
   

Uchwała nr 206 
Senatu Uniwersytetu Łódzkiego 

podjęta na 11. roboczym posiedzeniu w kadencji 2020–2024 
w dniu 18 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów uczenia się 

w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem 

obcym 

 

Na podstawie: art. 28 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.), § 22 ust. 1 pkt 12 Statutu UŁ przyjętego 

uchwałą nr 440 Senatu UŁ z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Absolwenci studiów prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim spełniać powinni odpowiednie 

wymogi w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym 

przewidziane w Polskiej Ramie Kwalifikacji, w tym w szczególności: 

 

1) absolwent studiów I stopnia prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim powinien posiadać 

umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 

2) absolwent studiów II stopnia oraz absolwent jednolitych studiów magisterskich 

prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim powinien posiadać umiejętności językowe 

w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego. 

 

§ 2 

 

1. Uniwersytet Łódzki zapewnia każdemu studentowi stacjonarnych studiów I stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich nieodpłatną naukę języka obcego w wymiarze 

120 godzin, a także nieodpłatny egzamin uniwersytecki na studiach I stopnia na poziomie 

B2, jednolitych studiach magisterskich na poziomie B2 po realizacji 120 godzin zajęć i B2+ 

w przypadku realizacji zajęć dodatkowych określonych w programie studiów oraz na 

studiach II stopnia na poziomie B2+ zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 



Językowego, jeżeli egzamin taki przewidziany jest w planie i programie tych studiów. 

Wymiar godzin nauki języka obcego na studiach niestacjonarnych określa program 

studiów. 

2. W przypadku studiów II stopnia osiągnięcie wymogów, o których mowa w § 1 pkt 2, 

weryfikowane jest poprzez zdanie egzaminu z przedmiotu prowadzonego w nowożytnym 

języku obcym lub poprzez zdanie egzaminu z nowożytnego języka obcego na poziomie 

B2+. Sposób realizacji wymogów w zakresie znajomości i umiejętności językowych na 

studiach II stopnia określa program studiów. 

3. W przypadku, gdy weryfikacja osiągnięcia wymogów, o których mowa w ust. 2 

dokonywana ma być poprzez egzamin na poziomie B2+, studentowi zapewnia się co 

najmniej piętnastogodzinne zajęcia, których zadaniem jest ukierunkowanie samodzielnej 

nauki języka obcego pod kątem przyszłego egzaminu lub zajęcia, o których mowa w ust. 4. 

4. Rada Wydziału może uwzględnić w projekcie programu studiów zwiększenie liczby godzin 

nieodpłatnej nauki języka, o których mowa w ust. 1 lub wprowadzenie zajęć z języka 

obcego na studiach II stopnia. W takich przypadkach, po ustaleniu przez Senat programu 

studiów, koszty realizacji dodatkowego uczenia językowego ponosi dany wydział UŁ. 

5. 120 godzin nauki języka obcego, o których mowa w ust. 1, realizowane jest przez 

2 semestry (po 60 godzin w semestrze), a zajęcia rozpoczynają się w drugim semestrze 

studiów, o ile program studiów nie stanowi inaczej. Do studiów niestacjonarnych przepis 

stosuje się odpowiednio. 

6. Lektoraty z języków obcych nowożytnych w Uniwersytecie Łódzkim organizuje Studium 

Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego w porozumieniu z władzami wydziałów UŁ. 

 

§ 3 

 

1. Najpóźniej w semestrze poprzedzającym semestr, w którym zgodnie z planem studiów 

rozpoczyna się lektorat na studiach I stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, 

Studium Języków Obcych UŁ w porozumieniu z władzami wydziałów UŁ organizuje 

obowiązkowy dla wszystkich studentów test określający poziom znajomości wskazanego 

przez studenta nowożytnego języka obcego. W przypadku uzyskania z testu liczby 

punktów odpowiadających poziomowi znajomości tego języka, odpowiednio B2 dla 

studentów studiów I stopnia i studentów jednolitych studiów magisterskich, student ma 

prawo do rezygnacji z uczestnictwa w lektoracie z danego języka i prawo do przystąpienia 

do egzaminu końcowego.  

