
STUDENCI 2 STOPNIA aktualnego IV semestru studiów 
KIERUNKU PRAWO 

STUDIA NIESTACJONARNE 
 

Zapisy na lektorat na poziomie B2 (j. angielski lub niemiecki) odbędą się w terminie  
od 14 do 23 stycznia 2015r.  

 
Studenci, którzy nie zgłosili się do tej pory na test kwalifikacyjny z żadnego języka, mają 
do wyboru tylko język angielski lub niemiecki. (grupy z innych języków nie będą 
tworzone, ze względu na za małą ilość chętnych). Studenci ci nie będą już przystępować 
do testu, którego termin był wyznaczony dwukrotnie (w I i II semestrze studiów) i którego 
celem było dostarczenie studentowi informacji o jego poziomie znajomości języka, aby 
miał czas na nadrobienie ewentualnych zaległości. Lektoraty będą prowadzone na 
poziomie B2 według planu studiów. Studenci, którzy zapiszą się w wyżej wyznaczonym 
terminie, zostaną dopisani do grup utworzonych po testach.  
 
Zapisując się, proszę przesłać wypełnioną tabelkę: 
 

nazwisko imię kierunek i rok nr indeksu język 

     

na odpowiedni adres: 
 
j. angielski: justyna.urbanska-ratajczak@uni.wroc.pl 
j. niemiecki: dorota.snoch@uni.wroc.pl 
 

Podział na grupy ukaże się 13 lutego 2015r. na stronie Studium w zakładce  
„Studia niestacjonarne – Rok I i II – Wykaz grup”  

 

Zasady uczestnictwa w lektoratach  
 

1.Uczęszczanie na lektorat języka obcego jest obowiązkowe.  
2. Zgodnie z programem studiów, lektorat jest prowadzony na poziomie B2. 
3. Lektorat trwa przez 1 semestr (40 godzin) – semestr letni 2014/15 
4. Student zgłasza się do grupy, która została mu przydzielona i wpisuje się osobiście na listę 
uczestnictwa zwaną „cyrografem”,  tym samym potwierdzając swoje uczestnictwo w grupie. Niewpisanie  
się na listę jest traktowane jako rezygnacja z zajęć.   
5.  Na listę zwaną „cyrografem” należy się wpisać najpóźniej podczas trzecich zajęć. Po tym terminie 
student nie będzie mógł być przyjęty do grupy. Zgłaszając się na trzecie zajęcia, student wykorzystał już 
przysługujący mu limit nieobecności w semestrze. 
6.  Student zaoczny ma prawo do 20% nieobecności w semestrze. 
7. Student, który rezygnuje z zajęć w trakcie semestru,  jest zobowiązany do odpłatnego powtarzania 
semestru. 
8.  Program zajęć oraz warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach są podane przez lektora na 
pierwszych zajęciach. 
9.  Student otrzymuje ocenę z zaliczenia na ostatnich zajęciach w semestrze, o ile spełnił warunki 
zaliczenia i nie przekroczył limitu nieobecności. Nie ma terminów poprawkowych. 
10.  W przypadku, gdy student nie uzyska zaliczenia, powtarza semestr odpłatnie. 
11.  Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego,  
jeśli okaże jeden z wymienionych na stronie Studium  certyfikatów (www.spnjo.uni.wroc.pl patrz 
zakładka „Studia niestacjonarne – Rok I i II - Zwolnienie z lektoratu”).  
12. W celu uzyskania wpisu do indeksu i do USOS,  student powinien zgłosić się z oryginałem 
certyfikatu i legitymacją studencką do mgr Iwony Nowickiej,  zastępcy Kierownika SPNJO ds. studiów 
niestacjonarnych w godzinach konsultacji.  
13.  Niewykorzystane godziny z limitu godzin na lektorat wybranego języka obcego  student może  
przeznaczyć na naukę kolejnego języka.   
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