°;
3/ B2+ - 60 godzin – 1 semestr.
5. Studenci po zaliczeniu wybranego języka obowiązkowego mogą uczęszczać
na lektorat w Studium zarówno w ramach limitu bezpłatnych godzin, jak i odpłatnie:
1/ dla uzyskania poziomu:
− A1 – 120 godzin – 2 semestry po 60 godzin na poziomach
oznaczonych: A1 I°, A1 II°;
− A2 – 120 godzin – 2 semestry po 60 godzin na poziomach
oznaczonych: A2 I°, A2 II°;
− C1 - 120 godzin – 2 semestry po 60 godzin na poziomach
oznaczonych: C1 I°, C1 II°,
2/ na poziomach, o których mowa w ust. 4.
§ 2. 1. Na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia student
jest zobowiązany do uzyskania biegłości językowej na poziomie B2 II° z języka, który
wybrał jako język obowiązkowy.
2. Studentom stacjonarnych studiów pierwszego stopnia przysługuje limit
180 bezpłatnych godzin lekcyjnych na naukę wybranego języka obcego w Studium.
3. Studentom niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia przysługuje nie
mniej niŜ 120 godzin lekcyjnych na naukę wybranego języka obcego w Studium.
4. Na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia
i jednolitych magisterskich student jest zobowiązany do uzyskania biegłości językowej na
poziomie B2+ z języka, który wybrał jako język obowiązkowy.
5. Studentom stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich przysługuje
limit 240 bezpłatnych godzin lekcyjnych na naukę wybranego języka obcego w Studium.
6. Studentom niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich przysługuje
nie mniej niŜ 180 godzin lekcyjnych na naukę wybranego języka obcego w Studium.
7. Studentom stacjonarnych studiów drugiego stopnia przysługuje limit 60
bezpłatnych godzin lekcyjnych na naukę wybranego języka obcego w Studium.
8. Studentom niestacjonarnych studiów drugiego stopnia przysługuje nie
mniej niŜ 40 godzin lekcyjnych na naukę wybranego języka obcego w Studium.

(Dział Nauczania – 2013)

§ 3.1. Student otrzymuje za osiągnięcie wymaganych umiejętności językowych po
zdanym egzaminie:
1/ 12 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia (poziom B2);
2/ 4 punkty ECTS studiach drugiego stopnia (poziom B2+);
3/ 16 punktów ECTS na studiach jednolitych magisterskich, w tym:
a) 12 punktów ECTS po zdaniu egzaminu na poziomie B2,
b) 4 punkty ECTS po zdaniu egzaminu na poziomie B2+.
2. Studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów zobowiązani są do
zaliczenia lektoratu i zdania egzaminu z wybranego języka obowiązkowego do końca
studiów.
§ 4.1. Studenci są zobowiązani do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego
z wybranego języka obowiązkowego i powinni rozpocząć naukę od poziomu nie niŜszego
niŜ poziom B1 (poziom wyrównawczy), aby w ramach przydzielonych im bezpłatnych
godzin na lektorat móc ukończyć naukę na wymaganym poziomie. Zakwalifikowanie na
niŜszy poziom pociąga za sobą konsekwencje w postaci opłaty za brakujące godziny.
2. Studenci, którzy na teście kwalifikacyjnym zakwalifikują się na poziom
wyŜszy od poziomu B2 II°, mają prawo przystąpić do egzaminu końcowego
w wyznaczonym terminie, bez obowiązku uczęszczania na lektorat.
3. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia,
którzy przedłoŜą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający
kompetencje językowe na poziomie B2 honorowany przez Studium nie muszą
przystępować do testu kwalifikacyjnego i uczęszczać na lektoraty w Studium.
4. Honorowane przez Studium dokumenty potwierdzające kompetencje
językowe nie zwalniają studenta z uczęszczania z lektoratu na poziomie B2+ na studiach
drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
§ 5. W ramach przysługującego bezpłatnego limitu godzin studenci studiów
stacjonarnych mają prawo do nauki innego języka dopiero po zaliczeniu wybranego
języka obowiązkowego.
§ 6. Po wykorzystaniu limitu bezpłatnych godzin, studenci studiów stacjonarnych
mogą odpłatnie kontynuować naukę wybranego języka obowiązkowego, lub rozpocząć
lektorat innego języka.
§ 7. Niewykorzystany limit bezpłatnych godzin przez studentów stacjonarnych
studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Wrocławskiego, moŜe być wykorzystany na
studiach drugiego stopnia na naukę języka obcego, innego niŜ obowiązkowy,
oferowanego przez Studium.
§ 8. Studenci o szczególnych potrzebach edukacyjnych są oceniani indywidualnie.

(Dział Nauczania – 2013)

