
REGULAMIN REALIZACJI LEKTORATÓW JĘZYKÓW OBCYCH
PROWADZONYCH PRZEZ STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

z dnia 02.10.2020

Student  Politechniki  Koszalińskiej  ma  obowiązek  zapoznać  się  z  niniejszym  Regulaminem,
przestrzegać go oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie Studium Języków Obcych
(dalej SJO) sjo.tu.koszalin.pl.

1.  W  ramach  zajęć  dydaktycznych  prowadzonych  w  SJO studenci  mają  do  wyboru lektoraty
następujących języków: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie B1-B2 (studia
pierwszego  stopnia)  i  B2-B2+  (studia  drugiego  i  trzeciego  stopnia)  według  Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  Realizacja programu prowadzi do osiągnięcia efektów
uczenia  się  dla  kwalifikacji  odpowiednio  na  poziomie  6,  7  i  8  Polskiej  Ramy  Kwalifikacji,
określonych  na  podstawie  ustawy  z  dnia  22  grudnia  2015  r.  o  Zintegrowanym  Systemie
Kwalifikacji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2153).

2. Wymiar godzinowy zajęć z języków obcych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wynosi
120  godzin  realizowanych  w  trakcie  czterech  semestrów  (30  godzin/semestr,  2  pkt.
ECTS/semestr).  Lektorat  rozpoczyna  się  na  1  semestrze  studiów  i  kończy  egzaminem  po
semestrze 4. Na zakończenie semestrów 1-3 student otrzymuje zaliczenie z oceną.

3.  Wymiar godzinowy zajęć z języków obcych na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia
w ramach wszystkich programów studiów prowadzonych w uczelni jest ujednolicony od roku
akademickiego 2020/2021 do poziomu 84 godzin  realizowanych w trakcie  4  semestrów (21
godzin/semestr, 2 pkt. ECTS/semestr). Lektorat rozpoczyna się na 1 semestrze studiów i kończy
egzaminem  po  semestrze  4.  Na  zakończenie  semestrów  1-3  student  otrzymuje  zaliczenie  z
oceną.

4. Wymiar godzinowy zajęć z języków obcych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia wynosi
60 godzin realizowanych w trakcie dwóch semestrów (30 godzin/semestr, 2 pkt. ECTS/semestr),
według programów studiów właściwych dla poszczególnych kierunków. Każdy semestr lektoratu
kończy się zaliczeniem z oceną.

5.  Wymiar  godzinowy  zajęć  z  języków  obcych  na  studiach  niestacjonarnych  drugiego  stopnia
w ramach wszystkich programów studiów prowadzonych w uczelni  jest ujednolicony  od roku
akademickiego 2020/2021  do poziomu 42 godzin  realizowanych w trakcie  2  semestrów (21
godzin/semestr, 2 pkt. ECTS/semestr). Każdy semestr lektoratu  kończy się zaliczeniem z oceną.

6.  Realizacja lektoratu na studiach trzeciego stopnia odbywa się zgodnie z programem kształcenia
w szkole doktorskiej.

7. Karty  przedmiotu dla  języków  obcych  dla  studiów  pierwszego  i  drugiego  stopnia  studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych są dostępne na stronie internetowej SJO.

8.  System rejestracji na lektoraty:

a) Studia stacjonarne pierwszego stopnia – rejestracja elektroniczna w systemie USOS odbywa
się  w okresie  dwóch tygodni  przed  rozpoczęciem każdego z  czterech semestrów trwania
lektoratu. Student ma prawo do zmiany wybranego języka, jeśli  spełni  warunki  określone
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w procedurze zmiany języka (załącznik nr 1).

b)  Studia stacjonarne drugiego stopnia oraz  niestacjonarne pierwszego i  drugiego stopnia -
zapisy na wybrany język na cały cykl lektoratu odbywają się na pierwszych zajęciach według
bieżącego planu zajęć.

9.  Warunki zaliczenia lektoratu:

a)  Okresem zaliczeniowym jest semestr.

b)  Warunkiem  zaliczenia  każdego  semestru  lektoratu  jest  osiągnięcie  przez  studenta  
zakładanych efektów uczenia się określonych w karcie danego  przedmiotu i  otrzymanie  
pozytywnej oceny.

c) W  wypadku  lektoratów  kończących  się  egzaminem  na  poziomie  B2  warunkiem  
przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich semestrów lektoratu.

d) Zaliczenia zajęć oraz dokonanie odpowiednich wpisów, w systemie USOS, w dokumentacji 
przebiegu  studiów dokonuje  prowadzący zajęcia.  W wyjątkowych przypadkach może go
zastąpić kierownik SJO lub inny wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki. Brak oceny 
w systemie USOS  jest kwalifikowany jako ocena niedostateczna. Uznaje się, że informacje
z chwilą ich umieszczenia w systemie USOS są przekazane studentom do wiadomości.

e)  Skala  ocen  stosowana  w  uczelni,  traktowana  w  systemie  ECTS  jako  skala  lokalna,
przedstawiona jest w poniższej tabeli:

Miara
liczbowa

oceny 

Słowne
wyrażenie oceny Skrót Opis kryteriów

Kursy kończące się oceną

5 bardzo dobry bdb osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się,
obejmujących wszystkie istotne aspekty 

