Zarządzenie nr 135/2020/2021
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 15 lipca 2021 roku
w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z nauki języka obcego
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zm.) oraz § 16 ust. 6 Zarządzenia nr 383/2019/2020
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie
wytycznych dotyczących zasad tworzenia programów studiów, zarządzam co następuje:
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
realizują kształcenie w zakresie nauki języka obcego zgodnie z zasadami określonymi
w Zarządzeniu nr 383/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad tworzenia
programów studiów.
2. Uczestnictwo w zajęciach z nauki języka obcego jest obowiązkowe i kończy się
uzyskaniem zaliczenia po każdym semestrze z zastrzeżeniem ust. 3 i § 7.
3. Z uczestnictwa w zajęciach z nauki języka obcego może zostać zwolniony student, który
posiada zewnętrzny certyfikat znajomości języka zgodny z załącznikiem do niniejszego
zarządzenia. Zasady zwalniania z zajęć, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
określa § 6 niniejszego zarządzenia.
4. W ramach nauki języka obcego, o którym mowa w ust. 1, studenci mogą uczestniczyć
w lektoratach z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego,
rosyjskiego i włoskiego.
II. Organizacja zajęć
§2
1. Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich, zobowiązani do nauki języka obcego, rejestrują się na zajęcia przez
elektroniczny system rejestracji USOS, zgodnie z ofertą Studium Językowego UAM,
zwanego dalej „Studium”, odpowiadające poziomowi znajomości określonemu na
podstawie obowiązkowego testu poziomującego, o którym mowa w § 5.
2. Oferta Studium zawiera informacje dotyczące języka obcego, z którego prowadzone są
zajęcia, poziomu zaawansowania oraz miejsca realizacji zajęć, zwanych dalej „kursami”.
Kursy prowadzone są w wymiarze 30 godzin na semestr.
3. Studenci, o których mowa w ust. 1, przyjmowani są na kurs w kolejności zgłoszeń.
§3
1. Maksymalną liczbę studentów w grupie na zajęciach z nauki języka obcego określa się na
podstawie właściwych postanowień Regulaminu Pracy.
Studentom z niepełnoprawnością mowy, słuchu, wzroku lub z trudnościami poznawczymi
przysługuje możliwość rozpoczęcia kursu w I semestrze studiów. Liczebność grup oraz
wymiar godzin ustala właściwy prorektor, na wniosek dyrektora Studium, z uwzględnieniem
postanowień Regulaminu Pracy.

1

III. Test diagnozujący
§4
1. Wszyscy studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich na początku I semestru są obowiązkowo poddani diagnozującemu testowi
językowemu.
2. Z testu diagnozującego, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są studenci posiadający
zewnętrzny certyfikat językowy, o którym mowa w § 6.
3. Organizację testu diagnozującego, terminy jego przeprowadzania oraz sposób
przekazania studentom jego wyników wraz z zaleceniami ustala dyrektor Studium.
4. Zakres szczegółowych zaleceń, wynikających z testu diagnozującego, określa dyrektor
Studium.
IV. Test poziomujący
§5
1. Wszyscy studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich pod koniec I semestru są obowiązkowo poddani poziomującemu testowi
językowemu.
2. Przeprowadzenie testu poziomującego służy przyporządkowaniu studentów do
odpowiednich grup według poziomu kompetencji językowych. Przyporządkowanie do
grupy o odpowiednim poziomie kompetencji językowych dokonywane jest jednorazowo
przed rozpoczęciem zajęć z języka obcego. Student, który nie wykona testu
poziomującego, nie będzie mógł zarejestrować się na zajęcia z nauki języka obcego.
3. Organizację testu poziomującego, terminy jego przeprowadzania oraz sposób przekazania
studentom jego wyników ustala dyrektor Studium.
V. Zaliczenie zajęć z języka obcego na podstawie zewnętrznych certyfikatów
§6
1. Z uczestnictwa w zajęciach z nauki języka obcego może zostać zwolniony student, który
posiada zewnętrzny certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
2. Na podstawie przedłożonego certyfikatu Studium dokonuje wpisu oceny do systemu
USOS, zgodnie z wykazem określonym w załączniku.
3. Studenci posiadający inne certyfikaty lub świadectwa niż wymienione w załączniku, które
mogą zwolnić z uczestnictwa z zajęć nauki języka obcego, otrzymują zaliczenie kursu na
podstawie decyzji dyrektora Studium.
4. Certyfikaty określone w załączniku zwalniają z zajęć z nauki języka obcego w okresie 5 lat
od daty uzyskania certyfikatu, chyba że ważność danego certyfikatu ustaje wcześniej.
5. Posiadanie zewnętrznego certyfikatu, określonego w załączniku do niniejszego
zarządzenia, zwalnia również z obowiązku zdania egzaminu certyfikacyjnego, o którym
mowa w § 8.
6. Student, który został zwolniony z uczestnictwa w zajęciach z języka obcego oraz egzaminu
certyfikacyjnego na podstawie zewnętrznego certyfikatu znajomości języka nie otrzymuje
certyfikatu biegłości językowej, o którym mowa w § 9.
VI. Wcześniejsze zaliczenie zajęć z języka obcego
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§7
Studentom studiów stacjonarnych, którzy uzyskali zaliczenie z lektoratu na poziomie
znajomości języka odpowiednim dla swojego poziomu kształcenia wcześniej niż przewiduje to
zarządzenie Rektora, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje prawo do wcześniejszego
składania egzaminu certyfikacyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1. Po pozytywnym złożeniu
egzaminu certyfikacyjnego student nie jest obowiązany do dalszego uczestnictwa w zajęciach
z nauki tego języka obcego.

§8
1. Po zaliczeniu zajęć z nauki języka obcego, przewidzianego w programie studiów, student
studiów stacjonarnych zobowiązany jest do złożenia egzaminu certyfikacyjnego zgodnie
z zarządzeniem Rektora, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. Organizację egzaminu certyfikacyjnego, terminy jego przeprowadzania oraz sposób
przekazania studentom jego wyników ustala dyrektor Studium.
3. Z egzaminu certyfikacyjnego zwalnia wyłącznie zewnętrzny certyfikat językowy,
wymieniony w załączniku do niniejszego zarządzenia.
4. Osoby z niepełnosprawnościami, które ubiegają się o racjonalne dostosowania na
egzaminie certyfikacyjnym, zobowiązane są zgłosić ten fakt w Biurze Wsparcia Osób z
Niepełnosprawnościami co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.
5. Przed przystąpieniem do egzaminu certyfikacyjnego student zobowiązany jest do
samodzielnej rejestracji na egzamin w terminach wskazanych przez Studium.
6. Jeśli zarejestrowany student nie przystąpi do egzaminu, traci jedno przysługujące mu
podejście.
§9
Na wniosek studenta Studium wydaje odpłatnie certyfikat biegłości językowej na podstawie
zdanego przez studenta egzaminu certyfikacyjnego.
VIII. Nauka języka obcego na studiach niestacjonarnych
§ 10
1. Student studiów niestacjonarnych zalicza zajęcia z języka obcego u lektora prowadzącego
zajęcia.
2. Student studiów niestacjonarnych może przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego,
o którym mowa w § 8, na zasadach odpłatności.
3. Zasady wydawania certyfikatu biegłości językowej, określone w § 9, stosuje się
odpowiednio w przypadku studenta studiów niestacjonarnych, który złożył egzamin,
o którym mowa w ust. 2.
IX. Przepisy przejściowe i końcowe
§ 11
Traci moc zarządzenie nr 125/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć
z nauki języka obcego.
§ 12
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Rektor

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
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