
Zapisy internetowe na lektoraty nie-angielskie w pytaniach i odpowiedziach 

Zaliczyłem dwa najwyższe moduły, lecz nie podszedłem do egzaminu B2 z tego języka. Na co mogę się 

teraz zapisad? 

Student może się zapisac na dowolny język, jednak co najmniej od poziomu A2. 

Za zgodą Kierownika SJO student może w wyjątkowej sytuacji zapisad się na poziom A1, na lektorat 

tematyczny lub zostad skierowany na powtarzanie modułu. 

 

Zaliczyłem dwa najwyższe moduły, lecz nie zdałem egzaminu B2 z tego języka. Czy mogę powtarzad  

ostatnie moduły z tego języka? 

Jeśli były to dwa najwyższe moduły to w zasadzie nie ma możliwości ich powtarzania. Trzeba się 

zapisad na inny język, co najmniej od poziomu A2. Ewentualna zgodę na powtarzanie modułów w 

takiej sytuacji może wydad wyłącznie Kierownik SJO. 

Zdałem egzamin B2. Od jakiego poziomu mogę zacząd naukę innego języka? 

Po zdaniu egzaminu B2 pozostałe godziny można wykorzystad na dowolny język na dowolnym 

poziomie (nawet A1). 

Skąd mam wiedzied, na jaki moduł mam się zapisad? 

Student rozwiązuje test diagnostyczny z danego języka, wpisuje wynik testu do systemu i otrzymuje 

propozycję modułów odpowiednich do uzyskanego wyniku. 

Uczęszczałem na moduł 5, jednak nie udało mi się go zaliczyd. Czy mogę się zapisad na moduł 6? 

Zapis poprzez system internetowy nie będzie możliwy. W wyjątkowych przypadkach zgodę na 

zapisanie się na nastepny moduł może wyrazid Kierownik danego zespołu językowego. 

Zdałem wcześniej egzamin B2. W tym semestrze muszę zaliczyd 60 godzin języka obcego. Czy muszę 

je wykorzystad na naukę jednego języka 2 razy w tygodniu? 

Nie, godziny można podzielid na dwa języki. 

Czy mogę chodzid równolegle na dwa moduły tego samego języka? (dwa razy w tygodniu ale do 

różnych grup). 

W zasadzie tylko w wyjątkowych przypadkach, powyżej M3. Wymaga to jednak zgody Kierownika 

danego zespołu językowego i zapisu do drugiej grupy osobiście w Sekretaricie SJO (pok. 419 GG). 

Nie mogę znaleźd swojego nazwiska na stronie zapisów. Co mam zrobid? 

Należy się zgłosid do Działu Obsługi Dydaktyki SJO, pok. 419 GG. 

Ile godzin języka obcego obowiązuje w danym semestrze? 

Informacja na ten temat jest dostępna na stronie SJO w menu: Studenci – Studia stacjonarne 

Zdałem egzamin B2. W tym semestrze według planu mam 4 godziny języka tygodniowo. Czy mogę je 

podzielid na dwa semestry? 

Informacja na ten temat jest dostępna na stronie SJO w menu: Studenci – Studia stacjonarne 



Zapisałem się na 60 godzin języka, ale mam do wykorzystania jeszcze 30. Czy mogę zapisad się jeszcze 

na jedne zajęcia z języka obcego? 

Proszę zgłosid się do Dziekana ds. nauczania swojego Wydziału z podaniem o zgodę na wykorzystanie 

w danym semestrze ponadwymiarowej liczby godzin. Zgodę na piśmie należy dostarczyd do 

Kierownika SJO, który ostatecznie zezwala na zapisanie się do kolejnej grupy. 

Ostatnio zaliczyłem M5 z języka rosyjskiego. Teraz chcę się zapisad na M4 z tego samego języka. Czy 

mogę? 

Nie można zapisad się na moduł niższy, niż w poprzednim semestrze. Wyjątkowe sytuacje należy 

uzgadniad z Kierownikiem danego zespołu językowego. 

Chcę uczęszczad na dwa te same moduły z jednego języka, np. M 2 we wtorki, godz. 08:30 i M2 w 

środy godzina 10:15. Czy mogę? 

Nie można uczęszczad na dwa te same moduły z jednego języka. 

Gdzie znajdę ofertę zajęd z języków nie-ang.? 

Oferta znajduje się na stronie SJO w menu: Lektoraty - Lektoraty po B2 – zapisy. Oferta jest 

umieszczana ok. 2 tygodnie przed rozpoczęciem zapisów. Informacje dotyczące terminów są 

zamieszczane w tej samej zakładce – podstrona: Terminarz zapisów. 

Co oznacza adnotacja „Sala na Południu”, umieszczona obok oferty modułu? 

Oznacza to, że zajęcia będą się odbywad na Terenie Południowym, ale są przeznaczone dla studentów 

ze wszystkich wydziałów. 

Czy mogę się wypisad z zajęd, na które się zapisałem? 

Wypisanie się z zajęd (z jednoczesnym zapisaniem się do innej grupy lub nie) jest dokonywane przez 

studenta w czasie trwania zapisów poprzez stronę internetową. 

Po zakooczeniu zapisów (nie później niż 1 miesiąc po rozpoczęciu semestru) student ma obowiązek 

zgłosid się do lektora prowadzącego grupę, z której student się wypisuje i poinformowad o chęci 

wypisania się z grupy. Jeśli student nie dopełni tego obowiązku przepadną mu godziny przypisane do 

grupy, do której się zapisał. 

Jak mogę się skontaktowad z Kierownictwem SJO? 

Informacje dotyczące terminów dyżurów Kierownictwa SJO są zamieszczone na stronie SJO w 

menu: Studium – Kierownictwo. 

Jak wygląda przygotowanie do Egzaminu B2 z hiszpaoskiego i włoskiego? 

Główna oferta z hiszpaoskiego i włoskiego to poziom A1 i A2, czyli nauka po egzaminie B2 z innego 

języka. Z powodu niewielkiej liczby osób zainteresowanych nauką na wyższych poziomach, rzadko 

tworzą się grupy na poziomach B1 czy B2, natomiast jeśli zbierze się min. 12 osób, grupa może byd 

utworzona. Jeśli nie ma możliwości utworzenia grupy na poziomie B1 czy B2, studenci mogą 

przygotowywad się do egzaminu B2 w czasie konsultacji lektorów jęz. hiszpaoskiego i włoskiego (po 

indywidualnym ustaleniu). 


