
 
UCHWAŁA  NR 27/2007 

SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE 
z dnia 28 maja 2007 roku 

 
w sprawie: organizacji zajęć lektoratu języka angielskiego i niemieckiego na studiach 
                       stacjonarnych i niestacjonarnych w Kolegium Karkonoskim 
  
 

§ 1 
Organizacja zajęć lektoratu dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
Wydziałów: Humanistycznego, Przyrodniczego i Technicznego. 
Zajęcia  języka angielskiego / niemieckiego rozpoczynają się od drugiego semestru dla 
studentów kierunków: Polonistyka, Pedagogika Opiekuńcza i Resocjalizacja i Wychowanie 
Fizyczne, od trzeciego semestru dla studentów kierunków: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, 
Edukacja Techniczno-Informatyczna, Elektronika i Telekomunikacja oraz nowopowstających 
kierunków Wydziału Technicznego, od piątego semestru dla studentów Filologii Angielskiej i 
Filologii Germańskiej. 
 

§ 2 
1. Lektorat języka angielskiego / niemieckiego rozpoczyna się kursem ogólnym 

wybranego języka, trwa cztery semestry, obejmuje 120 godzin lekcyjnych (studenci 
niestacjonarni Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacji, którzy mają 108 godzin 
lektoratu) i kończy się egzaminem pisemnym. Studenci Filologii Angielskiej 
i Filologii Germańskiej mają dwa semestry lektoratu (po 60 godzin w kaŜdym 
semestrze).  

2. Kurs języka specjalistycznego trwa jeden semestr (60 godzin lekcyjnych) i jest 
poprzedzony kursem ogólnym.  

3. Kurs ogólny moŜe być rozpoczęty na czterech poziomach kompetencji językowej: 
a. początkującym  
b. średniozaawansowanym I  
c. średniozaawansowanym II  
d. poziomie samodzielności językowej  

 
§ 3 

1. Student zgłasza  wybór danego poziomu języka w Studium Języków Obcych i w 
wyznaczonym terminie przystępuje do testu i rozmowy ustalających poziom kompetencji 
językowej. Student kontynuuje w ramach lektoratu język, którego uczył się w szkole 
średniej lub na kursie, i jest w stanie potwierdzić znajomość tego języka odpowiednim 
zaświadczeniem lub / i przez zaliczenie testu i rozmowy ustalającej poziom znajomości 
języka. 

2. Podstawą przyjęcia do grupy danego poziomu jest, w przypadku studentów ze “starą” 
maturą zaliczenie testu i rozmowy (w języku angielskim lub niemieckim). W przypadku 
studentów, którzy zdawali “nową” maturę, warunkiem przyjęcia do grupy jest wynik z 
maturalnego egzaminu zewnętrznego. 

3. Nieprzystąpienie do testu ustalającego poziom kompetencji językowej i rozmowy 
pozbawia studenta prawa do uczestniczenia w zajęciach.  



4. Naukę języka na poziomie podstawowym mogą rozpocząć wyłącznie studenci, którzy nie 
wykazują się znajomością ani jednego ani drugiego języka obcego (brak informacji o 
angielskim lub niemieckim na świadectwie ukończenia szkoły średniej, na świadectwie 
maturalnym lub innym zaświadczeniu potwierdzającym ukończenie kursu). 

5. Student na swój wniosek, zaopiniowany przez nauczyciela, przenosi się do grupy na 
poziomie wyŜszym, aŜ do uzyskania poziomu B2. 

6. Po pozytywnym zaliczeniu kursu ogólnego studenci Fizjoterapii, Pielęgniarstwa, Edukacji 
Techniczno-Informatycznej oraz Elektroniki i Telekomunikacji mogą kontynuować naukę  
języka specjalistycznego (60 godz.). Koszty kursu ponoszą uczestnicy (studenci). 

  
§ 4 

Realizację  Uchwały powierza się Rektorowi Kolegium Karkonoskiego.   
   
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY SENATU 
 
 

prof. zw. dr hab. inŜ. Tomasz Winnicki 
 