4,5 dobry plus db+
osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się,

obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi
błędami lub nieścisłościami 

4 dobry db osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się z
pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów 

3,5 dostateczny plus dst+
osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się z

pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z
istotnymi nieścisłościami 

3 dostateczny dst
osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się z

pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z
poważnymi nieścisłościami 

2 niedostateczny ndst brak osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się
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f) Student ma prawo wglądu do swoich prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych oraz uzyskania 
uzasadnienia wystawionej oceny.

g) Na początku semestru nauczyciel prowadzący przedmiot podaje do wiadomości studentów 
co najmniej:

- opis przedmiotu, zawierający efekty uczenia się, program zajęć i wykaz zalecanej literatury,
- warunki uzyskania zaliczenia zajęć oraz sposób bieżącej kontroli wyników nauczania,
- sposoby przekazywania informacji o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń,
- terminy i miejsce konsultacji.

h) Udział  w  lektoracie  języka  obcego,  objętego  programem  studiów,   jest  obowiązkowy.  
Student jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach u prowadzącego  
najpóźniej w terminie 7 dni od ustania przyczyny uzasadniającej tę nieobecność.

i) Student, który był nieobecny na zajęciach więcej niż 2 razy w semestrze, ma obowiązek  
ustalenia  z  prowadzącym  formy  odrobienia  opuszczonych  zajęć.  Nieusprawiedliwienie  
nieobecności na zajęciach może stanowić podstawę do niezaliczenia zajęć, jeżeli student nie
wyrównał zaległości powstałych wskutek swojej nieobecności.

j) Nieuzasadnione i nieusprawiedliwione opuszczenie przez studenta ponad 50% zajęć skutkuje
brakiem zaliczenia  z  lektoratu  i  koniecznością  powtarzania przedmiotu w kolejnym roku
akademickim.

k) Student, który nie przystąpił do końcowego egzaminu z języka obcego w ustalonym terminie,
jest  zobowiązany  do  przedstawienia  kierownikowi  SJO  usprawiedliwienia  nieobecności
w  terminie  7  dni  od  dnia  ustania  jej  przyczyn.  Kierownik  SJO,  uwzględniając
usprawiedliwienie,   wyznacza dodatkowy termin egzaminu.

l)  Student, który  nie zdał egzaminu końcowego B2 lub nie został do niego dopuszczony, po
otrzymaniu decyzji o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w kolejnym  semestrze,
ma  obowiązek  uczęszczania  w  semestrze  letnim  na  lektorat   „JĘZYK  OBCY  4”.  Egzamin
końcowy B2  odbywa się w sesji  letniej. Wymagana jest rejestracja do grupy w systemie
USOS za pośrednictwem sekretariatu SJO w wymaganym terminie.

ł)  Terminy  egzaminów  z  języków  obcych  i  miejsce  ich  przeprowadzania  określone  są
w harmonogramie sesji egzaminacyjnej. Harmonogram sesji egzaminacyjnej obejmuje jeden
termin w sesji podstawowej i jeden termin w sesji poprawkowej.

m) Kierownik SJO może ogłosić termin „zerowy” egzaminu jako dodatkowy, określając warunki 
przystąpienia do tego egzaminu. 

n) Student, który nie osiągnie zakładanych efektów uczenia się może złożyć, w terminie 7 dni
od daty ogłoszenia wyniku, pisemny uzasadniony wniosek o zaliczenie komisyjne/egzamin
komisyjny.

8. Zwolnienia z lektoratu i egzaminu:

a)  Studenci mają prawo do zwolnienia z egzaminu, jeśli średnia ocena z  wszystkich semestrów
lektoratu  wynosi  co  najmniej  4,50.  Średnia  ocen  w  przedziale  4,50-4,74  kwalifikuje  do
otrzymania oceny „dobry plus”, natomiast w przedziale 4,75-5,00 do oceny „bardzo dobry”.

b) Studenci, którzy osiągnęli założone efekty uczenia się dla języków obcych mogą ubiegać się
o  zwolnienie  z  lektoratu/egzaminu  na  podstawie  certyfikatów  określonych  w  załączniku
(załącznik  nr  2)  lub  innych  stosownych  dokumentów.  Decyzję  o  zwolnieniu  z  lektoratu
podejmuje każdorazowo kierownik SJO.

c) Studenci maja prawo ubiegać się o  uznanie oceny uzyskanej w tej samej lub innej uczelni,
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składając właściwy wniosek w sekretariacie SJO. Decyzję podejmuje każdorazowo kierownik
SJO.

9.   Szczegółowy zakres  praw studentów z  niepełnosprawnościami  określa  Regulamin  Studiów
Politechniki Koszalińskiej.

10. Regulamin  Studiów  Politechniki  Koszalińskiej rozstrzyga  w sprawach,  które  nie  zostały
uwzględnione w Regulaminie SJO.

Kierownik Studium Języków Obcych                Prorektor ds. Kształcenia

 /-/ mgr Joanna Patan               /-/ dr hab. Krzysztof Wasilewski
   profesor Politechniki Koszalińskiej
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