Jeśli student zda egzamin końcowy na poziomie minimum B2 według Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego, wybiera lektorat:  

− z tego języka obcego na wyższym poziomie, w wymiarze 120 godzin, bez konieczności zdania 

egzaminu z tego języka; Studium Języków Obcych ma obowiązek oferować bezpłatne lektoraty 

w wymiarze 120 godzin na poziomach do C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego;  



− lub innego języka obcego oferowanego przez Studium Języków Obcych UŁ na dowolnym 

poziomie (wykazanym przez test poziomujący) bez konieczności zdania egzaminu z tego 

języka.  

2. Egzamin dla studentów studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów 

II stopnia, jeżeli egzamin taki przewidziany jest w programie tych studiów, jest egzaminem 

wspólnym – wydziałowym, kierunkowym albo specjalizacyjnym, w zależności od decyzji, 

jaką w tym zakresie podejmie rada wydziału UŁ w porozumieniu z dyrektorem Studium 

Języków Obcych UŁ. 

3. Egzamin z języka obcego składa się z części pisemnej oraz ustnej i odbywa się zgodnie 

z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Egzamin taki 

powinien uwzględniać wymogi w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się 

nowożytnym językiem obcym przewidziane dla danego poziomu w Polskiej Ramie 

Kwalifikacji oraz w planie i programie studiów. Egzamin przeprowadzany jest dla 

wszystkich studentów wydziału, kierunku lub specjalności w jednym terminie. O terminie 

egzaminu i składzie egzaminowanej grupy decyduje dziekan wydziału UŁ w porozumieniu 

z dyrektorem Studium Języków Obcych UŁ. 

 

§4 

 

1. Uzyskanie przez studenta kwalifikacji z języka obcego nowożytnego zgodnie 

z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 lub wyższego na podstawie certyfikatu 

językowego, ujętego w wykazie certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego 

języka obcego na studiach I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich 

w UŁ, stanowiącym załącznik niniejszej uchwały, jest równoważne ze zdaniem egzaminu 

z nowożytnego języka obcego, przeprowadzonego w Uniwersytecie Łódzkim, pod 

warunkiem posiadania przez studenta umiejętności językowych przewidzianych w Polskiej 

Ramie Kwalifikacji dla danego poziomu kształcenia. Zaliczenia przedmiotu w takich 

przypadkach dokonuje dziekan wydziału w porozumieniu z dyrektorem Studium Języków 

Obcych UŁ. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku studentów studiujących na drugim 

(kolejnym) kierunku w Uniwersytecie Łódzkim, którzy w trakcie studiów na pierwszym 

kierunku spełnili już wymogi w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się 

nowożytnym językiem obcym, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 2 w trakcie odbywania 

studiów na pierwszym kierunku. 

 

§5 
 

Na wniosek studenta Studium Języków Obcych UŁ wydaje nieodpłatnie zaświadczenie 

o poziomie językowym osiągniętym przez studenta w Uniwersytecie Łódzkim. 

 

 



§6 

 

Studenci nieposiadający obywatelstwa polskiego studiujący w Uniwersytecie Łódzkim nie 

mogą w ramach lektoratu dokonać wyboru języka obcego, który jest ich językiem ojczystym 

lub jest językiem urzędowym w kraju, z którego pochodzą.  

Językiem obcym dla studentów zagranicznych jest język polski. 

Student obcokrajowiec uczestniczy w wybranym przez siebie lektoracie z dowolnego 

języka obcego, innego niż język polski i innego niż jego (jej) język rodzimy na dowolnym 

poziomie (wykazanym przez test poziomujący), w wymiarze 120 godzin bez konieczności 

zdania egzaminu z tego języka. Dziekan Wydziału ma prawo – w uzasadnionych przypadkach 

– zwolnić studenta z uczestnictwa w lektoracie kolejnego języka obcego, jeśli student wykaże 

się znajomością języka obcego na poziomie minimum B2 i zda egzamin na tym poziomie. 

Dziekan może także zwolnić studenta z uczestnictwa w lektoracie, jeśli student 

obcokrajowiec wykaże się znajomością języka polskiego na poziomie B2. 

 

§7 

 

1. Traci moc Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 z dnia 2 kwietnia 2012 r. 

w sprawie zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia 

w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym, przy 

czym jej postanowienia stosowane są nadal w odniesieniu do studentów, którzy rozpoczęli 

studia w Uniwersytecie Łódzkim przed 1 października 2021 r. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2021r. 

 

 

     Za zgodność     Przewodnicząca Senatu UŁ 

Sekretarz Senatu UŁ Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 

  

 Katarzyna Rubciak  Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 


