Regulamin realizacji zajęć z języków obcych dla studentów studiów stacjonarnych: pierwszego
stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz drugiego stopnia.
I. Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie (zwane dalej studiami)
1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (zwane dalej SPNJO) prowadzi zajęcia
z następujących języków obcych (zwanych dalej lektoratami): angielskiego, francuskiego,
niemieckiego i rosyjskiego oraz - dla kierunku weterynaria - języka łacińskiego.
2. Program lektoratów obejmuje kształcenie studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich (zwanych dalej studentami) w zakresie znajomości
języka ogólnego z elementami języka specjalistycznego.
3. Lektoraty prowadzone są zgodnie z planem studiów i programem kształcenia
dla poszczególnych kierunków studiów, o których mowa w pkt. 2.
4. Lektorat obejmuje łącznie 120 godzin zajęć dydaktycznych z wybranego języka, o którym
mowa w pkt.1, realizowanych przez dwa kolejne semestry (2 x 2 h tygodniowo). Dla kierunku
turystyka i rekreacja lektorat obejmuje 180 godzin zajęć realizowanych przez trzy kolejne
semestry (3 x 2 h tygodniowo).
5. Student rozpoczyna lektorat zgodnie z planem studiów i programem kształcenia właściwym
dla jego kierunku studiów.
6. Student jest zobowiązany zapisać się na lektorat w okresie 2 tygodni poprzedzających
rozpoczęcie semestru, w którym rozpoczyna lektorat. Wyboru oraz zapisu na lektorat (zwanego
dalej rejestracją) student dokonuje w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu.
Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający lektorat. Aplikacja do rejestracji dostępna jest
na stronie internetowej SPNJO.
7. Podczas rejestracji, o której mowa w pkt. 6, student deklaruje poziom zaawansowania
znajomości języka wybranego spośród wskazanych w pkt. 1.
8. Liczba miejsc w poszczególnych grupach językowych jest ograniczona, SPNJO określa
w kaŜdym roku akademickim, liczbę grup dla poszczególnych sekcji językowych. SPNJO
tworzy grupy na poziomach zaawansowania A2 (z wyjątkiem języka angielskiego), B1, B2, C1.
9. Lektoraty realizowane są w grupach, których liczebność jest ustalana zgodnie z Uchwałą Senatu
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie pensum dydaktycznego.
10. Student kwalifikowany jest do grupy z wybranego przez siebie języka obcego o określonym
poziomie zaawansowania na pierwszych zajęciach z lektoratu. Podstawą zapisu
do poszczególnych grup są wyniki testów kwalifikacyjnych przeprowadzonych na pierwszych
zajęciach z lektoratu, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w pkt. 8 i 9. Studentom,
którzy nie zostali zakwalifikowani do utworzonych grup o określonym poziomie
zaawansowania, proponuje się wybór innego języka, spośród wskazanych w pkt.1.
11. Udział studentów w lektoratach jest obowiązkowy, z zastrzeŜeniem pkt. 13.
12. Po zakończeniu pierwszego semestru lektoratu student uzyskuje ocenę, wystawianą
na podstawie kryteriów określonych w opisie przedmiotu. Realizacja wymagań określonych
w opisie przedmiotu dla drugiego semestru lektoratu jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu
pisemnego, którego wynik jest oceną końcową lektoratu w drugim semestrze nauki.
13. Efekty kształcenia realizowane przez lektoraty, dla języków obcych wskazanych w pkt. 1., bez
konieczności udziału w zajęciach i przystąpienia do egzaminu, mogą zostać uznane
na podstawie certyfikatów określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
14. Student posiadający certyfikat, o którym mowa w pkt. 13 składa w dziekanacie wydziału,
na którym studiuje, wniosek o zaliczenie lektoratu na jego podstawie, w terminie:
a) dla studentów rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym - w semestrze
pierwszym - do 15 września, studenci wyŜszych semestrów - do końca okresu realizacji
zajęć dydaktycznych w semestrze poprzedzającym semestr, w którym student - zgodnie
z programem kształcenia - powinien rozpocząć realizację lektoratu,

b) dla studentów rozpoczynających lektorat w semestrze letnim - do końca okresu realizacji
zajęć dydaktycznych w semestrze poprzedzającym semestr, w którym student - zgodnie
z programem kształcenia - powinien rozpocząć realizację lektoratu.
15. Do wniosku, o którym mowa w pkt 14, student dołącza certyfikat; w dokumentacji studenta
przechowywana jest kopia certyfikatu potwierdzona przez Uczelnię za zgodność z oryginałem.
16. Pisemną decyzję o zaliczeniu lektoratu, na podstawie dokumentów, o których mowa
w pkt 13-15, podejmuje dziekan wydziału, na którym student studiuje.
17. W przypadku pozytywnej decyzji dziekana, o której mowa w pkt 16, ocena końcowa z lektoratu
ustalana jest na podstawie wyniku umieszczonego na certyfikacie oraz zgodnie z przypisaną
kaŜdemu certyfikatowi wymienionemu w zał. 1 do niniejszego regulaminu oceną. Zaliczenie
lektoratu jest jednoznaczne z uzyskaniem przez studenta określonej dla języka obcego liczby
punktów ECTS w kaŜdym semestrze, w którym w programie kształcenia lektoraty są
realizowane. Wpisu ocen końcowych potwierdzających zaliczenie lektoratu,- odrębnie dla
kaŜdego semestru - do systemu informatycznego, w którym odnotowywane są
i przechowywane w formie elektronicznej informacje związane z przebiegiem studiów,
dokonuje uprawniony pracownik dziekanatu, w semestrach, w których zgodnie z planem
studiów lektoraty są realizowane.
18. Listy studentów rozpoczynających realizację lektoratu, przekazywane do SPNJO przez
poszczególne wydziały przed rozpoczęciem semestru, nie zawierają studentów, którym zgodnie
z pkt. 13. efekty kształcenia realizowane przez lektoraty zostały uznane.
19. Wydziały zobowiązane są kaŜdorazowo do niezwłocznego pisemnego powiadomienia SPNJO
o wszelkich zmianach dotyczących semestru rozpoczęcia nauki języków obcych dla kierunków
przez nie realizowanych.
20. Do końca października kaŜdego roku akademickiego, SPNJO na stronach internetowych tej
jednostki, publikuje roczne kalendarium egzaminów pisemnych wraz z zasadami regulującymi
przystępowanie do tego egzaminu.

II studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
1. Realizacja lektoratu na studiach drugiego stopnia lub kontynuacja lektoratu na jednolitych
studiach magisterskich uwzględnia słownictwo specjalistyczne.
2. Wymiar lektoratu na studiach drugiego stopnia określony jest w planie studiów i programie
kształcenia danego kierunku.
3. Po zakończeniu lektoratu – odrębnie dla kaŜdego semestru - student uzyskuje ocenę,
wystawianą na podstawie kryteriów zawartych w opisie określającym formy zaliczenia
przedmiotu realizowanego w danym semestrze.
4. Zapisy na lektorat na studiach drugiego stopnia prowadzone są w sekcjach językowych
w pierwszym tygodniu zajęć danego semestru.
5. Efekty kształcenia realizowane przez lektoraty na studiach określonych w pkt 1. mogą być przez
studenta osiągnięte poprzez zaliczenie modułu prowadzonego w języku obcym, określonego
przez wydział, na którym student studiuje.

