Do użytku służbowego

ZARZĄDZENIE nr 15/2014
Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu
Opolskiego
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
(tj. Dz. U. z 2012 r. , poz. 572 ze zm.) oraz § 38 Statutu Uniwersytetu Opolskiego zarządza
się, co następuje:
§1
W Uniwersytecie Opolskim wprowadza się następujące zasady nauczania języków obcych
w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego:
1.

Studium Języków Obcych zapewnia studentowi możliwość wyboru następujących
języków na różnych poziomach od A1 do C1 wg Europejskiego Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy (CEFR) – patrz: poziomy biegłości językowej – tabela
samooceny, www.sjo.uni.opole.pl:
a) angielskiego
b) francuskiego
c) niemieckiego
d) rosyjskiego
e) włoskiego
f) hiszpańskiego
oraz w zależności od możliwości:
g) portugalskiego
h) chińskiego

2. Każdy student studiów licencjackich oraz jednolitych studiów magisterskich jest
zobowiązany do zdania egzaminu z języka obcego na poziomie B-2 wg Europejskiego
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEFR), toteż zalecana jest kontynuacja
nauki języka rozpoczętej przed studiami. Aby zrealizować w/wymienione wymagania
każdy student dysponuje limitem 120 godzin, o ile na danym kierunku nie obowiązują
odrębne przepisy.
3. W przypadku słabej znajomości języka i konieczności skorzystania z większej ilości
godzin lektoratu niż 120, można skorzystać z dodatkowych kursów zapisując się na
lektorat B1(120 godz.) lub B1+ (60 godz.) i w tym wypadku opłaty naliczane są od
trzeciego semestru nauki. Opłata za semestr nauczania jest ustalana przez Rektora
Uniwersytetu Opolskiego.
4. Studenci filologii obcych nie są zobowiązani do zdawania drugiego języka obcego na
poziomie B-2, dlatego też mają prawo zapisać się na dowolny język obcy na dowolnym

poziomie. Lektorat ten kończy się zaliczeniem z oceną (ZO) i egzaminem na
odpowiednim poziomie.
5. Lektorat wybranego języka obcego wraz z egzaminem powinien być zrealizowany
pomiędzy drugim a piątym semestrem studiów licencjackich. Wybór semestru zależy od
potrzeb studenta oraz możliwości SJO.
6. Za realizację lektoratu każdy student otrzymuje 5 pkt ECTS.
Bez względu na to, kiedy pomiędzy semestrem drugim a piątym został zrealizowany
lektorat wymagany w programie danego kierunku studiów, punkty ECTS zostaną
przypisane do czwartego semestru - 2 pkt i do piątego semestru - 3 pkt (co oznacza 2
pkt za semestr lektoratu i 1 pkt za egzamin). Punkty za dodatkowe lektoraty nie będą
brane do rozliczenia żadnego semestru studiów, tylko będą doliczone dopiero na
dyplomie.
7. Studenci studiów stacjonarnych, po zrealizowaniu limitów godzin, o których mowa w pkt.
2 lub 3, i zdaniu egzaminu, mogą uczęszczać na lektoraty innych języków, w tym
łacińskiego, odpłatnie lub w ramach dodatkowych 30 punktów ECTS.
W tym wypadku można zrealizować jeden lub dwa semestry otrzymując po 2 punkty za
semestr bez konieczności zdawania egzaminu (ZO).
Studenci studiów magisterskich również mogą poszerzać znajomość języków obcych
odpłatnie lub w ramach dodatkowych punktów ECTS bez konieczności zdawania
egzaminu (ZO), jednak nie posiadają oni wydzielonych bloków czasowych.
8. Zajęcia dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia odbywają się w
wydzielonych blokach czasowych, zarezerwowanych dla lektoratów Studium Języków
Obcych. Dla każdego Wydziału przewidziane są dwa bloki - poranny i popołudniowy w
różnych dniach tygodnia. Bloki trwają 4,5 godziny i obejmują 3 grupy ćwiczeniowe.
WYDZIAŁ

Blok poranny
730 – 1200

Historyczno-Pedagogiczny
Filologiczny
kierunek Administracja
kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Matematyki, Fizyki i Informatyki
Chemii
Przyrodniczo- Techniczny

Ekonomiczny
Teologiczny
kierunek Prawo

poniedziałek
wtorek
wtorek
wtorek
czwartek
czwartek
czwartek
Blok poranny
730-1200
środa
środa
środa

Blok popołudniowy
1430 –1900
środa
czwartek
czwartek
czwartek
wtorek
wtorek
wtorek
Blok popołudniowy
1200-1630
poniedziałek
poniedziałek
poniedziałek

Szczegółowy plan zajęć ustala Studium Języków Obcych wykorzystując własne gabinety
językowe oraz wolne sale instytutowe.

