
 

Poz. 285 

UCHWAŁA NR 103 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 17 listopada 2021 r. 

w sprawie zasad prowadzenia lektoratów i przyjmowania egzaminów  
z języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim 

Na podstawie § 24 ust. 3 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim 
(Monitor UW z 2019 r. poz. 186) postanawia się, co następuje: 

§ 1 

Ustala się zasady prowadzenia lektoratów i przyjmowania egzaminów z języków 
obcych na Uniwersytecie Warszawskim stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Do czasu powołania Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych  
i Certyfikacji Biegłości Językowej utworzonej na mocy niniejszej uchwały swoje funkcje 
wykonuje Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej, o której mowa 
w zarządzeniu nr 232 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 października 
2020 r. w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej 
na kadencję 2020-2024 (Monitor UW z 2020 r. poz. 425). 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 119 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
17 czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych 
oraz certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2009 r. poz. 122). 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od roku 
akademickiego 2021/2022.  

Przewodniczący Senatu UW  
Rektor: A. Z. Nowak 
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Załącznik  
do uchwały nr 103 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 listopada 2021 r.  

w sprawie zasad prowadzenia lektoratów i przyjmowania egzaminów z języków obcych  
na Uniwersytecie Warszawskim 

ZASADY PROWADZENIA LEKTORATÓW I PRZYJMOWANIA EGZAMINÓW  
Z JĘZYKÓW OBCYCH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Organizację procesu nauczania i doskonalenia znajomości języków obcych,  
tj. nabywania kompetencji językowych i międzykulturowych zgodnych ze standardami 
Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego, zwanego dalej „ESOKJ”, 
stanowiących podstawę certyfikacji biegłości językowej na Uniwersytecie 
Warszawskim, zapewnia Uniwersytecki System Nauczania Języków Obcych, zwany 
dalej „USNJO”. 

§ 2 

Przedmiotem działania USNJO jest nauczanie języków obcych w formie 
lektoratów oraz organizacja certyfikacji biegłości językowej. 

§ 3 

W przypadku cudzoziemców: 
1) język polski może stanowić język obcy w ramach USNJO; 
2) językiem obcym w ramach USNJO nie może być język ojczysty lub język urzędowy 

kraju pochodzenia cudzoziemca. 

ZASADY PROWADZENIA LEKTORATÓW 

§ 4 

Lektorat jest formą zajęć dydaktycznych służących nauczaniu języków obcych. 

§ 5 

1. Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich przyjęci na pełen cykl kształcenia mają prawo do bezpłatnego 
korzystania z lektoratów w wymiarze nieprzekraczającym 240 godzin dydaktycznych.  

2. Studenci studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich przyjęci na pełen cykl kształcenia mają prawo do korzystania 
z lektoratów w ramach opłaconego czesnego za studia w wymiarze 
nieprzekraczającym 240 godzin dydaktycznych.   

3. Doktoranci przyjęci na pełen cykl kształcenia mają prawo do bezpłatnego 
korzystania z lektoratów w wymiarze nieprzekraczającym 120 godzin dydaktycznych. 

4. Cudzoziemcy mogą otrzymać dodatkowe bezpłatne godziny dydaktyczne  
w celu skorzystania z nauki języka polskiego jako języka obcego  
w ramach lektoratów. 

5. Studenci studiów drugiego stopnia mogą otrzymać bezpłatne godziny 
dydaktyczne w celu skorzystania z lektoratów na poziomie co najmniej B2+. 
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§ 6 

1. Studenci studiów stacjonarnych nabywają prawo do dodatkowych godzin 
dydaktycznych lektoratów, o ile studiują na dodatkowym kierunku studiów, wyłącznie 
w przypadku, gdy lektorat zaliczony na jednym kierunku ze względów merytorycznych 
nie może być uznany za równoważny przez kierownika jednostki dydaktycznej na 
innym kierunku studiów.  

2. Studenci studiów niestacjonarnych mają prawo do skorzystania  
z lektoratów w wymiarze określonym w § 5 ust. 2 z tytułu czesnego opłacanego na 
każdym kierunku studiów. 

§ 7 

Lektoraty są prowadzone w semestralnych modułach według jednolitych 
ramowych programów nauczania. 

