
UCHWAŁA nr 86/2013 

Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 


z dnia 27 września 2013 r. 


w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu nauczania w Studium Języków Obcych 


na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 


Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
uchwala co następuje : 

§ 1 
Rada Wydziału zatwierdza Regulamin nauczania w Studium Języków Obcych na Wydziale Ekono
mii, Zarządzania i Turystyki. 

§2 
Regulaminu nauczania vii Studium Języków Obcych na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Dziekan 

utJ..ą,J~ 
Prof. dr hab . Marek Walesiak 



Załącznik do Uchwały Rady Wydziału 86/2013 z dnia 27.09.2013 r. 

Regulamin nauczania w Studium Języków Obcych 
na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Studia stacjonarne I stopnia 

I. Informacje ogólne 
Studenci dokonują wyboru lektoratów z następujących języków: angielski, niemiecki , włoski , fran
cuski oraz rosyjski. 

Studenci pierwszego roku zapisują się na dwa języki obce, z których przynajmniej jeden jest 
kontynuowany na poziomie B2'. Student jest zobowiązany uzyskać zaliczenie z 4 jednosemestral
nych kursów lektoratu z obydwu języków, zaczynając od semestru pierwszego. 

Drugi język student wybiera zgodnie z oceną własnych umiejętności. Na stronie internetowej 
Wydziału oraz na tablicy ogłoszeń SJO znajdują się informacje, pozwalające na ocenę swoich 
umiejętności przed wpisaniem się na wybrany przez siebie poziom. Jeśli student uważa, że jego 
umiejętności są na poziomie A 1 powinien się zapisać na poziom A2, jeżeli na A2, to powinien zapi
sać się na B 1, itd. Wybrany poziom kontynuowany jest w kolejnych semestrach. 

Każdy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę 

II. Zasady zapisów do grup językowych 
1. Zapisy do grup językowych odbywają się drogą internetową w wyznaczonym terminie. 
2. Na poziom A 1 mogą zapisać się studenci , którzy rozpoczynają naukę z danego języka obce

go. W trosce o jakość nauczania i wyrównany poziom umiejętności SJO zastrzega sobie prawo do 
weryfikacji list w grupach Al, na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej. 

3. W ciągu dwóch tygodni po zakończeniu zapisów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
możliwe są zmiany na listach grup językowych. Student składa pisemny wniosek o zmianę grupy 
językowej wraz z akceptacją prowadzącego do kierownika SJO. 
III. Prawa i obowiązki studenta 

1. Student, który rozpoczął lektorat z danego języka ma obowiązek jego kontynuowania na tym 
samym poziomie, aż do zakończenia cyklu kształcenia. 

2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Sprawę nieobecności określa Uczelniany Regula
min Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

3. O wpis warunkowy na kolejny semestr, z powodu niezaliczenia lektoratu z języka obcego, 
student może wystąpić w przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej, wyłącznie z ostatniego 
(czwartego) kursu przewidzianego programem studiów. 

Studia stacjonarne II stopnia 
I. Informacje ogólne 
Studenci dokonują wyboru lektoratu z następujących języków: angielski, niemiecki. Studenci 
pierwszego roku zapisują się na język, który na studiach I stopnia zakończyli na wyższym poziomie 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W przypadku zaliczenia lektoratu z języka 
angielskiego i niemieckiego na tym samym poziomie na studiach I stopnia wybór języka kontynu
owanego należy do studenta. 

W przypadku zaliczenia lektoratu z innego języka obcego niż angielski lub niemiecki na studiach 
I stopnia, możliwe jest zaliczenie lektoratu z innego języka obcego w indywidualnym trybie. Decy
zję w tej sprawie podejmuje dziekan w porozumieniu z kierownikiem SlO. 

Grupy językowe działają w ramach konwersatoriów, pogłębiających wiedzę nabytą wcześniej i 
realizują program odpowiadający poziomowi biegłości językowej B2+. 

Każdy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę. 

l Poziomy odpowiadają Europejskiemu Systemowi Opisu Kształcenia Językowego : Al - podstawowy, A2 
lekko zaawansowany, B I - średnio zaawansowany, 82 - zaawansowany (zob. załącznik l) . 



II. Zasady zapisów do grup językowych 
l. Zapisy do grup językowych odbywają się drogą internetową w wyznaczonym terminie. 
2. W ciągu dwóch tygodni po zakończeniu zapisów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

możliwe są zmiany na listach grup językowych. Student składa pisemny wniosek o zmianę grupy 
językowej wraz z akceptacją prowadzącego do kierownika SlO 

III. Prawa i obowiązki studenta 
1. Student, który rozpoczął lektorat z danego języka, ma obowiązek jego kontynuowania aż do 

zakończenia cyklu kształcenia. 
2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Sprawę nieobecności określa Uczelniany Regula

min Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu . 

3. O wpis warunkowy na kolejny semestr, z powodu niezaliczenia lektoratu z języka obcego, 
student może wystąpić w przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej, wyłącznie z ostatniego kursu 
przewidzianego programem studiów. 

Studia niestacjonarne I stopnia 

I. Informacje ogólne 
Studenci dokonują wyboru lektoratu z następujących języków: angielski, niemiecki, rosyjski. 

Na studiach niestacjonarnych obowiązuje lektorat z jednego języka obcego na poziomie B2. 

II. Prawa i obowiązki studenta 
l. Student, który rozpoczął lektorat z danego języka ma obowiązek jego kontynuowania, aż do 

zakończenia cyklu kształcenia. 
2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Sprawę nieobecności określa Uczelniany Regula

min Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
3. O wpis warunkowy na kolejny semestr, z powodu niezaliczenia lektoratu z języka obcego, 

student może wystąpić w przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej, wyłącznie z ostatniego 
(czwartego) kursu przewidzianego programem studiów. 



Załącznik 1 
Poziomy znajomości języka: skala ogólna według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie 
głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na te
maty konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na 

B2 
ematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi - w szerokim 

zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowie
dzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach 
będących przedmiotem dyskusji , rozważając wady i zalety różnych 
rozwiązań. 

Poziom Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie 
samodzielności głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych 

wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych 
dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większo-

B1 
ści sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie po
dróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć 
proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej 
znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, 
nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśnia-
jąc swoje o}Jinie i planr. 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowie
dzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z 
życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe infonnacje doty
czące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). 

A2 Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komu
nikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na 
ematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje po

chodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy zwią-
IPoziom 
podstawowy 

zane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego . 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi 
stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące 
konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania 

Al 
z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np: miejsca, w którym 
mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać 
na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi pro
wadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, 
zrozumiale i jest gotowy do pomocy. 


