BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2019; poz. 37

ZARZĄDZENIE Nr 12
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie szczegółowego trybu organizacji na studiach stacjonarnych zajęć z języków
obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 6 Uchwały Nr 5 Senatu UMK
z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów do wymagań ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Biuletyn Prawny UMK z 2019
r., poz. 27)
z a r z ą d z a się, co następuje:
§1
W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej Uniwersytetem, na studiach
stacjonarnych wprowadza się zasady organizacji zajęć z języków obcych specjalistycznych,
zwanych dalej lektoratami, prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
- na studiach prowadzonych w Toruniu oraz Zakład Lingwistyki Stosowanej na Wydziale
Lekarskim - na studiach prowadzonych w Collegium Medicum.
§2
1.

2.

Lektorat jest realizowany w wymiarze 120 godzin na studiach pierwszego stopnia i jest
kontynuowany w wymiarze 30 godzin na studiach drugiego stopnia. Na studiach
jednolitych magisterskich lektorat jest realizowany w wymiarze 150 godzin.
Za zaliczenie lektoratu student uzyskuje:
1) 7 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia,
2) 3 punkty ECTS na studiach drugiego stopnia,
3) 10 punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich.
§3

1.

Lektoraty na studiach pierwszego stopnia są realizowane:
1) w części toruńskiej UMK - w sekwencji po 60 godzin w semestrze, począwszy od
trzeciego semestru studiów,
2) w części bydgoskiej UMK - w sekwencji po 40 godzin w semestrze, począwszy od
drugiego semestru studiów.

2.

3.

W każdym semestrze zajęć lektoratu z języka angielskiego w ramach 60 godzin zajęć,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 godziny są realizowane z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Godziny realizowane z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość – bez względu na to, czy są to godziny w pensum czy
ponadwymiarowe - są w systemie USOS odejmowane od godzin zajęć, a różnica godzin
jest wykazywana w godzinach pracy iw godzinach wykonanych w kartach obciążeń
i sprawozdaniach z działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich.
Pierwszy semestr nauki kończy się:
1) w części toruńskiej UMK - zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 3 punktów ECTS,
a drugi semestr nauki - zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem i uzyskaniem 4 punktów
ECTS,
2) w części bydgoskiej UMK - zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 2 punktów ECTS.
W przypadku rozliczenia semestralnego drugi semestr lektoratu z języka obcego
kończy się zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 2 punktów ECTS a ostatni semestr
nauki - egzaminem i uzyskaniem 3 punktów ECTS. W przypadku rozliczenia rocznego
ostatni rok lektoratu z języka obcego kończy się egzaminem i uzyskaniem 5 punktów
ECTS.
§4

1.

2.
3.

4.

Lektoraty na studiach drugiego stopnia są realizowane:
1) w części toruńskiej UMK:
a) w sekwencji po 15 godzin w semestrze, począwszy od drugiego semestru studiów
lub
b) w wymiarze 30 godzin w drugim semestrze studiów.
2) w części bydgoskiej UMK w wymiarze 30 godzin w drugim semestrze studiów.
Zajęcia, o których mowa w ust 1 pkt 1a są realizowane na 8 spotkaniach organizowanych
co 2 tygodnie.
W części toruńskiej UMK:
a) pierwszy semestr nauki kończy się zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 1 punktu ECTS,
a drugi semestr nauki - zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem i uzyskaniem 2 punktów
ECTS – w przypadku zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 1a,
b) zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem i uzyskaniem 3 punktów ECTS – w przypadku
zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 1b).
W części bydgoskiej UMK lektorat kończy się egzaminem i uzyskaniem 3 punktów ECTS.
§5

1.

2.

Lektoraty na studiach jednolitych magisterskich są realizowane:
1) w części toruńskiej UMK - począwszy od trzeciego semestru studiów w sekwencji po
60 godzin w semestrze trzecim i czwartym oraz po 15 godzin w semestrze piątym
i szóstym, przy czym w semestrze piątym i szóstym zajęcia są realizowane na
8 spotkaniach organizowanych co 2 tygodnie,
2) w części bydgoskiej UMK - począwszy od drugiego semestru studiów w sekwencji po
40 godzin w semestrze drugim, trzecim i czwartym oraz 30 godzin w semestrze
piątym.
W części toruńskiej UMK - pierwszy semestr nauki kończy się zaliczeniem na ocenę
i uzyskaniem 3 punktów ECTS, drugi semestr nauki – zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem
3 punktów ECTS, trzeci semestr nauki – zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 1 punktu
ECTS, czwarty semestr nauki - zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem i uzyskaniem
3 punktów ECTS,
2

3.

