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REGULAMIN ORGANIZACJI I REALIZACJI  
ZAJĘĆ ORAZ ZALICZENIA I EGZAMINU Z J ĘZYKA OBCEGO  
W MI ĘDZYWYDZIAŁOWYM  STUDIUM J ĘZYKÓW OBCYCH  

 KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE 
 

ZAPISY I TWORZENIE GRUP 
 

1. Zapisy na lektoraty języka angielskiego i niemieckiego dla studentów stacjonarnych 
i niestacjonarnych  Kolegium Karkonoskiego przeprowadzane są przed rozpoczęciem 
semestru, który w siatce godzin został zatwierdzony przez radę wydziału jako 
rozpoczęcie obowiązkowego na danym kierunku kursu językowego. Zapisy 
przeprowadzane są przez pracowników Międzywydziałowego Studium Języków 
Obcych  w ustalonym i podanym do wiadomości studentów terminie. 

2. Podstawą zakwalifikowania studenta do grupy językowej jest test diagnostyczny. 
Studenci w ramach lektoratu kontynuują język wcześniej poznany. W ofercie MSJO jest 
język  angielski i  niemiecki. Studenci, którzy nie uczyli się żadnego z tych dwóch 
języków, są zakwalifikowani do grupy na poziomie początkowym A1. Decyzję o tym, 
czy jest to grupa języka angielskiego czy niemieckiego, podejmuje kierownik MSJO. 

3. Studenci, którzy nie zgłoszą się w wyznaczonym czasie na test i zapisy, uczestniczą 
w drugim terminie zapisów, ustalonym przez kierownika MSJO. 

4. Wynik testu diagnostycznego jest podstawą do zakwalifikowania studenta do grupy na 
jednym z 5 poziomów: 

 
Wynik testu diagnostycznego w % Poziom startowy grupy 

100 - 80 B2 lub wyższy 

79 - 60 B1 

59 - 40 A2 

39 - 20 A1+ 

Poniżej 19 A1 

 
Oznaczenia poziomów A1, A1+, A2, B1 i B2 odpowiadają stopniom znajomości języka 
określonym przez Radę Europy w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego 
(ESOKJ). Skala z opisem stopnia znajomości języka podana jest w załączniku nr 1.  
Załącznik nr 2 przedstawia tryb pracy na poszczególnych poziomach. 

5. W skład grupy językowej wchodzą studenci z różnych kierunków i wydziałów, którzy 
w wyniku testu kwalifikacyjnego uzyskali ten sam przedział punktów (patrz pkt 4). 

6. Zajęcia, o ile jest to technicznie możliwe, prowadzone są w systemie blokowym w 
ramach kierunku, wydziału lub grupach, w skład których wchodzą studenci z różnych 
wydziałów. Nie dotyczy to kierunków, w których standardzie zapisana jest konieczność 
posługiwania się językiem specjalistycznym. 

 
 

ZASADY UCZESTNICTWA W LEKTORACIE, WARUNKI ZALICZENI A 
I DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU KO ŃCOWEGO Z JĘZYKA OBCEGO 

 
1. Student ma obowiązek zgłoszenia się na lektorat w pierwszym tygodniu zajęć, zgodnie 

z harmonogramem grupy, do której został  zakwalifikowany.  
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2. Zmiana grupy może nastąpić na wniosek nauczyciela prowadzącego lub studenta. 
Student przedstawia w sekretariacie MSJO pismo, w którym uzasadnia swoją prośbę o 
zmianę grupy z podaniem powodów. Kierownik MSJO, po zapoznaniu się z pismem 
oraz w porozumieniu z lektorem, w zajęciach którego uczestniczył student, wydaje 
opinię z propozycją zmiany grupy lub pozostawienia studenta w grupie 
dotychczasowej.  

3. Student ma do wykorzystania 120 godzin lektoratu (4 semestry po 30 godzin). Sposób 
realizacji tych godzin określony jest w siatce godzin danego kierunku (podział na kursy 
oraz przyznawane punkty ECTS). 

4. Wraz z zaliczeniem przedmiotu na ocenę, student dostaje, przysługujące za dany kurs, 
punkty ECTS. 

5. Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, zdobycie ocen 
cząstkowych w trakcie kursu za: testy, prace pisemne, odpowiedzi ustne i inne formy 
sprawdzające kompetencje ustalone przez prowadzącego zajęcia. 

6. Terminy zaliczeń oraz egzaminów, w tym terminów poprawkowych, określone są 
w harmonogramie sesji. 

7. Kurs językowy kończy się egzaminem pisemnym i ustnym lub zaliczeniem w 
zależności od decyzji poszczególnych wydziałów. Egzamin poprawkowy obejmuje 
cześć, której student nie zdał.  

8. Ocena końcowa to średnia uzyskana z części pisemnej i ustnej. 
9. Zasady zwolnień z części ustnej lub/i pisemnej ustalane są przez prowadzących na 

początku kursu. 
10. Decyzję o zakresie egzaminu końcowego podejmuje lektor po uzgodnieniu z grupą. 
11. Pisemne poświadczenie o poziomie znajomości języka obcego można uzyskać zdając 

egzamin  
w pozauczelnianym licencjonowanym centrum egzaminacyjnym. 
 

 
WARUNKI WCZE ŚNIEJSZEGO ZALICZENIA EGZAMINU KO ŃCOWEGO 

 
Student, który na teście diagnostycznym uzyska wynik od 80% do 100%, ma prawo  do 
wcześniejszego zaliczenia egzaminu końcowego na poziomie B2. Egzamin ten może być 
przeprowadzony po 1-szym semestrze lektoratu. Wówczas student dostaje 1 punkt ECTS za 
zaliczony semestr (kurs) oraz 1 punkt ECTS za zdany egzamin. Pozostałe 3 punkty ECTS i 90 
godzin lektoratu student  może wykorzystać na realizację innego języka na dowolnym 
poziomie zaawansowania lub języka, z którego zdał egzamin, ale na poziomie nie niższym niż 
B2+. Ten kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. 

 
 

WARUNKI ZWOLNIENIA Z EGZAMINU KO ŃCOWEGO 
 

1. Studenci posiadający międzynarodowe certyfikaty językowe  mają prawo do zwolnienia 
z egzaminu końcowego po okazaniu certyfikatu  i pozostawieniu jego kopii w 
dokumentacji MSJO. Może to nastąpić w każdym momencie kursu. 

2. Kierownik MSJO lub wskazany lektor, po zapoznaniu się z oceną/wynikiem na 
certyfikacie, wpisuje adekwatną ocenę na zaliczenie semestru, w trakcie którego student 
okazał certyfikat.   

3. Ocena ta jest również wpisana przy zaliczeniu egzaminu.  
4. W załączniku nr 3 podane są oceny przyznawane za poszczególne wyniki 

udokumentowane certyfikatem. 
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5. Zaoszczędzone godziny lektoratu i punkty ECTS student może przeznaczyć na 
realizację tego samego języka na poziomie nie niższym niż ten, na którym zdał egzamin 
w systemie certyfikacji lub naukę innego języka na dowolnym poziomie 
zaawansowania. 

6. Jeśli student nie skorzysta z możliwości nauki innego języka lub języka, z którego 
okazał certyfikat, ocena, adekwatna do wyniku udokumentowanego certyfikatem, jest 
przepisywana w kolejnych semestrach wraz z przysługującymi punktami ECTS. 
 

UWAGI KO ŃCOWE 
W przypadkach nieobjętych tym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu 
Studiów Kolegium Karkonoskiego. 


