1. Informacje ogólne
Studium Języków Obcych UKSW jest jednostką ogólnouczelnianą prowadzącą lektoraty
języków obcych dla studentów studiów stacjonarnych. Lektoraty prowadzone są na poziomach
A1-C1. Warunkiem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych
magisterskich w UKSW jest wykazanie znajomości języka obcego przynajmniej na poziomie B2
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Lektorat obejmuje 4 semestry nauki języka (łącznie 120 godzin) i kończy się egzaminem
na poziomie B2 lub wyższym. Za każdy semestr lektoratu przysługują 2 punkty ECTS, za zdanie
egzaminu 2 punkty ECTS (łącznie 10 pkt. ECTS). Każdy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę.
Szczegółowy opis poziomów znajduje się na stronie: http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/21.
Lektoraty prowadzone są od poniedziałku do piątku. W semestrze zimowym 2020/2021
lektoraty odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w tym
z wykorzystaniem platformy Moodle dostępnej pod adresem: www.euksw.edu.pl).
Wszelkie informacje dotyczące lektoratów dostępne są na stronie www.sjo.uksw.edu.pl
2. Uczestnictwo w lektoratach
2.1 Test poziomujący
Aby zapisać się na pierwszy semestr lektoratu należy rozwiązać test poziomujący online.
Szczegółowe informacje podane są na stronie:
http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/695
2.2 Rejestracja na zajęcia w systemie USOS
Rejestracja na zajęcia jest semestralna i odbywa się w miesiącu poprzedzającym zajęcia danego
semestru. Przy zapisie na kolejny semestr pierwszeństwo mają dotychczasowi uczestnicy danych
zajęć. Szczegółowy opis przebiegu rejestracji znajduje się na stronie:
http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/695
Karta przedmiotu (szczegółowy opis zajęć i warunków zaliczenia) jest dostępna w systemie USOS
przed rozpoczęciem rejestracji.
2.3 Zmiana grupy, języka i poziomu lektoratu w trakcie semestru
Zapisanie się na kolejny semestr wymaga zaliczenia wszystkich poprzednich semestrów.
W uzasadnionych przypadkach kierownik SJO może wyrazić zgodę na uczęszczanie na zajęcia
bez zaliczenia semestrów poprzedzających, określając jednocześnie termin i formę uzupełnienia
braku. Student może zmienić grupę językową na grupę o wyższym lub niższym poziomie
zaawansowania po danym semestrze, w trakcie rejestracji na kolejny semestr lektoratu; przy
czym pierwszeństwo rejestracji do grup mają studenci uczestniczący w grupie w poprzednim
semestrze.
2.4 Egzamin końcowy
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego z języka obcego jest zaliczenie 4 semestrów
lektoratu. Szczegółowy opis egzaminu końcowego dostępny jest na stronie
http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/11
2.5 Przeniesienie osiągnięć studenta
Osiągnięcia studenta z innej uczelni lub z innego kierunku studiów mogą zostać uznane przez
dziekana wydziału.
2.6. Certyfikaty międzynarodowe
Zasady zwolnienia studentów z udziału w lektoracie i z egzaminu końcowego z języka obcego,
na podstawie certyfikatu międzynarodowego, przedstawione są w Decyzji Nr 9/2017 Rektora
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 r.
http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/9

