ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO
W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Jagiellońskie Centrum Językowe jest międzywydziałową jednostką organizacyjną działalności
podstawowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zadaniem Jagiellońskiego Centrum Językowego
jest kształcenie studentów oraz doskonalenie kadry naukowej i doktorantów w zakresie
języków obcych. Centrum oferuje również ogólnodostępne, odpłatne kursy językowe.

Ogólne zasady kształcenia językowego w ramach zajęć lektoratowych
dla studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
§1
Studenci studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego pierwszego i drugiego stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich mają prawo do nauki języka obcego zgodnie z
zasadami określonymi przez Uchwałę nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
25 stycznia 2012 r. § 13 pkt. 3.
W przypadku studiów trzeciego stopnia studenci mają prawo do nauki języka obcego w
wymiarze 60 godzin zajęć językowych.

§2
W przypadku studentów kierunków filologicznych przez język obcy należy rozumieć inny
język niż język kierunkowy lub języki kierunkowe.

§3
Nauka może odbywać się w ramach jednego lub kilku kursów, z których co najmniej jeden
kończy się egzaminem.
§4
Student ma prawo wyboru kursu lub kursów spośród oferowanych przez Jagiellońskie
Centrum Językowe.
§5
Student, zgodnie z programem wybranych studiów, w ramach zajęć lektoratowych jest
zobowiązany do nauki języków obcych w terminach ustalonych przez JCJ, zgodnie z

wyznaczonymi godzinami bloków językowych. Język, czas trwania lektoratu oraz wymiar
godzin określa Wydział/Instytut Macierzysty studentów.

§6
Liczba godzin nauki języka łacińskiego w ramach zajęć lektoratowych jest uzależniona od
Instytutu Macierzystego i wynosi od 60 do 120. Z lektoratu zwolnieni są finaliści Olimpiady
Języka Łacińskiego. Studenci, którzy uczyli się łaciny w szkole średniej, mogą przystąpić do
egzaminu z języka łacińskiego. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu są oni
zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w lektoracie. Zasada ta nie dotyczy studentów historii i
historii sztuki.

Organizacja zajęć lektoratowych

§7
Studenci uprawnieni do nauki języków obcych, rejestrują się poprzez elektroniczny system
rejestracji USOS, wybierając kurs z oferty JCJ. Przy wyborze kursu studenci powinni się
kierować wymaganiami określonymi przez Wydział/Instytut Macierzysty w odniesieniu do
liczby godzin i poziomu. W I turze logowania studenci powinni wybierać kursy dedykowane
dla poszczególnych Wydziałów. Jest to istotne ze względu na specjalistyczne moduły zawarte
w poszczególnych kursach. W II turze logowania studenci mogą się logować do wszystkich
grup w miarę wolnych miejsc. Maksymalna liczba studentów w grupie językowej to 16 osób
(w uzasadnionych przypadkach liczba ta może ulec zmianie).
Terminy rejestracji w systemie USOS są publikowane w drugiej połowie czerwca każdego
roku akademickiego.
Po zakończeniu semestru zimowego studenci są automatycznie logowani w systemie USOS
do swoich grup na semestr letni.
§8
Student przyjęty na kurs ma prawo zrezygnować z nauki, z prawem przeniesienia na inny kurs
(w miarę wolnych miejsc) poprzez wylogowanie się lub przelogowanie się w systemie USOS
podczas aktywnej rejestracji. Po zakończonej rejestracji student powinien złożyć w
Sekretariacie JCJ stosowny wniosek. Powinno to nastąpić w semestrze zimowym do 18
października każdego roku akademickiego oraz w semestrze letnim do 4 marca każdego roku
akademickiego. Rezygnacja z kursu w terminie późniejszym oznacza wykorzystanie
przysługującej liczby godzin nauki w danym semestrze.

Należy przy tym upewnić się, czy nowo wybrany kurs spełnia wymagania określone przez
Wydział/Instytut Macierzysty.
Student ma obowiązek „podpiąć” lektorat w systemie USOS do 22 października w semestrze
zimowym i 8 marca w semestrze letnim.

§9
Obecność na zajęciach lektoratowych jest obowiązkowa.

Zaliczenia semestru i egzaminy końcowe zajęć lektoratowych

§ 10
Lektoraty prowadzone są w formie zajęć praktycznych. Poziomy grup lektoratowych z
języków nowożytnych odpowiadają skalom referencyjnym Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy.
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie minimum 60% punktów na podstawie oceny
wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz aktywności studenta na zajęciach. Zakres materiału
obowiązującego podczas zaliczenia i egzaminu końcowego jest ogłoszony w terminie do
trzech tygodni od rozpoczęcia zajęć przez lektora prowadzącego. Warunkiem zdania
egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej i ustnej, czyli minimum 60%
punktów z każdej części osobno. Aby przystąpić do części ustnej egzaminu, należy najpierw
zaliczyć część pisemną.
§ 11
Okresem zaliczeniowym lektoratu, zgodnie z Regulaminem Studiów, obowiązującym w UJ
od października 2006 roku, jest rok akademicki. Na zakończenie każdego semestru nauki
student powinien otrzymać zaliczenie z oceną i oznaczeniem poziomu wg skali Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
§ 12
Studenci studiów stacjonarnych UJ są zobowiązani zakończyć kurs językowy egzaminem
końcowym z oceną, z zaznaczeniem poziomu wg skali Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy, zgodnie z wymaganiami określonymi w programach
studiów.
Wymaganym poziomem minimalnym dla egzaminu końcowego jest poziom zgodny z

