Zarządzenie nr 77
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie
organizacji nauki języków obcych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz postanowień uchwały Nr 107
Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla rad
podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie planów
studiów i programów kształcenia z późn. zm., zarządzam co następuje:
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2.

3.

4.

ZASADY OGÓLNE
§1
Efekty kształcenia w zakresie nauki języków obcych studenci Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach (dalej: „Uniwersytet”) mogą osiągnąć:
1) na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w ramach
modułów lektoratu z wybranego języka obcego;
2) na studiach drugiego stopnia w ramach modułów lektoratu albo modułów
specjalistycznych prowadzonych w języku obcym lub z wykorzystaniem tego
języka.
Nauka języka obcego w ramach modułów obowiązkowego lektoratu prowadzona jest
na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia i stacjonarnych jednolitych studiach
magisterskich, w wymiarze 120 godzin zajęć z bezpośrednim udziałem lektora
(4 moduły realizowane w czterech kolejnych semestrach po 30 godzin w każdym),
za które student uzyskuje 8 punktów ECTS (4 semestry po 2 punkty ECTS).
W ramach pracy własnej studenta moduły lektoratu mogą przewidywać pracę
z materiałami udostępnionymi na uczelnianej platformie nauczania na odległość,
w szczególności wspomagającymi naukę gramatyki i słownictwa.
Po ukończeniu przez studenta czwartego modułu zajęć, o których mowa w ust. 2,
przeprowadzana jest weryfikacja efektów kształcenia w formie egzaminu, podczas
której student zobowiązany jest wykazać się umiejętnościami językowymi, zgodnie
z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co najmniej
na poziomie B2, z zastrzeżeniem § 5.
Na stacjonarnych studiach drugiego stopnia efekty kształcenia w zakresie nauki
języków obcych na poziomie B2+ studenci mogą osiągnąć:
1) w ramach modułów specjalistycznych prowadzonych w języku obcym
lub z wykorzystaniem tego języka;
2) w ramach modułu lektoratu w wymiarze 30 godzin zajęć z bezpośrednim udziałem
lektora, za które student uzyskuje 2 punkty ECTS. W ramach pracy własnej
studenta moduł ten może przewidywać pracę z materiałami udostępnionymi na
uczelnianej platformie nauczania na odległość, w szczególności wspomagającymi
naukę gramatyki i słownictwa.
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Decyzję o wyborze jednego z powyższych wariantów podejmuje rada podstawowej
jednostki organizacyjnej, przyjmując program kształcenia i plan studiów dla danego
kierunku.
Na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich studenci, po ukończeniu
modułów obowiązkowego lektoratu na poziomie B2, zakończonego weryfikacją
efektów kształcenia w postaci egzaminu, są zobowiązani do osiągnięcia dalszych
efektów kształcenia w zakresie nauki języka obcego na poziomie B2+. Przepisy ust. 4
stosuje się odpowiednio.
Jednostką odpowiedzialną za organizację lektoratów z języków obcych dla studentów
w Uniwersytecie jest Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (dalej: „SPNJO”).
SPNJO współpracuje w tym zakresie z jednostkami odpowiedzialnymi za organizację
kształcenia na poszczególnych kierunkach.
W przypadku gdy w SPNJO nie są zatrudnieni lektorzy, będący specjalistami z języka
obcego, w zakresie którego realizacja lektoratu wynika z programu kształcenia
kierunku studiów, kierownik SPNJO w pierwszej kolejności występuje z wnioskiem
do kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o wskazanie
nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach, którzy mogliby zrealizować dane
zajęcia z lektoratu w ramach własnego pensum dydaktycznego, pod warunkiem, że nie
spowoduje to przydzielenia im godzin ponadwymiarowych.
W przypadku gdy SPNJO nie jest w stanie zrealizować wymaganej liczby zajęć bez
powierzania swoim pracownikom godzin ponadwymiarowych, kierownik SPNJO
występuje do Prorektora ds. Finansów i Rozwoju o zgodę na ich powierzenie.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
STUDIA STACJONARNE
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2.
3.
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§2
Nauczanie języków obcych w ramach lektoratów na studiach stacjonarnych
pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich prowadzone
jest w ramach pasm językowych:
1) pasmo humanistyczno-społeczne;
2) pasmo matematyczno-przyrodnicze;
3) pasmo neofilologiczne;
4) pasmo cieszyńskie.
W ramach każdego z pasm realizuje się zajęcia z języków obcych, na które
zapotrzebowanie wynika z programów kształcenia poszczególnych kierunków.
W przypadku każdego języka obcego nauczanego w ramach pasm prowadzi się grupy
o różnym poziomie zaawansowania, przy czym studenci muszą osiągnąć co najmniej
poziom B2, z zastrzeżeniem § 5.
Przypisanie kierunków studiów do pasm, o których mowa w ust. 1, obrazuje załącznik
do niniejszego zarządzenia.
Poszczególne moduły zajęć, o których mowa w § 1 ust. 2, rozpoczynają się począwszy
od semestru zimowego i trwają przez cztery kolejne semestry. Lektorzy prowadzący
