
Studia pierwszego stopnia 
1. Student ma obowiązek zaliczyć 180 godzin języka obcego podczas toku studiów w wymiarze: 

2 semestr – 56 h 

3 semestr – 60 h 

4 semestr – 60 h 

oraz zdać egzamin B2 z języka obcego i dostarczyć kartę na egzamin B2 (dostępną na stronie Dziekanatu w 

„dokumentach do pobrania” w folderze „formularze podania”) 

Student, który nie zalicza języka obcego według programu studiów na Wydziale Zarządzania zostaje obciążony 

finansowo za niezaliczony przedmiot według cennika. 

2. Student, który został zapisany na zajęcia i ich nie zaliczył jest obciążany finansowo za niezaliczone ćwiczenia 

według cennika. 

3. Student, który zaliczył egzamin B2 przed rozpoczęciem semestru 2 ma prawo zaliczyć 60h z semestru 2 oceną 

z egzaminu B2 bez konieczności uczestniczenia w zajęciach (patrz regulamin SJO). W tym przypadku student 

ma obowiązek dostarczyć wpis na semestralnej karcie ocen z semestru 2 oraz kartę na egzamin B2.  

Pozostałe 120 h student ma obowiązek wykorzystać na uczestnictwo w zajęciach: 

– z innego języka obcego niż zdawany na egzaminie B2, 

– z lektoratu tematycznego, 

– z języka obcego zdawanego na egzaminie B2 na poziomie wyższym (C1). 

4. Student po egzaminie B2 może zapisać się na zajęcia w wymiarze 60 (56) h oraz 2x30 (28) h. 

5. W wyjątkowych sytuacjach student może uzyskać zgodę prodziekana ds. studiów na przełożenie części zajęć 

z języka obcego na kolejne semestry.   

Podanie o przesunięcie zajęć z języka obcego wraz z uzasadnieniem powinno być złożone do 30 marca w 

semestrze letnim i 30 października w semestrze zimowym. Do podania powinno być dołączone oświadczenie 

studenta, że w wyznaczonym przez SJO terminie nie zadeklarował wyboru grupy językowej w systemie 

informatycznym SJO. Brak podania, podanie złożone po terminie lub nieprawdziwe oświadczenie o braku 

zapisu do grupy językowej w systemie informatycznym SJO skutkuje naliczeniem opłaty za niezaliczone 

ćwiczenia według cennika.  

Za wyjątkowe sytuacje uważa się: 

a. brak możliwości zapisania się po egzaminie B2 na zajęcia w pełnym wymiarze, tzn. 60 (56) h lub 2x30 

(28) h; wówczas należy zapisać się na zajęcia w wymiarze 30 (28) h i wystąpić o przesunięcie 

pozostałych 30 (28) h na następny semestr. 

b. zaliczenie ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu B2 i niezdanie egzaminu B2 na koniec 

semestru; wówczas należy złożyć podanie o przeniesienie pozostałych godzin z języka obcego na 

kolejny semestr studiów.  

c. grupa, do której zapisał się student, nie została uruchomiona 

d. inne ważne (udokumentowane!) powody życiowe lub rodzinne  

Studia drugiego stopnia 

Od roku akademickiego 2012/2013 uczestniczenie w zajęciach z języka obcego jest odpłatne i traktowane jako 

dodatkowy przedmiot. 


