REGULAMIN
Międzywydziałowego Studium Języków Obcych
Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania
§ 1.
Założenia ogólne.
1. Nauka języka obcego na studiach I stopnia realizowana jest przez sześć semestrów, w
ciągu których student powinien przygotować się do zdania egzaminu na poziomie B2.
Na studiach II stopnia nauka języka obcego trwa przez dwa semestry, podczas których
studenci rozwijają kompetencje językowe powyżej poziomu B2.
2. Student na studiach I stopnia, który zdał egzamin B2 lub przedstawił stosowny
certyfikat językowy na poziomie B2 lub wyższym zobowiązany jest do nauki języka
obcego innego niż zdany lub certyfikowany.
3. Jeśli student na studiach I stopnia nie posiada dokumentu potwierdzającego
osiągnięcie poziomu B2 z języka obcego zobowiązany jest do nauki języka
angielskiego i osiągniecia poziomu B2.
4. Po osiągnięciu poziomu B2 z języka angielskiego przed upływem 6 semestrów
studenci stacjonarni I stopnia mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach innego
wybranego języka obcego (niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski,
chorwacki, rumuński).
5. Po osiągnieciu poziomu B2 z języka angielskiego przed upływem 6 semestrów
studenci niestacjonarni I stopnia mogą uczestniczyć w zajęciach innego wybranego
języka obcego (niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, chorwacki,
rumuński) w ramach nominalnej puli punktów ECTS. W przypadku rezygnacji z
uczestnictwa w zajęciach z innego języka obcego, przypisana im liczba punktów
ECTS nie może być przeniesiona na inne zajęcia.
6. Nauczanie odbywa się na pięciu poziomach:
• A1 – poziom podstawowy,
• A2 – poziom niższy średnio zaawansowany,
• B1 – poziom średnio zaawansowany,
• B2/FCE – poziom wyższy średnio zaawansowany.
• B2 plus – poziom B2 / C1
7. Nauczanie języka obcego na wyżej wymienionych poziomach jest realizowane w
następujących kursach:
a. język obcy A1 (2 ECTS),
b. język obcy A2 niższy (2 ECTS),
c. język obcy A2 wyższy (2 ECTS),
d. język obcy B1 niższy (2 ECTS),
e. język obcy B1 wyższy (2 ECTS),
f. język obcy B2 niższy (2 ECTS),
g. język obcy B2 wyższy (2 ECTS).
h. język obcy B2 plus niższy (2 ECTS)
i. język obcy B2 plus wyższy (2 ECTS)
j. Business English 1 (2 ECTS)
k. Business English 2 (2 ECTS)
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Podstawowy program lektoratu z języka obcego na studiach I stopnia obejmuje
kursy od punktu b do g, a na studiach II stopnia od h do k.
8. Poziomy nauczania są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia
Językowego (Common European Framework).
9. Zaliczenie kolejnych poziomów językowych – awans studenta do wyższego poziomu jest zależny od jego postępów w znajomości języka, co oznacza, że student może
osiągnąć poziom B2 w okresie krótszym niż 6 semestrów.

§ 2.
Organizacja zajęć.
1. Międzywydziałowe Studium Języków Obcych (MSJO) organizuje zajęcia w oparciu o
terminarz roku akademickiego zatwierdzony przez Rektora oraz plany studiów z
uwzględnieniem semestrów i punktów ECTS, którym przyporządkowane są poziomy
języka.
2. Przydział do grup lektoratowych na I semestrze studiów następuje na podstawie wyników
testu poziomującego przeprowadzanego przez Studium Języków Obcych przed
rozpoczęciem pierwszych zajęć. Studenci z poziomu A1 / A2 są kierowani na
obowiązkowe zajęcia wyrównawcze. Za zajęcia wyrównawcze student nie otrzymuje
punktu ETCS. Na wyższych semestrach przydział do grup lektoratowych następuje na
podstawie zaliczenia poziomu z poprzedniego semestru.
3. Podania dotyczące zaliczenia języka angielskiego w oparciu o egzamin B2 bądź certyfikat
muszą być złożone w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru.
4. Student zobowiązany jest do posiadania podręcznika do nauki języka obcego
obowiązującego na danym poziomie nauczania.

§ 3.
Zaliczenie zajęć i kontrola postępów w nauce.
1. Zgodnie z Regulaminem Studiów, prowadzący zajęcia jest zobowiązany przedstawić
na pierwszych zajęciach:
• program i zalecaną literaturę przedmiotu nauczania,
• wymagania dotyczące uczestnictwa w ćwiczeniach,
• przyjęte sposoby kontroli postępów w nauce.
2. MSJO stosuje ocenę punktową w ocenianiu studentów:
Student jest zobowiązany do 75% obecności (studia stacjonarne obecność na 11 z 15
zajęć, studia niestacjonarne obecność na 6 z 8 zajęć) na przewidzianych w planie
zajęciach z lektorem z języka obcego. Brak wymaganej obecności powoduje
niedopuszczenie do zaliczenia ćwiczeń.
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Forma aktywności
obecność
oceny wewnętrzne
kolokwium zaliczeniowe
RAZEM

Ilość punktów
10 pkt
40 pkt
50 pkt
100 pkt

Liczba punktów
91 – 100 pkt

Ocena do indeksu
(5.0) bdb

81 – 90 pkt
71 –80 pkt
61 – 70 pkt
51 – 60 pkt

(4.5) ponad dobry
(4.0) dobry
(3.5) dość dobry
(3.0) dostateczny

3. Ćwiczenia z innego języka obcego niż język angielski dla studiów niestacjonarnych
mogą być organizowane jako zajęcia wieczorowe od poniedziałku do piątku w
terminach uzgodnionych z zapisanymi studentami.
4. Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej na studiach I stopnia jest
zaliczenie języka angielskiego na poziomie B2 w ramach egzaminu wewnętrznego
bądź zewnętrznego organizowanego przez inne uczelnie wyższe lub centrum
certyfikacji językowej.
5. Studenci studiów stacjonarnych realizują 45 godzin z lektorem z języka obcego i 15
godzin w systemie e-learning w każdym semestrze.
6. Studenci studiów niestacjonarnych realizują 16 godzin z lektorem z języka obcego i 16
godzin w systemie e-learning w każdym semestrze.
7. Egzamin końcowy jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną, której
przewodniczy Kierownik Studium. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu
końcowego jest zaliczenie wszystkich kursów języka angielskiego, na które student
był zapisany.
Kierownik
Międzywydziałowego Studium Języków Obcych
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