
S t r o n a  | 1 

 

 

 Zasady obowiązujące na zajęciach z języków obcych 

w Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 
1. Zajęcia z języka obcego realizowane są zgodnie z programem studiów.  Na studiach drugiego stopnia 

prowadzone są zajęcia z języka specjalistycznego. 

2. Na studiach pierwszego stopnia lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2, a na studiach jednolitych 

magisterskich na kierunku weterynaria lektorat z języka obcego kończy się egzaminem na poziomie B2+. 

3.  Na studiach drugiego stopnia zajęcia z języków obcych prowadzone są na poziomie B2+ i kończą się 

zaliczeniem na ocenę lub egzaminem. 

4. Na kierunku turystyka i rekreacja, na którym obowiązują dwa języki obce, jeden z lektoratów może 

zakończyć się znajomością języka na poziomie niższym niż B2. 

5. Zmiana decyzji podjętej przez studenta w kwestii wyboru języka, możliwa jest jedynie w wyjątkowych 

przypadkach, w terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć z języka obcego. O możliwości zmiany 

lektoratu decyduje Kierownik Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji.  

 

ZWOLNIENIA Z LEKTORATU  

1. Zwolnienia studentów z udziału w zajęciach odbywają się na podstawie przedłożonego dokumentu 

potwierdzającego zdany egzamin z języka obcego na odpowiednim poziomie B2, B2+, C1. Okres czasu, 

który upłynął od daty zdanego egzaminu nie może być dłuższy niż 5 lat. Studenci są jednak zobowiązani 

do zaliczenia zagadnień związanych z językiem specjalistycznym realizowanym w każdym semestrze 

nauki. 

2. Zwolnienia studentów z zajęć języka obcego odbywają się również na podstawie przedłożonego 

certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na wymaganym poziomie. Lista zwalniających 

certyfikatów dostępna jest w Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji. Również w tym 

przypadku studenci zobowiązani są do zaliczenia treści specjalistycznych. 

3. Student, który w trakcie realizacji lektoratu uzyska certyfikat znajomości realizowanego języka obcego, 

może być zwolniony z jego kontynuowania. Student zobowiązany jest do zaliczenia treści 

specjalistycznych. 
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4. Student rozpoczynający naukę równocześnie na dwóch kierunkach studiów, realizuje lektorat na jednym 

ze studiowanych kierunków, na drugim kierunku studiów student zobowiązany jest do zaliczenia treści 

specjalistycznych związanych ze studiowaną dziedziną. 

5. Student rozpoczynający naukę na drugim lub kolejnym kierunku na studiach drugiego stopnia lub 

rozpoczynający naukę równocześnie na dwóch kierunkach na studiach drugiego stopnia, nie posiada 

uprawnień do zwolnienia z zajęć i realizuje język obcy w ramach zajęć z języka specjalistycznego na 

poziomie B2+, zgodnie z programem studiów danego kierunku. 

 

LEKTORAT 

1. Zajęcia z języków obejmują 3 semestry nauki na pierwszym stopniu studiów stacjonarnych (105 godz.), 

4 semestry nauki na kierunkach weterynaria, analityka weterynaryjna, turystyka i rekreacja (120 

godz.), 4 semestry nauki na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia i kończą się Egzaminem 

Centralnym z języków obcych.  

2. Obowiązujący poziomy nauki to B2, istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach w grupach na 

poziomie B2+ lub C1. 

3. Program zajęć obejmuje naukę języka i sprawności akademickich oraz języków specjalistycznych, co w 

przypadku większości kierunków stanowi odpowiednio 60% / 40% zajęć, a na kierunku weterynaria 

odpowiednio 40% / 60% zajęć. 

4. Każdy semestr nauki języka kończy się zaliczeniem ze stopniem. 

5. Na ocenę końcową składają się oceny z: 

- kartkówek - minimum 3 w semestrze,  

- kolokwiów pisemnych - co najmniej 1 w semestrze, 

- wypowiedzi ustnych - co najmniej 1 w semestrze; 

- wypowiedzi pisemnych - co najmniej 1 w semestrze.  

6. Progi punktowe ze sprawdzianów i kartkówek są następujące:  

95 %-100%  ocena  5,0 

88% - 94%   ocena  4,5 

80% - 87%   ocena  4,0 

70% - 79%   ocena  3,5 

60% - 69%   ocena  3,0 

Szczegółowe kryteria oceny dostępne są w CNJOiC. 
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7. Ponadto w skład oceny semestralnej wchodzi ocena z aktywności studenta na zajęciach i z 

systematycznego przygotowywania się do zajęć.  

8. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich prac pisemnych i 

wypowiedzi ustnych oraz wysoka frekwencja na zajęciach. 

9. Jeśli student nie uzyska oceny pozytywnej na zaliczenie semestru w pierwszym terminie, ma prawo do 

zaliczenia przedmiotu w sesji egzaminacyjnej lub poprawkowej. 

 

NIEOBECNOŚCI 

1. Obecność na lektoratach zgodnie z Regulaminem Studiów jest obowiązkowa. 

2. Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną w semestrze. Pozostałe nieobecności powinny 

być usprawiedliwione na podstawie zwolnienia lekarskiego przedstawionego nie później niż 7 dni 

roboczych od nieobecności. Jeśli prowadzący zajęcia stwierdzi 3 nieusprawiedliwione nieobecności 

studenta na zajęciach, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do dziekanatu danego kierunku. 

3. Student ma obowiązek, samodzielnie lub korzystając z konsultacji lektora, nadrobić zaległości 

wynikające z nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych. 

 

EGZAMIN CENTRALNY 

1. Zajęcia z języków obcych na pierwszym stopniu studiów (S1) kończą się Egzaminem Centralnym 

obejmującym język akademicki na jednym z wyżej wymienionych poziomów oraz język specjalistyczny.  

2. Egzamin składa się z 2 części: ustnej oraz pisemnej.  

Wypowiedź ustna obejmuje przygotowanie oraz wygłoszenie krótkiej prezentacji w języku obcym 

związanej ze studiowaną dziedziną. Prezentację należy wygłosić na zajęciach w ostatnim semestrze nauki 

języka obcego. 

Egzamin pisemny składa się z 4 części sprawdzających kompetencje w zakresie: 

- słuchania,  

- czytania, 

- pisania; 

- znajomości struktur leksykalno-gramatycznych. 

Liczba punktów możliwych do uzyskania na egzaminie wynosi 100pkt. Z tego z części ustnej - 20pkt, z części 

pisemnej – 80pkt. Minimalna liczba punktów wymaganych do zaliczenia części ustnej wynosi 12pkt. Punkty 

uzyskane w części ustnej poniżej tego progu nie dopuszczają do przystąpienia do Egzaminu pisemnego. 
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3. Zwolnienia z egzaminu odbywają się na podstawie uzyskania oceny bardzo dobrej (5,0) na zakończenie 

każdego semestru nauki języka obcego. 

4. Jeśli student nie uzyska oceny pozytywnej na zaliczenie przedmiotu w pierwszym terminie, nie ma 

prawa przystąpić do egzaminu. Po uzyskaniu zaliczenia w późniejszym terminie student ma możliwość 

przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej.  

5. Terminy egzaminów z języków obcych określają zapisy w Regulaminie Studiów. 

 

KONSULTACJE 

1. Studenci mają możliwość kontaktu z lektorem / wykładowcą w godzinach konsultacji odbywanych 

stacjonarnie w siedzibie Centrum, ul. Głęboka 28 lub w pokoju nr 9 w budynku Agro II. 

2. Studenci mają również możliwość skontaktowania się z lektorem / wykładowcą drogą mailową za 

pośrednictwem poczty służbowej. 

 

Powyższe informacje organizacyjne dotyczą również lektoratu z 2. języka obcego na kierunku turystyka i 

rekreacja, studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (N1) oraz studiów drugiego stopnia (S2/N2) z 

wyłączeniem informacji dotyczących Egzaminu Centralnego. 

• Egzamin na kierunku turystyka i rekreacja na lektoracie z 2. języka oraz na studiach 

niestacjonarnych pierwszego stopnia (N1) 

Informacje dotyczące zakresu wymaganych treści oraz formy egzaminu dostępne są u wykładowców. 

• Egzamin / Zaliczenie na studiach drugiego stopnia: 

1. Na studiach drugiego stopnia obowiązującą formą egzaminu końcowego / zaliczenia jest prezentacja w 

języku obcym z zakresu studiowanej dziedziny. 

2. Prezentacja powinna trwać od 10 do 15 minut. 

3. Student może otrzymać za prezentację maksymalnie 20 punktów. 

4. Kryteria oceny prezentacji są zgodne z kryteriami oceny wypowiedzi na zaliczenie przedmiotu język obcy 

na pierwszym stopniu studiów. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad studiowania na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zawarte 

są w Regulaminie Studiów UP w Lublinie z dnia 1 października 2022 r.  

 


