
REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

I.  ZASADY  I  CELE  NAUCZANIA

   -   Nauczanie języka obcego ukierunkowane jest na:  

         a/ uczącego się,  

         b/ działanie i porozumiewanie się,

         c/ na przyszłą pracę zawodową studentów

    -   Stałym elementem jest interkulturowe realioznawstwo

    -   Nauczanie wdraża do samodzielnej nauki

    -   Głównym celem nauczania języka obcego jest:

         a/  rozwijanie umiejętności działania na płaszczyźnie
komunikacyjnej i interpersonalnej,

         b/ przygotowanie do podejmowania działań zarówno w 
sytuacjach związanych z 

           ogólnie rozumianym życiem zawodowym jak i 
konkretnej specjalności,

        c/ zmiana roli studenta i lektora w aspekcie wspólnego
kształtowania procesu uczenia,

        d/ rozwijanie umiejętności kształcenia ustawicznego i 
samokształcenia      

II. WARUNKI ZALICZENIA LEKTORATU

1. Uczestnictwo w zajęciach.

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Nieobecności 
wymagają zaświadczenia lekarskiego, które należy przedłożyć w 
terminie 2 tygodni od jego zakończenia. Szczegółowe regulacje 
określone są w § 10 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego. 

Student może być zwolniony  z uczestniczenia w zajęciach :

a) w pierwszym semestrze nauki języka,pod warunkiem 
przedłożenia certyfikatu o potwierdzonym  poziomie B-2, nie 
starszym niż dwa lata

b) we wszystkich semestrach językowych zgodnie z instrukcją 
Prorektor  ds. Studiów w sprawie zasad przenoszenia osiągnięć 
studenta, w tym warunków zaliczenia przedmiotu/modułu bez 
udziału w zajęciach.

Student zobowiązany jest uzupełnić różnicę programową z 
zakresu języka fachowego na danym kierunku studiów.



Osoby zwolnione z zajęć mają obowiązek zalogowania się do 
odpowiedniej grupy oraz zgłoszenie się do prowadzącego z 
dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku uczęszczania
na zajęcia.

2. Wszystkie kolokwia (minimum 2) w semestrze I,II,III nauki 
lektoratu(oraz min. 1 w semestrze IV), jak i inne formy 
sprawdzania wiadomości muszą być zaliczone na ocenę pozytywną 
według następującej skali:

60-68%         dost

69-74%         dost+

75-83 %        db

84-89%         db+

90-100%       bdb

Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium skutkuje oceną 
niedostateczną.

Nie zaliczone kolokwium należy poprawić w terminie  2 tygodni 
od momentu przekazania wyników przez lektora na zajęciach.

3. W III i IV semestrze nauki języka obcego w ramach godzin 
pracy własnej student ma obowiązek:

a) przygotować i przedstawić lekturę w ilości 2-5 
stron( zależnie od poziomu grupy , w uzgodnieniu z lektorem).

b) przygotować i przedstawić na forum grupy 
projekt/prezentację multimedialną.

III.EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO

1. Egzamin z języka obcego kończy czwarty semestr nauki. 
Przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje materiał z 
zakresu języka ogólnego oraz fachowego (zgodnie z danym 
kierunkiem studiów) w proporcjach 25% (j. ogólny) : 75% (j. 
fachowy). 

2. Czas trwania egzaminu: 60 min

3. Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 100

4. Skala ocen:   60-68% dost

69-74% dost+



75-83% db

84-89% db+

90-100% bdb

5. Możliwe jest zwolnienie studenta z egzaminu, jeśli osiągnie
średnią ocen ze wszystkich semestrów min. 4,5 i terminowo 
zaliczy wszystkie prace. Ostateczna decyzja o zwolnieniu 
zależy od prowadzącego. 

6. Proponowane elementy egzaminu.

a). Zadania typu zamkniętego

-ćwiczenia polegające na przyporządkowaniu, odnoszące się do 
struktur gramatycznych, słownictwa, słownictwa fachowego oraz 
czytania za zrozumieniem

-przyporządkowywanie określonych terminów do definicji, 
przykładów, przypadków, przykładów wziętych z praktyki i 
wypowiedzi

-wyselekcjonowanie informacji i zanotowanie ich w formie list 
słów oraz tabel

b). Zadania typu półotwartego

-uzupełnianie tekstów z lukami

-rekonstrukcja tekstu 

-sformułowanie listu lub przeprowadzenie rozmowy telefonicznej
w oparciu o podane moduły (może to być też list motywacyjny, 
życiorys, rozmowa wstępna, korespondencja prywatna)

-pisanie opisów oraz streszczeń

c). Zadania typu otwartego

- formułowanie wypowiedzi na podstawie obrazków 

-odpowiedzi na otwarte pytania do tekstu

-analiza oraz rozszyfrowywanie statystyk i wykresów

Powyższe typy zadań 1-3 nie są stosowane oddzielnie lecz 
wykorzystuje się je w formie zintegrowanej.

Na ocenę końcową może mieć wpływ średnia ocena z zaliczeń 
poszczególnych semestrów. 

IV. Na egzaminie oraz w  okolicznościach kiedy studenci 
reprezentują Studium Języków Obcych obowiązuje strój formalny. 


