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UCHWAŁA NR 08/2006 
SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE 

z dnia 20 lutego 2006 roku 
 

w sprawie : organizacji zajęć lektoratu języka angielskiego i niemieckiego na studiach 
                        stacjonarnych i niestacjonarnych w Kolegium Karkonoskim dla studentów, 
                        którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2005/2006 
 

Na podstawie art. 62 ust. 1, pkt 11  Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z dnia 27 lipca 2005r.), Senat uchwala, co następuje: 
 
 

§1 
1. Organizacja zajęć lektoratu dotyczy studentów studiów stacjonarnych Instytutu Edukacji 

Medycznej, Instytutu Pedagogiki, Instytutu Techniki oraz Instytutu Języków 
Słowiańskich, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2005/06.  

2. Zajęcia  języka angielskiego / niemieckiego rozpoczynają się od drugiego semestru dla 
studentów Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Języków Słowiańskich, od trzeciego 
semestru dla studentów Instytutu Edukacji Medycznej oraz Instytutu Techniki. 

3. Studenci niestacjonarni rozpoczynają lektorat angielskiego/niemieckiego : 
- w Instytucie Pedagogiki od semestru pierwszego  
- w Instytucie Edukacji Medycznej oraz Instytucie Techniki od semestru 

trzeciego  
- w Instytucie Języków Słowiańskich nie utworzono grup niestacjonarnych 

w roku akademickim 2005/2006;  
 

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

wybranego języka, trwa cztery semestry (120 godzin lekcyjnych) i kończy się 
egzaminem pisemnym.  

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

3. Kurs ogólny prowadzony jest na czterech poziomach kompetencji językowej: 
a) początkującym (przejście z poziomu A1 do A2, wg Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego),  
b) średniozaawansowanym I (przejście z poziomu A2 do B1, wg ESOKJ), 
c) średniozaawansowanym II (przejście z poziomu B1 do B1+, wg ESOKJ),  
d) zaawansowanym (przejście z poziomu B1+ do B2, wg ESOKJ). 

 
 

§3 
1. Student zgłasza  wybór danego poziomu w Studium Języków Obcych 

i w wyznaczonym terminie przystępuje do testu ustalającego poziom kompetencji 
i rozmowy.  

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

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 języku angielskim lub niemieckim na świadectwie ukończenia szkoły 
średniej oraz na świadectwie maturalnym).  

5. Student ma prawo, na swój wniosek, zaopiniowany przez nauczyciela, przenieść się 
do grupy na poziomie wyŜszym.  

6. Po pozytywnym zaliczeniu kursu ogólnego student Instytutu Edukacji Medycznej 
i Instytutu Techniki moŜe kontynuować naukę  języka specjalistycznego (60 godz.). 
Koszty kursu ponosi uczestnik (student/ka).   

 
 

§4 
Realizację uchwały powierza się Rektorowi. 

 
 

§5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY SENATU 
 
 

prof. zw. dr hab. inŜ. Tomasz Winnicki 
 
 
 


