
 

Zarządzenie Dziekana nr 3/2014 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku 

w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych  

na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu 

 

 

 

§ 1 

Lektoraty z języka obcego na kierunkach: filologia polska, kulturoznawstwo, komparatystyka 

literacko-kulturowa oraz filologia od roku akademickiego 2014/2015 prowadzone są na 

Wydziale Filologicznym. 

 

§ 2 

1. Lektoraty z języka obcego są organizowane na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 

w wymiarze 120 godzin w sekwencji po 60 godzin począwszy od czwartego semestru 

studiów. 

2. Pierwszy semestr lektoratu z języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 

2 punktów ECTS, a drugi semestr nauki – egzaminem i uzyskaniem 3 punktów ECTS. 

3. W celu umożliwienia studentom swobodnego wybierania grup językowych zajęcia  

z języka obcego będą odbywać się w ustalonym corocznie paśmie godzinowym. 

 

§ 3 

1. Studenci filologii polskiej, kulturoznawstwa, komparatystyki literacko-kulturowej 

rejestrują się do grup dla osób z zaawansowaną znajomością języka obcego.  

2. Studenci pozostałych kierunków rejestrują się do grup dla osób z zaawansowaną 

znajomością języka obcego lub do grup dla osób bez znajomości języka obcego.  

 

§ 4 

1. Student legitymujący się jednym z certyfikatów językowych lub innym dokumentem, 

wymienionym w załączniku nr 1, wskazującym na jego umiejętności językowe  

w zakresie właściwym dla studiowanego kierunku studiów, może zostać zwolniony  

z udziału w zajęciach z języka obcego oraz ze zdawania egzaminu z tego języka. 

2. Student, który zna język na poziomie B2, ale nie posiada odpowiednich dokumentów lub 

posiada dokumenty niewymienione w załączniku nr 1 zawierającym wykaz certyfikatów, 

na podstawie których student może ubiegać się o zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach 

lektoratu języka obcego może przystąpić do egzaminu sprawdzającego. Pozytywny wynik 

egzaminu jest jednoznaczny ze zwolnieniem z obowiązku uczęszczania na zajęcia.  

3. W przypadku wymienionym w ust. 1, ocenę znajomości języka ustala się zgodnie  

z zasadami ekwiwalentności określonymi w załączniku nr 1. 

4. Student, o którym mowa w ust. 1, może skorzystać z przysługującego mu prawa ubiegania 

się o zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach języka obcego, składając przed rozpoczęciem 

semestru podanie do prodziekana ds. studenckich.  

5. Student, który zostanie zwolniony z uczestnictwa w lektoracie języka obcego, może brać 

udział w lektoracie drugiego języka prowadzonego na Wydziale Filologicznym. 

 



 

§ 5 

Zajęcia z języków obcych przewidzianych w programach i planach studiów obowiązujących 

studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 i latach wcześniejszych, 

prowadzone są przez Wydział Filologiczny według dotychczasowych zasad, aż do 

zakończenia planowanego cyklu kształcenia. 

 

 

 

DZIEKAN 

Wydziału Filologicznego 

 

 

 

Dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK 

 

 

 