4.

W części bydgoskiej UMK - pierwszy semestr nauki kończy się zaliczeniem na ocenę
i uzyskaniem 2 punktów ECTS. W przypadku rozliczenia semestralnego drugi semestr
lektoratu z języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 2 punktów ECTS,
trzeci semestr lektoratu z języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem
2 punktów ECTS, a ostatni semestr nauki - egzaminem i uzyskaniem 4 punktów ECTS.
W przypadku rozliczenia rocznego drugi i trzeci semestr lektoratu z języka obcego kończy
się zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 4 punktów ECTS, a ostatni semestr nauki
- egzaminem i uzyskaniem 4 punktów ECTS.
Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§6

1.
2.

Program studiów może przewidywać zajęcia z dodatkowego języka obcego.
Na studiach, których program przewiduje lektorat z języka łacińskiego, zajęcia z tego
języka odbywają się w sekwencji 30 godzin w semestrze, począwszy od pierwszego
semestru studiów. Każdy semestr lektoratu z języka łacińskiego kończy się zaliczeniem na
ocenę i uzyskaniem 2 punktów ECTS.
§7

1.

2.

3.

Kwalifikacja studentów do grup nauczania języka obcego na określonych poziomach,
dokonywana jest na podstawie testu diagnostycznego organizowanego przez:
1) Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - na kierunkach prowadzonych
w Toruniu,
2) Zakład Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Lekarskim - na kierunkach
prowadzonych w Collegium Medicum.
Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich obligatoryjnie rozwiązują test diagnostyczny na platformie Moodle
nie później niż do końca 4 tygodnia pierwszego semestru.
Po zakwalifikowaniu do odpowiedniego poziomu znajomości języka obcego, student
zobowiązany jest zarejestrować się poprzez USOS, do właściwej grupy językowej,
z zastrzeżeniem § 8.
§8

1.

2.

3.

4.

Student, legitymujący się jednym z certyfikatów językowych lub innym dokumentem,
określonym w zarządzeniu rektora, wskazującym na jego umiejętności językowe
w zakresie właściwym dla studiowanego kierunku studiów, może zostać zwolniony
z udziału w zajęciach z języka obcego i obowiązku zdawania egzaminu z tego języka lub
może zostać zwolniony z udziału w zajęciach z języka obcego z zachowaniem obowiązku
zdawania egzaminu z tego języka.
W przypadku wymienionym w ust.1 ocenę znajomości języka ustala się zgodnie
z zasadami ekwiwalentności, określonymi przez Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych.
Student, o którym mowa w ust. 1, może skorzystać z przysługującego mu prawa ubiegania
się o zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach języka obcego w terminach określonych przez
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
Terminy, o których mowa w ust. 3 są podawane na stronach internetowych Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem
rozpoczęcia kształcenia językowego.
3

5.
6.

7.

Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do studentów kierunków prowadzonych w części
bydgoskiej UMK.
Student może, w terminie wyznaczonym przez Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych, a na kierunkach prowadzonych w Collegium Medicum przez Zakład Lingwistyki
Stosowanej na Wydziale Lekarskim, przystąpić do egzaminu z tego języka bez obowiązku
uczęszczania na zajęcia.
Egzamin, o którym mowa w ust. 6, potwierdza nie tylko ogólne umiejętności językowe
studenta, lecz także umiejętności w właściwym zakresie dla studiowanego określonego
kierunku studiów.
§9

1.
2.

3.

Student, po ukończeniu cyklu kształcenia językowego przewidzianego programem
i planem studiów, przystępuje do egzaminu końcowego.
Poziom egzaminu, o którym mowa w ust.1, wynika z określonych przez Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych, a na kierunkach prowadzonych w Collegium
Medicum przez Zakład Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Lekarskim efektów uczenia
się, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz Polską Ramą
Kwalifikacji.
Egzamin, o którym mowa w ust.1 organizuje i przeprowadza Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych, a na kierunkach prowadzonych w Collegium Medicum Zakład
Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Lekarskim.
§ 10

1.

2.

Organizacja zajęć z języków obcych przewidzianych w programach i planach studiów
obowiązujących studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019
i latach wcześniejszych, odbywa się według dotychczasowych zasad, aż do zakończenia
planowanego cyklu kształcenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2019 r. i ma zastosowanie do organizacji
zajęć z języków obcych przewidzianych w programach i planach studiów stacjonarnych
obowiązujących studentów rozpoczynających kształcenie na studiach począwszy od roku
akademickiego 2019/2020.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Tretyn
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