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Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Nr 57/2008 
 

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH 
 

A. Uwagi ogólne 

1.  Celem Studium Języków Obcych jest prowadzenie zajęć z nowożytnych języków 

obcych. 

2.  Zajęcia z języka obcego prowadzone są w wymiarze: 

• studia stacjonarne – 120 godzin (30 godzin w semestrze przez 4 semestry, 

rozpoczynając od pierwszego), 

• studia niestacjonarne – 120 godzin na kierunku filologia i 72 godziny na 

pozostałych kierunkach (18 godzin w semestrze przez 4 semestry, 

rozpoczynając od semestru drugiego). 

Ilość godzin wynika z planów studiów. 

3.  Zajęcia odbywają się w grupach 12–24-osobowych, zgodnie z § 1 pkt 1 Uchwały  

nr 54/2005 Senatu PWSZ w Raciborzu z dn. 28.04.2005 r. 

4.  W przypadku kierunków filologicznych zajęcia z języka obcego prowadzone są w 

ramach przedmiotu praktyczna nauka drugiego języka obcego. 

5.  Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach (zgodnie z zasadami 

„Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, 

ocenianie” – „Common European Framework of Reference for Languages: 

learning, teaching, assessment”): 

a) A1 – początkujący, 

b) A2 – podstawowy, 

c) B1 – niższy średnio zaawansowany, 

d) B2 – wyższy średnio zaawansowany, 

e) C1 – zaawansowany, 

f) C2 – bardzo zaawansowany. 

 

B. Podział na grupy 

6. Student w podaniu o przyjęcie na studia deklaruje się, jakiego języka chciałby się 

uczyć. 

7. Studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego, którego 

celem jest stwierdzenie poziomu znajomości danego języka.  
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8. Test odbywa się w pierwszym tygodniu zajęć. Termin testu jest podany do 

wiadomości na tablicy Studium, na tablicach ogłoszeń poszczególnych instytutów 

oraz na stronie internetowej Uczelni (adres: http:// www.pwsz.raciborz.edu.pl) 

najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiegoю 

9. O powstaniu grupy decyduje ilość studentów, którzy kwalifikują się na dany 

poziom nauczania. W przypadku, kiedy ilość studentów jest zbyt mała do 

utworzenia grupy, studentom proponuje się albo naukę innego języka obcego 

albo naukę wskazanego przez studenta języka obcego na innym poziomie 

nauczania. 

10. Listy grup są wywieszane na tablicy ogłoszeń Studium Języków Obcych oraz na 

stronie internetowej Uczelni. Ponadto są one przekazywane do toków studiów i 

poszczególnych instytutów. 

11. W przypadkach szczególnych student może ubiegać się o przeniesienie go do 

innej grupy. W tej sytuacji winien złożyć podanie z uzasadnieniem u kierownika 

Studium Języków Obcych nie później niż do końca pierwszego miesiąca 

semestru. 

12. W przypadku, gdy student podejmuje naukę języka obcego obecność na 

zajęciach jest obowiązkowa. 

 

C. Zaliczenie zaj ęć z języka obcego 

13. Formą zaliczenia zajęć z języka obcego jest zaliczenie na ocenę po każdym 

semestrze. Po ostatnim semestrze prowadzenia przedmiotu student dodatkowo 

przystępuje do egzaminu. 

14. Podstawą uzyskania oceny semestralnej są:  

a) wynik testu zaliczeniowego 

b) obecności na zajęciach, 

c) aktywność studenta na poszczególnych zajęciach, 

d) oceny, uzyskane ze sprawdzianów cząstkowych, kartkówek, tłumaczeń, 

wypowiedzi ustnych itp. 

15. Dla studentów studiów stacjonarnych na ocenę z egzaminu końcowego 

składają się wyniki części pisemnej i części ustnej. Podstawą do przystąpienia do 

części ustnej jest uzyskanie oceny, co najmniej dostatecznej z części pisemnej. 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z obu części 
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egzaminu. Studenci studiów niestacjonarnych  zdają egzamin pisemny, co 

stanowi podstawę oceny końcowej z egzaminu. 

16. W przypadku, kiedy student opuści w semestrze więcej niż dwa razy zajęcia bez 

usprawiedliwienia, lektor lub kierownik Studium występuje do dyrektora 

właściwego instytutu z wnioskiem o skreślenie z listy studentów. 

 

D. Postanowienia ko ńcowe 

17. Wszelkie sprawy sporne, których sposób rozstrzygnięcia nie został ujęty w 

niniejszym regulaminie, są rozstrzygane przez kierownika Studium Języków 

Obcych. 

18. W sprawach nieregulowanych w przedmiotowym regulaminie zastosowanie ma 

regulamin studiów PWSZ w Raciborzu, względnie inne wewnętrzne regulacje 

prawne. 

 

 