zasadami określonymi przez Uchwałę nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
25 stycznia 2012 r. § 13 pkt. 2.
Instytut Macierzysty może określić inny wymagany poziom egzaminu końcowego.
Zgodnie z Uchwałą Senatu UJ 2/I/2012 z 25 stycznia 2012, która określa minimalną liczbę
godzin zajęć w zakresie nauki języków obcych na studiach stacjonarnych, minimalna liczba
punktów ECTS za zaliczenie modułu kształcenia wynosi 4 pkt ECTS na studiach I stopnia, 2
pkt ECTS na studiach II stopnia i 6 pkt. ECTS na jednolitych studiach magisterskich. Punkty
ECTS przypisywane są za zaliczenie modułu kształcenia potwierdzone egzaminem lub
certyfikatem.
§ 13
Zgodnie z Regulaminem studiów UJ (par. 25 ustęp 4) student ubiegający się o przyznanie
Indywidualnego Toku Studiów (ITS) przedstawia kierownikowi podstawowej jednostki
organizacyjnej do zaakceptowania tryb zaliczeń i egzaminów przewidzianych na dany semestr
oraz warunki zaliczeń uzgodnione i zaopiniowane przez nauczycieli akademickich
odpowiadających za realizację poszczególnych przedmiotów w danym semestrze. Oznacza to,
że warunki zaliczenia lektoratu językowego w tym trybie powinny być uzgadniane przez
studenta z prowadzącymi zajęcia w momencie ubiegania się o ITS.
Przepisywanie ocen w ramach UJ (zmiana kierunku studiów, studia dwukierunkowe), jak
również zaliczania lektoratów z innych uczelni reguluje par.11 pkt. 3 i 3a Regulaminu
studiów UJ:
3. „ Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek studenta
może wyrazić zgodę na uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu oraz
uzyskanych w związku z tym punktów ECTS w okresie, o którym mowa w ust. 2
in fine także w przypadku podjęcia dodatkowych studiów na innym kierunku
lub specjalności, zmiany kierunku studiów lub specjalności, zaliczenia
przedmiotów na innym kierunku lub specjalności lub innej uczelni oraz w razie
ponownego przyjęcia na studia”
3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej podejmuje rozstrzygnięcie w porozumieniu z prowadzącym
przedmiot, po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów, kierując się
programem studiów obowiązującym na danym kierunku lub specjalności,
choćby zachodziły w tym zakresie różnice w stosunku do programu studiów
obowiązującego na poprzednim kierunku studiów lub specjalności. W
przypadku stwierdzenia różnic programowych, w szczególności wynikających z
rozbieżnych efektów kształcenia, kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej może określić niższą liczbę punktów zaliczeniowych
podlegających uwzględnieniu lub w ogóle nie uwzględniać danego
przedmiotu.

Oznacza to, że decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki podstawowej (Dziekan),
który może zwrócić się do JCJ z prośbą o opinię w tej sprawie.
§ 14
Wolne żetony
Studenci realizujący lektorat w ramach wolnych żetonów mogą brać udział w kursach z
dowolnie przez siebie wybranych języków. Mogą oni przystępować do egzaminu końcowego
tylko w przypadku ukończenia całości danego lektoratu. Przystąpienie do egzaminu
końcowego jest możliwe tylko po zaliczeniu wszystkich semestrów danego kursu.

§ 15
Sekwencyjność zaliczania lektoratów
Studenci winni realizować zajęcia językowe zaliczając kolejno następujące po sobie semestry
(moduły). Oznacza to, że niemożliwe jest realizowanie kolejnego semestru bez zaliczenia
poprzedniego.

§ 16
Zasady zaliczania lektoratu na podstawie certyfikatów potwierdzających znajomość języka
obcego oraz wykaz uznawanych certyfikatów zawiera Zarządzenie nr 106 Rektora UJ z 21
października 2014 roku.
Certyfikaty te zwalniają z zajęć lektoratowych i z egzaminu końcowego. Studentowi
pozostaje jednak prawo wyboru przepisania oceny z certyfikatu lub przystąpienia do
egzaminu kończącego lektorat w celu uzyskania oceny wyższej. Studenci zwolnieni z
lektoratu językowego na podstawie certyfikatu zewnętrznego zachowują prawo do nauki
danego języka na wyższym poziomie lub nauki innego języka obcego w ramach
przysługującej liczby godzin lektoratowych.
§ 17
Student studiów stacjonarnych, po zdaniu egzaminu końcowego z języka obcego może
wystąpić o wydanie Certyfikatu Językowego. Certyfikat Językowy poświadcza znajomość
języka obcego posiadacza według poziomów biegłości określonych w 'Europejskim systemie
opisu kształcenia językowego'. Certyfikat wydawany jest tylko tym studentom, którzy
zakończyli kurs języka obcego egzaminem zdanym w JCJ.
§ 18
Student, który z różnych przyczyn nie zaliczył lektoratu w regulaminowym trybie może
przystąpić do odpłatnego egzaminu językowego, o ile wyrazi na to zgodę Wydział/Instytut
Macierzysty. Wysokość opłaty na dany rok akademicki reguluje zarządzenie Rektora UJ.

Terminy dodatkowych egzaminów językowych
egzaminacyjnymi w danym roku akademickim.
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§ 19
W uzasadnionych przypadkach student może ubiegać się o zgodę na powtarzanie roku z
danego lektoratu, zgodnie z przepisami ogólnymi, przy czym jest zobowiązany do jego
ukończenia w terminie wskazanym przez Wydział/Instytut Macierzysty oraz na zasadach
regulujących warunki powtarzania zajęć.

Postanowienia końcowe
§ 20
Sprawy, które nie zostały objęte powyższymi zasadami, w tym organizacja nauczania
języków na studiach międzywydziałowych, są rozstrzygane na bieżąco przez Dyrekcję JCJ.

