75.0200.2.2022
Zarządzenie nr 10
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 24 stycznia 2022 roku
w sprawie: szczegółowych warunków i zasad realizacji drugiego lektoratu języka obcego
nowożytnego w ramach przedmiotów do wyboru przez studentów
rozpoczynających w roku akademickim 2021/2022 studia drugiego stopnia
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z § 7 uchwały
nr 68/VI/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie
ustalenia i zmiany programów studiów, zarządzam, co następuje:
§1
Zarządzenie określa szczegółowe warunki i zasady realizacji drugiego lektoratu języka obcego
nowożytnego w ramach przedmiotów do wyboru, zwanego dalej „dodatkowym lektoratem”,
przez studentów rozpoczynających w roku akademickim 2021/2022 studia drugiego stopnia.
§2
1. Studenci rozpoczynający w roku akademickim 2021/2022 studia drugiego stopnia mogą
realizować, bez wnoszenia opłat, zajęcia z dodatkowego lektoratu jako przedmiotu
nieobjętego programem studiów.
2. Lektoraty języka obcego nowożytnego oraz inne przedmioty przewidziane w programie
studiów nie mogą być realizowane w ramach dodatkowego lektoratu.
3. Dodatkowy lektorat będzie prowadzony w wymiarze 2 semestrów, w łącznym wymiarze
60 godzin zajęć, w tym:
1) 30 godzin w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022;
2) 30 godzin w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023.
4. Uczestnictwo w dodatkowym lektoracie nie wymaga uzyskania zgody dziekana.
5. Zajęcia w ramach dodatkowego lektoratu są organizowane i prowadzone przez
Jagiellońskie Centrum Językowe.
§3
1. Student dokonuje wyboru dodatkowego lektoratu poprzez rejestrację prowadzoną
w systemie USOSweb przed rozpoczęciem zajęć.
2. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z udziału w zajęciach z dodatkowego lektoratu po
rozpoczęciu zajęć, nie później jednak niż do dnia 11 marca 2022 roku.
3. Szczegółowe warunki zaliczenia dodatkowego lektoratu określa sylabus publikowany na
stronie internetowej Jagiellońskiego Centrum Językowego.

4. Student ma obowiązek kontynuacji zajęć z zadeklarowanego dodatkowego lektoratu,
prowadzonego z wybranego języka na ustalonym poziomie biegłości językowej,
w kolejnym semestrze, z zastrzeżeniem ust. 2.
5. Zajęcia z dodatkowego lektoratu kończą się egzaminem, który będzie przeprowadzony
po zakończeniu zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023.
6. Za zaliczenie zajęć z dodatkowego lektoratu, potwierdzone egzaminem, przyznaje się
4 punkty ECTS.
§4
Szczegółowe warunki organizacji dodatkowego lektoratu, w tym w szczególności ofertę
prowadzonych kursów, terminy rozpoczęcia rejestracji oraz zasady publikowania sylabusów
zajęć określi Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego w drodze komunikatu. Komunikat
będzie zamieszczony na stronie internetowej Jagiellońskiego Centrum Językowego najpóźniej
na tydzień przed rozpoczęciem rejestracji, o której mowa w § 3 ust. 1.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
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Dotyczy:
– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)

