
Zarządzenie nr 33/12 

Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 

z dnia 05 września 2012 r. 

 
w sprawie szczegółowego trybu organizacji kształcenia w zakresie języków obcych w Wyższej 

Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie od roku akademickiego 2012/2013. 

  

 
Na podstawie  art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 

164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 3 załącznika do uchwały nr 02/2012 Senatu WSIiE TWP w 

Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 r zawierającej wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych, zarządza 

się , co następuje: 

 

§ 1 

Od roku akademickiego 2012/2013 w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej w Olsztynie, zwanej dalej WSIiE TWP, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

wprowadza się zasady organizacji zajęć z języków obcych określone w § 2-6. 

§ 2 

1. Lektoraty z języka obcego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia są 

organizowane w sekwencji po 20 godzin w semestrze, począwszy od pierwszego semestru 

studiów.  

2. Każdy semestr/rok lektoratu z języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 2 

punktów/4 punktów ECTS, a ostatni semestr/rok nauki – zaliczeniem na ocenę oraz 

egzaminem i uzyskaniem 2 punktów/4 punktów ECTS. 

§ 3 

1. Lektoraty z języka obcego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia ( 

język obcy specjalistyczny) są organizowane w sekwencji po 10 godzin w semestrze, 

począwszy od pierwszego semestru studiów i trwają do trzeciego semestru studiów.  

2. Każdy semestr/rok lektoratu z języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę i uzyskaniem 2 

punktów/4 punktów ECTS, a ostatni semestr nauki – zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem i 

uzyskaniem 2 pkt ECTS. 

§ 4 

1. Kwalifikacja studentów do grup nauczania języka obcego na określonych poziomach, zgodnie 

z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, dokonywana jest na podstawie 

testów organizowanych na pierwszym wyznaczonym spotkaniu na pierwszym roku studiów 

przez Studium Języków Obcych. 

2. Po zakwalifikowaniu do odpowiedniego poziomu znajomości języka obcego, student zostaje 

zapisany przez kierownika Studium Języków Obcych do właściwej grupy językowej. 



3. Student, który podczas kwalifikacji wykazał bardzo dobrą znajomość języka obcego może, w 

terminie wyznaczonym przez kierownika Studium Języków Obcych, przystąpić do egzaminu z 

tego języka bez obowiązku uczęszczania na zajęcia ( dotyczy studiów pierwszego stopnia). 

 

 

§ 5 

1. Na studiach  pierwszego stopnia student, legitymujący się jednym z certyfikatów językowych 

lub innym dokumentem, wskazującym na jego umiejętności językowe w zakresie właściwym 

dla studiowanego kierunku studiów, może zostać zwolniony z udziału w zajęciach z języka 

obcego oraz ze zdawania egzaminu z tego języka: 

a) język angielski: 

-  Cambridge Certificate - Preliminary English (PET/ B1)   

-  IELTS( International English Language Testing System), / B1 

-  TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) /B1 

b) język niemiecki: 

- Zertifikat Deutsch, ZD (B1)   

c) język rosyjski:  

- TRKI - тест по русскому языку как иностранному - TBU/TRKI-1/ TELC /B1 

2. Na studiach drugiego stopnia student kierunku Ekonomia może być zwolniony z zajęć    języka 

angielskiego na podstawie certyfikatu  ICFE/ International Certificate in Financial English /B2  

lub innego dokumentu potwierdzającego znajomość języka specjalistycznego. 

3.W przypadku wymienionym w ust. 1 ocenę znajomości języka ustala się zgodnie z zasadami   

ekwiwalentności, określonymi przez Studium Języków Obcych. 

4. 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 Języków Obcych. 

5. Terminy, o których mowa w ust. 3 są podawane do wiadomości na stronie internetowej 

Studium Języków Obcych. 

§ 6 

1. Student, po ukończeniu cyklu kształcenia językowego przewidzianego programem kształcenia 

oraz programem i planem studiów, przystępuje do egzaminu końcowego w terminie 

wyznaczonym przez studium Języków Obcych. 

2. Poziom egzaminu, o którym mowa w ust. 1 wynika z określonych przez Studium Języków 

Obcych efektów kształcenia, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego. 

§ 7 



 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. i ma zastosowanie do 

organizacji zajęć z języków obcych przewidzianych w programach kształcenia oraz 

programach i planach studiów obowiązujących studentów rozpoczynających kształcenie na 

studiach wyższych w WSIiE TWP począwszy od roku akademickiego 2012/2013. 

2. Organizacja zajęć z języków obcych przewidzianych w programach i planach studiów 

obowiązujących studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 i latach 

wcześniejszych, odbywa się według dotychczasowych zasad, aż do zakończenia planowanego 

cyklu kształcenia. 

 

                         

 

 

                          Rektor 

 

                                                                                                                           dr Anna Strzelecka-Ristow 

 

 


