BIULETYN PRAWNY
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Rok 2019; poz. 99
ZARZĄDZENIE Nr 38
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie uznawania osiągnięć językowych i zwolnień studentów z uczestnictwa
w zajęciach z języka obcego oraz zwolnień z egzaminów prowadzonych przez Studium
Praktycznej Nauki 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 § 8 ust. 1 zarządzenia Nr 12 Rektora
UMK z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji na studiach
stacjonarnych zajęć z języków obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
(Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 37)
z a r z ą d z a się, co następuje:
§1
1.

2.

3.

4.
5.

Niniejsze zarządzenie ustala zasady zaliczania lektoratu języka obcego na studiach
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na podstawie
certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego.
Student zwolniony z uczestnictwa w lektoratach na podstawie stosownego certyfikatu ma
obowiązek przystąpienia do egzaminu końcowego z danego języka obcego
specjalistycznego ujętego w programie studiów.
Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoratach oraz z egzaminu końcowego
z języka obcego jedynie na podstawie przedstawionego stosownego certyfikatu,
potwierdzającego znajomość języka specjalistycznego, zbieżnego z kierunkiem studiów
(na poziomie zaawansowania co najmniej B2 według europejskiej skali CEFR na
studiach pierwszego stopnia i co najmniej B2+ według europejskiej skali CEFR na
studiach jednolitych i studiach drugiego stopnia).
Wykaz uznawanych certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających znajomość
języka obcego określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
W przypadku przedłożenia dokumentu, który nie jest ujęty w załączniku nr 1, decyzję
o ewentualnym uznaniu tego dokumentu podejmuje kierownik Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych.
§2

1.

Student ubiegający się o zwolnienie z lektoratu, lub zwolnienie z lektoratu i egzaminu
końcowego przewidzianych dla zajęć z języka obcego składa do kierownika Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych wniosek według wzoru określonego w załączniku
nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.

3.
4.

5.

Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, student przedkłada do wglądu oryginał
i dołącza kserokopię certyfikatu lub innego dokumentu, o którym mowa w załączniku
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Uznawane są tylko certyfikaty z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 5 lat przed datą
ich przedłożenia w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
Z zastrzeżeniem ust. 5 student rozpoczynający zajęcia z języka obcego składa wniosek
w terminie:
1) od 20 września do 10 października – jeśli kształcenie językowe rozpoczyna się od
semestru zimowego,
2) od 1 marca do 15 marca – jeśli kształcenie językowe rozpoczyna się od semestru
letniego.
W przypadku gdy student uzyskał certyfikat uprawniający do ubiegania się o uznanie
efektów uczenia się przewidzianych dla zajęć z języka obcego i zwolnienia
z uczestnictwa w lektoratach języków obcych po upływie terminu, o którym mowa w ust.
4, może złożyć wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 po upływie tego terminu.
§3

Zwolnienie studenta z uczestnictwa w zajęciach z języka obcego jest równoznaczne
z uzyskaniem liczby punktów ECTS przewidzianej w programie studiów dla danego kierunku
oraz z uzyskaniem oceny końcowej z egzaminu określonej w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2019 r.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Tretyn
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