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Wydział Elektroniki i Technik informacyjnych (EiTI) 
Studia anglojęzyczne - Electronics and Information Technology 

 

Informacje ogólne  

1) Wszyscy studenci muszą w trakcie studiów uczęszczać na 150 godzin języka obcego, oraz uzyskać 
        zaliczenie tych godzin. Obecność na pierwszych zajęciach jest obowiązkowa. 

2) Przedmiot „Język obcy” jest przypisany do modelowego programu studiów dla semestrów 1-5.  

3) Studenci zagraniczni mogą uczęszczać na język polski, ale nie mają takiego obowiązku – mogą wybrać inny 
        język obcy.  

4) Studenci polscy muszą zrealizować 60 godzin języka angielskiego, a następnie 90 godzin innego języka 
        obcego lub języka angielskiego na wyższym poziomie.    

5) 60- godzinny kurs języka angielskiego kończy się ogólnouczelnianym egzaminem C1 Academic - 
http://www.sjo.pw.edu.pl/STUDENCI/Studia_anglo/C1_Academic_info.pdf 

 

 GODZ STUDENCI POLSCY STUDENCI ZAGRANICZNI EGZAMIN 

Sem 1 30 
Język obcy - angielski 
(ELAN 1) 

Język obcy - angielski (ELAN 1)  

Sem 2 
30 
+30* 

Język obcy – angielski 
(ELAN 2) oraz kurs Pisania 
Akademickiego 
(EACAW)* 

Język obcy – angielski (ELAN 2) 
oraz kurs Pisania 
Akademickiego (EACAW)* 

C1 Academic  

Sem 3 30 
Język obcy drugi lub 
angielski na wyższym 
poziomie 

Język obcy, zalecany polski  

 Sem 4 30 
Język obcy drugi lub 
angielski na wyższym 
poziomie 

Język obcy, zalecany polski 

Sem 5 30 
Język obcy drugi lub 
angielski na wyższym 
poziomie 

Język obcy, zalecany polski 

 
*Kurs Pisania Akademickiego (EACAW) – umiejętności pisania akademickiego, stanowiące integralny element 
egzaminu C1 Academic. 

 
Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć z języków obcych na studiach anglojęzycznych na Wydziałe EiTI  
- mgr Monika Kulińska-Trigonidi mktrigonidi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sjo.pw.edu.pl/STUDENCI/Studia_anglo/C1_Academic_info.pdf
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Szczegółowy program - patrz niżej 

Program dla studentów Electronics and Information Technology rozpoczynających studia w 
roku ak. 2016/2017 

 

Semestr 1 
Język obcy - angielski 
30 h 

Wszyscy studenci piszą test diagnostyczny. Obecność na pierwszych zajęciach 
obowiązkowa. 

Studenci, którzy na teście nie osiągnęli 
pułapu B2+. 

Kurs Języka Angielskiego Akademickiego B2+. 
Semestr kończy się zaliczeniem. 

Studenci na poziomach B2+ i C1. 
 

Kurs Języka Angielskiego Akademickiego C1. 
Semestr kończy się zaliczeniem. 

 

Semestr 2 
Język obcy - angielski 
30 h          
ORAZ 
Kurs Pisania 
Akademickiego* 
30 h 

Studenci na poziomie C1. 
Kontynuacja kursu Języka Angielskiego 
Akademickiego C1. Semestr kończy się 
egzaminem C1 Academic. 

Wszyscy studenci piszą pracę 
diagnostyczną. Powstają  grupy  na 
poziomach B2+/C1 i C1/C2. 

Kursy autorskie lektorów prowadzących. 
Semestr kończy się zaliczeniem. 

 

Semestr 3 
Język obcy drugi lub 
angielski  
30 h 

Dla cudzoziemców – język polski** 

Dla pozostałych studentów – wybór lektoratów z oferty SJO (angielski na poziomie C2 lub 
inne języki) 

 

Semestr 4 
Język obcy drugi lub 
angielski 
30 h 

Dla cudzoziemców – język polski** 

Dla pozostałych studentów – wybór lektoratów z oferty SJO (angielski na poziomie C2 lub 
inne języki) 

 

Semestr 5 
Język obcy drugi lub 
angielski 
30 h 

Dla cudzoziemców – język polski** 

Dla pozostałych studentów – wybór lektoratów z oferty SJO (angielski na poziomie C2 lub 
inne języki) 

 
*Umiejętności pisania akademickiego, nie ćwiczone na kursach języka angielskiego akademickiego ELAN 1 i 
ELAN 2, stanowią integralny element ogólnouczelnianego Egzaminu C1 Academic. Szczególnie zaleca się 
uczęszczanie na kurs pisania akademickiego (EACAW), podczas którego doskonali się pisanie różnego rodzaju 
tekstów, między innymi: opisów procesu/tabelki/wykresu, streszczeń, listów formalnych, raportów lub 
esejów. 
 
** Studenci zagraniczni mogą rozpocząć naukę języka polskiego wcześniej niż na trzecim semestrze, ale będą je wtedy 
realizować w ramach przysługujących im 60 godzin. 

 

WAŻNE! NOWOŚĆ! 

Począwszy od semestru letniego 2015/2016 Studium Języków Obcych nie przepisuje ocen za zajęcia z języków obcych, 
zaliczonych na innych Wydziałach PW lub innych uczelniach. Wyjątek stanowią oceny zdobyte w ramach programu 
Erasmus Plus oraz oceny studentów, którzy przerwali studia i zaczynają studia od nowa, a poprzednio mieli zaliczone 
jakieś zajęcia z języków obcych. 

MU/MK 20.09.2016 

 


