
 

Komunikat nr 9 
Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ  

z dnia 17 stycznia 2022 roku 

w sprawie:  szczegółowych warunków organizacji dodatkowego lektoratu w Jagiellońskim 
Centrum Językowym UJ 

Na podstawie Zarzadzania nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 
stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych warunków i zasad realizacji drugiego lektoratu języka 
obcego nowożytnego w ramach przedmiotów do wyboru przez studentów rozpoczynających w 
roku akademickim 2021/2022 studia drugiego stopnia, Jagiellońskie Centrum Językowe 
wprowadza dodatkowy lektorat języka obcego nowożytnego w ramach przedmiotów nieobjętych 
programem studiów dla osób, które rozpoczęły studia drugiego stopnia w roku akademickim 
2021/2022.  

§ 1   

Osoby studiujące na wszystkich kierunkach w Uniwersytecie Jagiellońskim (nie dotyczy Collegium 
Medicum), które rozpoczęły studia drugiego stopnia w roku 2021/2022 są uprawnione do 
uczestnictwa w dodatkowym lektoracie drugiego języka obcego do wyboru w wymiarze 30 godzin 
w semestrze letnim 2021/2022 oraz 30 godzin w semestrze zimowym 2022/2023 w ramach oferty 
lektoratów opublikowanej na stronie internetowej Jagiellońskiego Centrum Językowego. 

§ 2   

Osoby, które wybiorą dodatkowy lektorat decydują o wyborze języka i poziomie nauczania w 
ramach oferty Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ, które tworzy grupy w miarę 
zapotrzebowania. 

§ 3   

Lektorat może odbywać się w trybie stacjonarnym lub zdalnym, w zależności od oferty 
przedstawionej przez osobę prowadzącą zajęcia. 

§ 4     

1. Rejestracja na lektorat dodatkowy ma charakter żetonowy i odbędzie się w dniach od 24 
stycznia do 6 lutego 2022 roku. 

2. Osoby uprawnione dokonują rejestracji na semestr letni 2021/2022, natomiast rejestracja na 
semestr zimowy 2022/2023 odbędzie się automatycznie dla osób zapisanych na lektorat, które 
zgodnie z § 3 pkt 2 Zarzadzania nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 
2022 roku w sprawie szczegółowych warunków i zasad realizacji drugiego lektoratu języka 
obcego nowożytnego w ramach przedmiotów do wyboru przez studentów rozpoczynających w 



roku akademickim 2021/2022 studia drugiego stopnia będą kontynuowały lektorat po dniu 11 
marca 2022 roku. 

§ 5   

Osoba, która zaliczy oba semestry i zda egzamin końcowy otrzymuje 4 punkty ECTS. 

§ 6   

Uzyskanie oceny pozytywnej za egzamin uprawnia do otrzymania Certyfikatu Jagiellońskiego 
Centrum Językowego. 

§ 7   

Warunki zaliczenia kursu określa sylabus opublikowany na stronie internetowej Jagiellońskiego 
Centrum Językowego UJ. 

§ 8   

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor 

mgr Dominika Stopa  


