
( Dział Organizacyjny – 2005 ) 

ZARZĄDZENIE  Nr  60/2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  30 czerwca 2005 r. 
 

w sprawie wprowadzenia obowiązkowego lektoratu języka polskiego  
dla studentów cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

 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 65/2005 Senatu Uni-
wersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2005 r. zarządza się, co następuje: 
 
 § 1.1. Z dniem 1 października 2005 r. wprowadza się w Uniwersytecie Wrocławskim 
obowiązkowy lektorat j ęzyka polskiego dla studentów cudzoziemców na poziomie: 
  1/ średnio zaawansowanym - dla studentów z pierwszym językiem  

niesłowiańskim, 
  2/ zaawansowanym – dla studentów z pierwszym językiem słowiańskim. 
       2. Lektorat obowiązuje na I i II roku wyższych studiów zawodowych i jednolitych 
studiów magisterskich prowadzonych systemem dziennym, z wyjątkiem kierunku polonistyki. 
       3. Lektorat trwa 4 semestry i obejmuje 120 godzin ( po 30 godzin w semestrze). 
       4. Każdy semestr lektoratu kończy się zaliczeniem na ocenę, a po IV semestrze 
egzaminem końcowym na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. 
       5. Egzamin końcowy należy zdać najpóźniej do końca VI semestru. 
       6. Rady Wydziałów decydują o ilości punktów kredytowych ( ECTS ) przyzna-
nych za każdy semestr lektoratu i zdany egzamin końcowy. 
 
 § 2. W Załączniku Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocław-
skiego z dnia 17 maja 2005 r. wprowadzającego zmiany do zarządzenia Nr 38/2003 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne,  
dopisuje się pkt 3 w brzmieniu: 
 
 „3. Wysokość opłat wnoszona przez studentów cudzoziemców za lektorat języka pol-
skiego jako obcego wynosi: 
 
 50 zł -    za powtarzany semestr z powodu uzyskania niezadowalających wyników  

     w nauce, 
 50 zł -    za powtarzany egzamin końcowy.” 
 
 § 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania.  
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
         