poszczególne moduły zajęć zobowiązani są realizować efekty kształcenia w taki
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sposób, aby studenci mogli bez przeszkód w kolejnych semestrach zmieniać grupy
zajęciowe w ramach danego pasma, języka obcego i poziomu zaawansowania.
6. Moduły zajęć, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt. 2, realizowane są w semestrze
zimowym. W sytuacji gdyby moduły te były realizowane dla większej liczby
kierunków prowadzonych w ramach pokrewnych obszarów nauk, SPNJO za zgodą
jednostek prowadzących dane kierunki, może w ich przypadku zorganizować
nauczanie w ramach pasm.
7. Zaleca się SPNJO taką organizację zajęć z języka angielskiego, aby prowadzone były
w sposób umożliwiający studentom zalogowanie się do grupy o odpowiadającym
im poziomie i dopasowanej do ich harmonogramu zajęć, z uwzględnieniem
dotychczasowych praktyk w tym zakresie na poszczególnych kierunkach studiów.
Zajęcia z innych języków obcych będą organizowane w miarę możliwości jednego
dnia w ramach danego pasma.
8. Liczebność grupy lektoratowej określa się zgodnie z zasadami wynikającymi
z zarządzenia rektora określającego liczebności grup studenckich na zajęciach
dydaktycznych. Na potrzeby elektronicznej rejestracji studentów na zajęcia
w systemie USOS przyjmuje się, że w grupie jest 25 miejsc, z zastrzeżeniem, że liczba
ta może ulec zmianie w oparciu o czynniki, o których mowa w ust. 9.
9. Liczba grup w ramach pasm zostanie ustalona na podstawie list studentów przyjętych,
z uwzględnieniem naboru dodatkowego. Poziom poszczególnych grup ustala się na
podstawie wyników testu poziomującego. Ustalając liczbę grup, kierownik SPNJO
kieruje się troską o jakość kształcenia, jednocześnie dążąc do minimalizacji liczby
godzin ponadwymiarowych.
10. Jednostki prowadzące kierunki studiów zobowiązane są do nieodpłatnego
udostępnienia SPNJO sal dydaktycznych na potrzeby prowadzenia zajęć z lektoratów
w liczbie wystarczającej dla zorganizowania zajęć dla studentów stacjonarnych
w liczbie równej sumie studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich w danej jednostce.
STUDIA NIESTACJONARNE
§3
1. Studenci studiów niestacjonarnych są zobowiązani do osiągnięcia tych samych
efektów kształcenia w zakresie nauki języków obcych, co studenci studiów
stacjonarnych.
2. Liczbę godzin zajęć w ramach lektoratu z języka obcego na studiach niestacjonarnych,
w szczególności liczbę godzin realizowanych z bezpośrednim udziałem lektora
oraz liczbę godzin pracy studenta z materiałami udostępnionymi na uczelnianej
platformie nauczania na odległość określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej,
przyjmując program kształcenia i plan studiów dla danego kierunku, po konsultacji
ze SPNJO.
3. Szczegółowe zasady organizacji lektoratu z języka obcego na studiach
niestacjonarnych, w szczególności terminy prowadzenia zajęć, są ustalane
indywidualnie dla każdego z prowadzonych na Uczelni kierunków studiów
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przez osoby odpowiedzialne za organizację kształcenia na poszczególnych kierunkach
w porozumieniu ze SPNJO, z zastrzeżeniem, że terminy te muszą być dopasowane
do harmonogramu zajęć danego kierunku i dostosowane do specyfiki studiów
adresowanych do osób pracujących zawodowo.
KWALIFIKACJA STUDENTÓW
§4
1. Kwalifikacja studentów do poszczególnych grup językowych odbywa się
na podstawie testu poziomującego, organizowanego przez SPNJO, przeprowadzonego
przed rozpoczęciem lektoratu języka obcego.
2. Dla wszystkich studentów rozpoczynających studia w Uniwersytecie organizowane
będzie szkolenie w zakresie korzystania z uczelnianych platform nauczania na
odległość, prowadzone za pośrednictwem wybranej platformy. Szkolenie zostanie
zintegrowane z testem poziomującym z języka obcego, o którym mowa w ust. 1.
3. Katalog certyfikatów uprawniających do uznania za zaliczone efektów kształcenia
w ramach lektoratów ustalony zostanie na wniosek kierownika SPNJO przez rektora.
§5
1. Studenci mają prawo do uzupełnienia swoich umiejętności językowych na zajęciach
oferowanych przez SPNJO w ramach 30 punktów ECTS, o których mowa w § 170a
ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym na zasadach
określonych w uchwale nr 107 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia
2011 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Śląskiego w zakresie planów studiów i programów kształcenia,
lub w ramach kursów komercyjnych.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, studenci uczący się drugiego i kolejnego
języka nie są zobowiązani do osiągnięcia poziomu B2 w zakresie kompetencji
językowych.
PRZEPISY KOŃCOWE
§6
1. Niniejsze zasady organizacji lektoratów z języka obcego obowiązują studentów
rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 oraz w latach następnych.
2. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 oraz w latach
wcześniejszych, odbywają zajęcia w zakresie języka obcego na dotychczasowych
zasadach.
REKTOR

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
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