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ZARZĄDZENIE Nr 21/2012 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
               z dnia  14 marca 2012 r. 

 
w sprawie wprowadzenia obowiązkowego lektoratu języka polskiego 

dla studentów cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1. Z dniem 1 lutego 2012 r. wprowadza się obowiązkowy lektorat języka 
polskiego dla cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Wrocławskim na: studiach 
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. 

      2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy cudzoziemców studiujących  
w Uniwersytecie Wrocławskim filologię polską. 

 
§ 2.1. Lektorat dla cudzoziemców studiujących w języku polskim obowiązuje na 

pierwszym i drugim roku studiów określonych w § 1.  
     2. Lektorat trwa cztery semestry i obejmuje 120 godzin (po 30 godzin  

w kaŜdym semestrze). 
     3. KaŜdy semestr lektoratu języka polskiego kończy się zaliczeniem na ocenę.  
     4. Studenci z pierwszym językiem niesłowiańskim kończą lektorat po 

czwartym semestrze egzaminem na poziomie minimum B1. 
     5. Studenci z pierwszym językiem słowiańskim kończą lektorat po czwartym 

semestrze egzaminem na poziomie minimum B2. 
     6. Egzamin końcowy określony w ust. 4 i 5 naleŜy zdać najpóźniej do końca 

studiów. 
     7. Egzamin składa się z pięciu części: rozumienia ze słuchu, rozumienia 

tekstu pisanego, pisania, mówienia oraz poprawności gramatycznej. 
     8. Przyznaje się pięć punktów kredytowych (ECTS) za uzyskanie kompetencji 

językowej na danym poziomie. Kompetencję potwierdza zdany egzamin. 
 
§ 3. Cudzoziemcy, którzy nie są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu na 

podstawie § 6, studiujący w Uniwersytecie Wrocławskim w języku polskim, mogą 
przystąpić do egzaminu u prowadzącego lektorat, odpowiednio na poziomie  B1 lub B2,  
w terminie wcześniejszym niŜ przewidziany planem studiów. Wynik pozytywnie zdanego 
egzaminu wpisywany jest do indeksu i karty okresowych osiągnięć,  o ile są wymagane,  
i powoduje zwolnienie studenta z konieczności dalszego uczęszczania na lektorat. 

 
§ 4.1. Cudzoziemcy studiujący w Uniwersytecie Wrocławskim w języku 

angielskim mają obowiązek uczestniczenia w lektoracie przez dwa kolejne semestry na 
pierwszym roku studiów i zdania egzaminu na poziomie minimum A1. Lektorat obejmuje 
30 godzin w kaŜdym semestrze i kończy się zaliczeniem na ocenę. 

       2. Przyznaje się trzy punkty kredytowe (ECTS) za uzyskanie kompetencji 
językowej na danym poziomie. Kompetencję potwierdza zdany egzamin.  

       3. Cudzoziemcy, którzy nie są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu na 
podstawie § 6, studiujący w Uniwersytecie Wrocławskim w języku angielskim, mogą 
przystąpić do płatnego egzaminu na poziomie A2, B1, B2, C1, C2 w Szkole Języka 
Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, w terminie 
wcześniejszym niŜ przewidziany planem studiów. Zdanie egzaminu zwalnia z obowiązku  
dalszego uczęszczania na lektorat oraz z obowiązku uzyskiwania zaliczeń.    

 
§ 5. Studenci cudzoziemcy studiujący w Uniwersytecie Wrocławskim w języku 

polskim lub w języku angielskim mogą kontynuować naukę na wyŜszych poziomach 
(A2, B1, B2, C1, C2) w ramach dodatkowych, płatnych kursów semestralnych 
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organizowanych przez Szkołę  Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców. Studenci 
kontynuujący naukę za kaŜdy dodatkowy, zaliczony semestr, uzyskują cztery punkty 
kredytowe oraz wpis w suplemencie do dyplomu. 

 
§ 6. 1.  Z uczestniczenia w lektoratach oraz z obowiązku zdawania egzaminów 

zwolnieni są studenci, którzy odpowiednim dokumentem potwierdzą: 
1/ zdany egzamin państwowy  z  języka polskiego  na  wymaganym lub wyŜszym 
    poziomie,  
2/ zdany egzamin dojrzałości w języku polskim, 
3/ ukończenie  studiów  pierwszego  stopnia,  drugiego  stopnia  lub   jednolitych 
    magisterskich prowadzonych w języku polskim,  o ile posiadają zdany egzamin 
    z  tego  przedmiotu.    

                   2. Dziekan Wydziału, na którym studiuje cudzoziemiec, moŜe zwolnić 
studenta z obowiązkowego lektoratu języka polskiego, jeŜeli wynika to z zawartych 
porozumień z innymi uczelniami. 
         3. Studenci cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w lektoratach 
na podstawie ust. 1 i 2 otrzymują punkty ECTS, w ilości określonej odpowiednio w § 2 
ust. 8 lub § 4 ust. 2. 
 
   § 7. Traci moc zarządzenie Nr 77/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowego lektoratu języka 
polskiego dla studentów cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
do spraw Nauczania. 
 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą od dnia  
1 lutego 2012 r. 

 
 
 

 
prof. dr hab. Marek Bojarski 

R E K T O R 
        

 
 
         
 

 
 


