Regulamin rejestracji na lektoraty i przedmioty humanistyczne w r. ak. 2016/2017
LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO to obowiązkowe ćwiczenia, których celem jest rozwijanie sprawności
językowych na poziomie akademickim w zakresie danego języka obcego. Do wyboru są następujące języki obce:
angielski, francuski, niemiecki i rosyjski. Nauka języka obcego odbywa się od poziomu średniozaawansowanego
( od poziomu B1).
UWAGA!! Zespół Dydaktyki Języków Obcych nie prowadzi nauki języka obcego od poziomu zerowego.
Uczestnictwo w lektoracie podlega obowiązkowej rejestracji w sekretariacie Katedry Nauk Humanistycznych, pok.
300, II piętro.

REJESTRACJA
1.
2.
3.
4.

Studenci I roku studiów licencjackich rejestrują się w dniach 7.07 - 22.07. br. oraz w dniach 12.09.23.09.2016 r. w godzinach 11:00-14:00
Studenci I roku studiów magisterskich rejestrują się w dniach 7.07 - 22.07. br. oraz w dniach 12.09.23.09.2016 r. w godzinach 11:00-14:00
Grupa z danego języka obcego zostanie uruchomiona, jeżeli zgłosi się co najmniej 5 osób.
Studenci II i III roku studiów licencjackich kontynuujący naukę na kolejnym semestrze, obowiązuje ponowna
rejestracja do dotychczasowych grup lektoratowych lub z ważnych powodów do innych, najpóźniej do końca
września 2016 r.

CERTYFIKATY
Studenci I roku studiów licencjackich i magisterskich posiadający certyfikaty stwierdzające znajomość języka obcego
odpowiednio na poziomie B2 i B2+ lub wyższym, mogą na ich podstawie być zwolnieni z uczęszczania na zajęcia
po przedstawieniu oryginału dokumentu i złożeniu kserokopii w sekretariacie Katedry Nauk Humanistycznych, pok.
300, II p . Certyfikaty należy przedstawić w sekretariacie KNH w dniach 7. 07 - 22 .07. br. oraz w dniach 12.09.23.09.2016 r. w godzinach 11:00-14:00.
Certyfikaty zostaną przedstawione lektorom w celu akceptacji. Po zaakceptowaniu przez lektora certyfikatu, student
może być zwolniony z uczęszczania na zajęcia i ma zaliczony lektorat odpowiednio na poziomie B2 lub B2+.
Informacji o decyzji lektorów udziela pracownik sekretariatu.
UWAGA!! Studenci posiadający certyfikaty językowe nie tracą możliwości uczenia się języka obcego w trakcie
studiów. Mają oni prawo uczęszczać na zajęcia z danego języka lub zarejestrować się na lektorat innego języka w
ramach fakultetu.

EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA OBCEGO
Na zakończenie licencjatu oraz studiów magisterskich przeprowadzany jest test z języka obcego sprawdzający
znajomość
kompetencji
językowych
kandydata
na
poziomie
B2
oraz
B2+.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów testu będą docierały do studentów w ciągu roku akademickiego
2016/2017 na stronie internetowej KNH i tablicach ogłoszeń.

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE dla I i II stopnia studiów.
REJESTRACJA
UWAGA!! Prosimy zapisywać się na odpowiedni przedmiot humanistyczny- zgodnie z programem studiów
przyjętym na Państwa Wydziale realizowanym w roku akademickim 2016/2017.
Grupa zostanie uruchomiona, jeżeli zgłosi się co najmniej 15 osób. W przypadku braku miejsc w wybranej grupie,
studenci wybierają inny przedmiot humanistyczny
Zapisy na przedmioty humanistyczne odbywają się w sekretariacie KNH, pok. 300, II p. dniach 12.09.-23.09.2016 r.
w godzinach 11:00-14:00
Katalog fakultetów na rok 2016/2017 będzie dostępny na stronie UMFC na przełomie września/października.
Zapisy na fakultety prowadzone są do końca października.

1