9. Czas przewidziany na bloki językowe uwzględniany jest w tygodniowych
harmonogramach zajęć na poszczególnych kierunkach studiów poczynając od semestru
letniego I roku do semestru zimowego III roku.
10. Zapisanie
się
na
lektorat
następuje
poprzez
rejestrację
elektroniczną
(www.ul.uni.opole.pl). Zobowiązuje ono studenta do regularnego uczęszczania na zajęcia,
zaliczania testów, prac kontrolnych i pracy własnej. Wymagania szczegółowe podaje
lektor na początku zajęć. W przypadku niewywiązania się z w/w obowiązków student
może nie uzyskać zaliczenia, a tym samym być niedopuszczonym do egzaminu. W tej
sytuacji student jest zobowiązany do powtórzenia semestru.
11. Student jest zobowiązany do zdania egzaminu w sesji kończącej lektorat. W razie
niezdania egzaminu studentowi przysługuje prawo do egzaminu w sesji poprawkowej.
12. Studenci, którzy nie zdadzą egzaminu w sesji poprawkowej mają prawo do powtarzania
ostatniego semestru lektoratu, który zakończy się egzaminem z prawem do egzaminu w
sesji poprawkowej.
Opłaty za powtarzanie semestru ustala Rektor UO.
13. W przypadku gdy student zna język obcy na poziomie B2 lub wyższym, może zdać
egzamin z tego języka bez obowiązku uczęszczania na lektorat tego języka. W tym
wypadku nadal istnieje obowiązek zaliczenia z oceną - (ZO) 120 godzin lektoratu innego
języka obcego na dowolnym poziomie bez konieczności zdawania egzaminu, za co
student otrzymuje wymagane punkty zgodnie z siatką studiów.
Egzamin na poziomie B2 dla wyżej wymienionych studentów będzie organizowany raz w
roku, w czerwcu i mogą do niego przystąpić studenci I roku studiów zgodnie
z regulaminem przeprowadzania egzaminu ogólnouczelnianego z języków obcych na
poziomie B2 na studiach pierwszego stopnia.
14. Niezaliczenie semestru lektoratu, w tym rezygnacja w trakcie kursu, powoduje
powtórzenie semestru w myśl regulaminu studiów i zarządzenia Rektora UO i po
wykorzystaniu 120 godz. za każdy kolejny semestr należy uiścić opłatę.
15. Studenci posiadający certyfikaty międzynarodowe z danego języka (wg załącznika nr 1 do
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 22 września 2011 r. –
Dz.U. Nr 204, poz.1200) mogą być zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu z tego
języka .
W tym przypadku zobowiązani są do wybrania innego lektoratu z zaliczeniem na ocenę.
16. Jeżeli student uczęszczał na lektorat i zdał egzamin na poziomie B2 studiując na
Uniwersytecie Opolskim lub na innej uczelni, podejmując studia na drugim kierunku ma
następujące możliwości:
a) może uzyskać przepis oceny z egzaminu i następnie uczęszczać na inny wybrany
lektorat (120 godz.) na dowolnie wybrany język i poziom (patrz: elektroniczna
rejestracja na lektoraty, sjo.uni.opole.pl)
Wtedy jest również zobowiązany do uzyskania zaliczenia z tego lektoratu z oceną za
każdy semestr nauki.
b) lub może ubiegać się o całkowite zaliczenie lektoratu (tzn. 120 godz.), z którego
student zdał już egzamin na poziomie B2 wraz z egzaminem. Wtedy student nie ma
obowiązku uczęszczania na lektorat.

17. W szczególnych przypadkach (takich jak pobyt w szpitalu, urlop od zajęć itp.) student
może zrezygnować z lektoratu, na który został przyjęty. Zobowiązany jest wtedy zwrócić
się z pisemną prośbą do kierownika Studium Języków Obcych o przesunięcie lektoratu na
następny semestr.
18. Studenci, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 zobowiązani są rozpocząć zajęcia
w wyznaczonym terminie. Wybór języka powinien być przemyślany, gdyż nie ma
możliwości zamiany języka i grupy po zamknięciu rejestracji.
W przypadku choroby, praktyki lub innej usprawiedliwionej nieobecności należy w
pierwszym tygodniu zajęć zgłosić lektorowi taką nieobecność drogą elektroniczną bądź
telefonicznie.
19. Przypadki odstępstw od powyższych zasad będą rozpatrywane indywidualnie przez
kierownika Studium Języków Obcych lub jego zastępcę.
20. Zapisy na lektoraty odbywają się dwa razy w roku w formie elektronicznej wg regulaminu
zapisów zamieszczanego na stronie Studium Języków Obcych www.sjo.uni.opole.pl.
§2
Tracą moc zarządzenia Rektora Uniwersytetu Opolskiego:
- nr 48/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zasad nauczania języków obcych
w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego,
- nr 45/2013 z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany zasad nauczania języków obcych
w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października
2014 r.

Rektor
Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja

