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WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA 
Studia anglojęzyczne - Environmental Engineering 

Informacje ogólne  

1) Wszyscy studenci muszą w trakcie studiów uczęszczad na 180 godzin języka obcego , oraz uzyskad 
         zaliczenie tych godzin. 

2) Przedmiot „Język obcy” jest przypisany do modelowego programu studiów dla semestrów 3,4,5,  
         ale w poszczególnych przypadkach może byd realizowany w dowolnym semestrze awansem,  
         począwszy od 1-szego semestru studiów.  

3) Studenci zagraniczni muszą zaliczyd język angielski oraz minimum jeden inny język obcy - może to 
        byd język polski.  

4) Studenci polscy  także muszą zaliczyd język angielski oraz minimum jeden inny język obcy.  

5) Wszyscy studenci (polscy i zagraniczni) rozpoczynający studia w roku akademickim 2013/2014 
        lub w kolejnych latach muszą w trakcie całych studiów zdad egzamin z języka angielskiego na 
        poziomie C1 Academic. 

 

 
 GODZ STUDENCI POLSCY STUDENCI ZAGRANICZNI EGZAMIN 

Sem 1 30  
Język obcy opcjonalnie - zalecany 
język polski  

 

Sem 2 30  
Jęz obcy opcjonalnie - zalecany 
język polski 

 

Sem 3 60 
Język obcy obowiązkowo. 
Język angielski akademicki  
ORAZ inny język obcy 

Język obcy obowiązkowo. 
Język angielski akademicki  
ORAZ inny język obcy 

Egzamin C1 
Academic po 
sem. 4 lub 
sem. 5.  

Sem 4 60 
Język obcy obowiązkowo. 
Język angielski akademicki  
ORAZ inny język obcy 

Język obcy obowiązkowo. 
Język angielski akademicki  
ORAZ inny język obcy 

Sem 5 0-60 Inny język obcy 
Inny język obcy, jeśli student ma 
wolne godziny (może byd kolejny 
moduł języka polskiego).  

JK 01.10.2015 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęd z języków obcych na studiach anglojęzycznych na Wydziałe 
Inżynierii Środowiska - mgr Klaudyna Cwynar klaudyna.cwynar@gmail.com 

 

Szczegółowy program - patrz niżej

mailto:klaudyna.cwynar@gmail.com
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Program dla studentów Environmental Engineering  
rozpoczynających studia w roku akad. 2013/2014 

 

Sem 1 
30 h 
 

Cudzoziemcom zalecamy 30 godz 
języka polskiego. 

Zapisy przez stronę SJO (Polish for foreigners) i na dyżurach - mgr M.Szpak. 
Semestr kooczy się zaliczeniem. 

Pozostali studenci na 1-szym semestrze nie mają języka obcego 
 

Sem 2 
30 h 
 

Cudzoziemcom zalecamy 30 godz 
języka polskiego. 

Zapisy przez stronę SJO (Polish for foreigners) i na 
dyżurach - mgr M.Szpak. 
Semestr kooczy się zaliczeniem. 

Pod koniec sem. 2 
wszyscy studenci  
piszą test 
diagnostyczny. Pozostali studenci na 1-szym semestrze nie mają języka obcego 

 

Sem 3 
60 h 

Na podstawie 
wyników 
testu 
diagnostyczne
go z sem. 2 
studenci 
zostają 
przydzieleni 
do grup j. 
angielskiego. 

Studenci, którzy nie 
są zwolnieni z  
Egzaminu C1 
Academic na 
podstawie 
certyfikatu lub 
matury zagranicznej 

Lektorat Academic English na poziomie C1 (30 godz) 

ORAZ 

Lektorat innego języka (30 godz) 

Studenci na 
poziomie C2 oraz 
studenci  zwolnieni z  
Egzaminu C1 
Academic na 
podstawie 
certyfikatu lub 
matury zagranicznej 

Lektorat Academic Writing (30 godz) 

ORAZ 

Lekorat innego języka (30 godz) 

 

Sem 4 
30-60 h 

Studenci, którzy nie są zwolnieni z  
Egzaminu C1 Academic 

Studenci na 
poziomie C1 

Kontynuują lektorat Academic English na poziomie C1 (30 godz.) 

Zakooczenie kursu Egzaminem C1 Academic. 

ORAZ  (jeśli nie wykorzystali całych 60 godzin na j. polski) 
kontynuują naukę innego języka (30 godz) 

Studenci, którzy są zwolnieni z  
egzaminu C1 Academic 

Kontynuują drugi język i/lub wybierają lektorat języka angielskiego na poziomie 
C2 

 

Sem 5 
0-60 h 

Studenci, którzy ukooczyli 60 
godzinnny lektorat Academic English 
na poziomie C1 (Czyli  Studenci, 
którzy nie zaliczyli jeszcze Egzaminu 
C1) 

Lektorat Academic English C1 (30 godz) 
Zakooczenie kursu 
Egzaminem C1 Academic 

Studenci którzy mają jeszcze wolne godziny - 
kontynuują naukę innego języka (30 godz) 

Zalecane zakooczenie kursu 
Egzaminem A2-B2 w 
zależności od poziomu 
studenta 

Studenci, którzy ukooczyli 60 
godzinnny lektorat Academic English 
na poziomie C1 (Czyli studenci, 
którzy już zaliczyli Egzamin C1) 

Kontynuują drugi język (30 godz) 

Zalecane zakooczenie kursu 
Egzaminem A2-B2 w 
zależności od poziomu 
studenta 

i/lub wybierają lektorat języka angielskiego na poziomie C2 (30 godz) 

 