§ 8 

Lektoraty są prowadzone przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu 
Warszawskiego wyznaczone przez Rektora. 

ZASADY PRZYJMOWANIA EGZAMINÓW Z JĘZYKÓW OBCYCH 

§ 9 

1. Egzaminy z języków obcych przeprowadza się w formie egzaminów 
certyfikacyjnych poświadczających biegłość językową. 

2. Egzaminy certyfikacyjne są przeprowadzane na poziomach A2, B1, B2, C1 
oraz C2 według standardów określonych w ESOKJ. 

§ 10 

1. Studenci studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich 
oraz doktoranci mają prawo przystąpić bezpłatnie do egzaminów certyfikacyjnych  
w dwóch terminach. 

2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 przystąpienie do egzaminów 
certyfikacyjnych następuje za odpłatnością. 

3. Do egzaminów certyfikacyjnych mogą przystąpić także osoby spoza 
wspólnoty Uniwersytetu Warszawskiego. 

§ 11 

Egzaminy certyfikacyjne przeprowadzają komisje egzaminacyjne, w skład 
których wchodzą nauczyciele akademiccy zajmujący się glottodydaktyką zatrudnieni 
w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego prowadzących lektoraty. 
W skład komisji egzaminacyjnych mogą wchodzić ponadto doktoranci. 

§ 12 

Rektor w drodze zarządzenia określa zasady organizacji certyfikacji biegłości 
językowej na Uniwersytecie Warszawskim. 
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RADA KOORDYNACYJNA DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH  
I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ 

§ 13 

1. Nadzór nad realizacją lektoratów oraz certyfikacji biegłości językowej 
sprawuje Rada Koordynacyjna ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości 
Językowej, zwana dalej „Radą Koordynacyjną”. 

2. Rada Koordynacyjna w szczególności:  
1) opracowuje we współpracy z jednostkami prowadzącymi lektoraty jednolite 

ramowe programy nauczania lektoratów; 
2) koordynuje zatwierdzanie corocznej oferty lektoratów;   
3) koordynuje ustalanie terminów rejestracji na lektoraty;  
4) dba o jakość kształcenia w ramach lektoratów; 
5) spełnia rolę doradczą względem organów uczelni w sprawach związanych  

z polityką językową Uniwersytetu Warszawskiego; 
6) koordynuje oraz monitoruje przebieg egzaminów certyfikacyjnych; 
7) ustala standardy wymagań oraz kryteria oceny egzaminów certyfikacyjnych; 
8) określa, z których języków oraz na jakich poziomach prowadzone są egzaminy 

certyfikacyjne w danej sesji egzaminacyjnej; 
9) powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów 

certyfikacyjnych z poszczególnych języków obcych, o których mowa w § 11; 
10) przyznaje certyfikaty poświadczające biegłość językową; 
11) określa zasady uznawania certyfikatów zewnętrznych instytucji certyfikujących 

potwierdzających poziom biegłości językowej. 

3. Rada Koordynacyjna jest powoływana przez Rektora spośród nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu 
Warszawskiego prowadzących lektoraty.  

4. Rektor wskazuje przewodniczącego Rady Koordynacyjnej spośród jej 
członków. 

5. W skład Rady Koordynacyjnej wchodzą z głosem doradczym przedstawiciel 
studentów delegowany przez właściwy organ samorządu studenckiego oraz 
przedstawiciel doktorantów delegowany przez właściwy organ samorządu 
doktorantów. 

6. Kadencja Rady Koordynacyjnej trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu  
1 stycznia roku następującego po roku wyboru Rektora. 

7. Szczegółowe zasady działania Rady Koordynacyjnej, w tym obsługę 
administracyjną jej prac określa regulamin nadany przez Rektora w drodze 
zarządzenia. 

§ 14 

1. Rada Koordynacyjna na okres swojej kadencji powołuje Koordynatora 
USNJO, do którego obowiązków należy koordynowanie prac merytorycznych  
i organizacyjnych związanych z organizacją procesu nauczania i doskonalenia 
znajomości języków obcych oraz certyfikacji biegłości językowej na Uniwersytecie 
Warszawskim. 

2. Powołanie Koordynatora USNJO zatwierdza Rektor. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków Koordynatora USNJO określa Rektor. 


