
Uchwała nr 5/2009 
Senatu AGH z dnia 28 stycznia 2009 r. 

w sprawie ogólnych zasad nauki języków obcych 
w Akademii Górniczo-Hutniczej 

Na podstawie art. 62 ust 1 pkt 4 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 i 6 Ustawy        
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365   
z późn. zm.) Senat AGH ustala poniższe zasady organizacji nauki języków obcych 
w Akademii Górniczo-Hutniczej: 

I. ZASADY OGÓLNE
1. Jednostką odpowiedzialną za kształcenie językowe studentów w Uczelni

jest Studium Języków Obcych (SJO) lub inna jednostka organizacyjna
wskazana w Statucie AGH.

2. Nauka języków obcych prowadzona jest na studiach dwustopniowych:
pierwszego i drugiego stopnia, oraz na jednolitych studiach magisterskich.

3. Szczegółowe zasady organizacji nauki języków obcych w Uczelni określa
Zarządzenie Rektora AGH.

II. STUDIA STACJONARNE
1. Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz na jednolitych studiach

magisterskich nauka języka obcego prowadzona jest w ramach przedmiotów
ogólnych, przy czym:
1.1. Łączny wymiar godzinowy obowiązkowych zajęć z języka obcego to

180 godz. (4 pkt ECTS)
1.2 Przysługującą liczbę godzin lektoratu (180 godz.) student może

wykorzystać wg własnego uznania, tj. 
a) na naukę jednego języka obcego doskonaląc jego znajomość na

różnych poziomach zaawansowania.
b) na naukę dwóch różnych języków.
c) w obu w/w przypadkach decyzja o rodzaju wybranego, jednego

lub dwóch języków, należy do studenta, który może dokonać
wyboru spośród języków: angielskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.

d) student winien zostać poinformowany o rodzaju języka obcego,
zalecanego przez standardy kształcenia danego kierunku
studiów.

1.3 Obowiązkowe zajęcia z języka obcego rozpoczynają się od semestru 
zimowego drugiego roku studiów i trwają przez 4 semestry. 

1.4 Każdy semestr nauki języka kończy się zaliczeniem i przypisany mu 
jest 1 punkt ECTS (łącznie 4 punkty). 

1.5 Semestr czwarty zajęć z języka obcego (semestr VI na III roku studiów) 
kończy się egzaminem B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy. Egzamin przeprowadzany jest 
centralnie dla całej uczelni, wg szczegółowych zasad określonych 
zarządzeniem Rektora AGH. 

1.6 Studentom, którzy po drugim semestrze zajęć z języka obcego (semestr IV 
na II roku studiów) uzyskali zaliczenie z lektoratu na poziomie B-2 
przysługuje prawo do terminu zerowego egzaminu B-2, po zdaniu którego 
student ma obowiązek zapisać się na lektorat z dowolnego języka na 
dowolnym poziomie. 



1.7 Studentom, którzy na egzaminie maturalnym z języka obcego w wersji 
rozszerzonej uzyskali określony Zarządzeniem Rektora limit procentowy, 
przysługuje prawo jednorazowego zdawania egzaminu B2 po II albo IV 
semestrze studiów (w terminie zerowym), po zdaniu którego student ma 
obowiązek zapisać się na lektorat z dowolnego języka na dowolnym poziomie 
i uzyskać zaliczenie. 

2. Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia student może uczestniczyć
dobrowolnie w nauce języka obcego, prowadzonego w ramach przedmiotów
obieralnych, określanych jako przedmiot pt. „Nauka języka obcego
specjalistycznego". Taki przedmiot obieralny prowadzony jest przez jeden
semestr w I lub II semestrze studiów drugiego stopnia w wymiarze 45
godz. (2 pkt. ECTS) i kończy się zaliczeniem. Wybór rodzaju języka spośród
wymienionych w punkcie 1.2c) należy do studenta.

III. STUDIA NIESTACJONARNE
1. Nauka języka obcego na studiach niestacjonarnych prowadzona jest na

studiach pierwszego stopnia w wymiarze łącznym 90 godz., przez 2 do 4
semestry (po 1 pkt ECTS za 45 godz. nauki), Podobnie jak w przypadku
studiów stacjonarnych student ma prawo wyboru rodzaju języka obcego
zgodnie z zapisem punktu II.1.2c) oraz d).

2. Student jest zobowiązany zaliczyć lektorat w każdym z semestrów.
IV. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Sposób i wysokość finansowania nauki języków obcych określa coroczna
uchwała budżetowa Senatu AGH.

2. Traci moc uchwała Senatu nr 10/2008 z dnia 30.01.2008 r.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


