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Celem realizacji kursów językowych jest dążenie do osiągnięcia poziomu B2 (poziomu 
określonego w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). 
 
Proponowany jest następujący tryb pracy w ustalonych, w wyniku testu diagnostycznego, 
grupach: 

1. Grupa startowa B2 – 120 godzin lektoratu (4 semestry). Studenci, którzy 
zakwalifikowali się do tej grupy mogą zadeklarować zaliczenie egzaminu końcowego 
na poziomie B2 po pierwszym semestrze nauki (uzyskują 2 pkt ECTS), a 
zaoszczędzone 90 godzin lektoratu mogą przeznaczyć na naukę innego języka lub 
kontynuację tego samego języka na poziomie nie niższym  niż B2+ (za zrealizowanie 
90 godzin uzyskują pozostałe 3 pkt ECTS: kurs kończy się zaliczeniem na ocenę). 
Wpis oceny z egzaminu następuje na zakończenie pełnego cyklu językowego.  

2. Grupa startowa B1- 120 godzin lektoratu (4 semestry). Studenci z tej grupy mogą, 
przy wkładzie pracy własnej, zaliczyć egzamin końcowy po drugim semestrze nauki 
(uzyskują 2 pkt ECTS za dwa semestry nauki oraz 1 pkt ECTS za egzamin), a 
zaoszczędzone 60 godzin mogą przeznaczyć na naukę innego języka lub kontynuacje 
tego samego na poziomie nie niższym niż B2+ ( za zrealizowanie 60 godzin uzyskują 
pozostałe 2 pkt ECTS; kurs kończy się zaliczeniem na ocenę). Wpis oceny z egzaminu 
następuje na zakończenie pełnego cyklu językowego. 

3. Jeśli student nie skorzysta z możliwości nauki innego języka lub kontynuacji tego 
samego języka na poziomie nie niższym niż B2+, to ocena, którą uzyskał w wyniku 
wcześniejszego zdania  egzaminu końcowego jest przepisywana w kolejnych 
semestrach wraz z przysługującymi punktami ECTS. 

4. Grupy startowe A2, A1+ i A1 – po 120 godzin lektoratu (4 semestry). Studenci 
zakwalifikowani na te poziomy mogą, przy odpowiednim nakładzie pracy własnej, 
ubiegać się o przeniesienie na poziom wyższy od momentu zakończenia 1-go semestru 
i odpowiednio po zakończeniu semestru 2-go i 3-go. 

5. W przypadkach nie opisanych w punktach 1 – 3 decyzję podejmuje kierownik MSJO. 
 

 
 
 


