
 

                                    TYPOWA ŚCIEŻKA JĘZYKOWA    
 
 

 

PRZED LEKTORATEM 

I rok 
 

 
 

 ZWERYFIKUJ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE – Pomoże Ci Test Poziomujący! 
  ZAPOZNAJ SIĘ Z DODATKOWĄ OFERTĄ KURSÓW JĘZYKOWYCH 
 PAMIĘTAJ O WYPEŁNIENIU DEKLARACJI WYBORU JĘZYKA OBCEGO 

 
TESTY POZIOMUJĄCE 
 

Zachęcamy wszystkich studentów I roku do wykonania testu poziomującego. Test dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle. Celem 

testu jest określenie poziomu studenta w skali A1-C1 oraz ułatwienie wyboru języka. Dla studentów, którzy uzyskali poziom niższy niż B1 (j. 

angielski) lub A2 (francuski, niemiecki, rosyjski), SPNJO przygotowało specjalną ofertę kursów doskonalących. 

Więcej informacji: 56 611 42 12 

  

OFERTA JĘZYKOWYCH  KURSÓW  DOSKONALĄCYCH 

 
 Celem proponowanych kursów jest powtórzenie struktur gramatycznych i słownictwa oraz poprawa umiejętności językowych niezbędnych do 

uczestnictwa w  

 lektoracie języka obcego. Oferta obejmuje: 

 kurs języka ogólnego: j. angielski, francuski, niemiecki i rosyjski (A1-B2)  

30 godz. - kurs semestralny 

60 godz. - kurs roczny 

Więcej informacji: 56 611 42 12 

 

 

https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/index.php?categoryid=32
https://moodle.umk.pl/SPNJO
http://www.spnjo.umk.pl/kursy_doskonalace/


DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA OBCEGO 

 
Każdy student I roku ma obowiązek wypełnienia poniższej deklaracji językowej do 31.05.br 

 
 

Deklaruję wybór języka*ANGIELSKIEGO / NIEMIECKIEGO / ROSYJSKIEGO 

/ FRANCUSKIEGO    (kontynuacja). Lektorat będzie prowadzony na drugim roku 

studiów przez SPNJO UMK  w roku akademickim 2017/2018. 

 

Imię i nazwisko / Nr albumu / Wydział / Kierunek (info dla informatyka) 

Podpis___________ 
 

* Dla studiów skandynawsko-bałtyckich I-go stopnia na drugim i trzecim roku studiów  - deklaracja wyboru języka niemieckiego lub rosyjskiego 

 

 

 

LEKTORAT 

II rok 
 

 

 

 ZAREJESTRUJ SIĘ NA ZAJĘCIA 

 WYKONAJ PRZYKŁADOWY EGZAMIN KOŃCZĄCY LEKTORAT 
 

 JEŻELI UWAŻASZ, ŻE POTRZEBUJESZ JESZCZE PODNIEŚĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI 
PRZED EGZAMINEM SKORZYSTAJ Z OFERTY SPNJO „Powtórka przed Egzaminem" 

 
ZAPISY NA LEKTORAT 
 

Na lektorat języka obcego obowiązuje rejestracja. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami rejestracji.  

 

 

 

 

http://www.spnjo.umk.pl/strefa_studenta/zapisy/rejestracja/
http://www.spnjo.umk.pl/strefa_studenta/zapisy/zasady/


LEKTORAT  

 
Zajęcia prowadzone z języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego w formie ćwiczeń na poziomie B1/B2 i obejmują 120 godz. 

(4 godz./tydz. przez 2 semestry). Każdy semestr zakończony jest uzyskaniem przez studenta zaliczenia na ocenę oraz 2 pkt. ECTS. 

 Lektorat  z j. angielskiego obejmuje także naukę języka specjalistycznego związanego z tematyką kierunkową, która stanowi także komponent 

egzaminacyjny na poziomie B2 lub B2+. Zajęcia z j. angielskiego wzbogacone są o 2 testy samooceniające w każdym semestrze, obejmujące 

ćwiczenia gramatyczno-leksykalne oraz próbny egzamin kończący lektorat. Materiał dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle. 

 *Więcej szczegółów przy opisie kierunków studiów 

 
 

 

 

EGZAMIN 

 
Lektorat zakończony jest egzaminem pisemnym na poziomie B2, przy uwzględnieniu komponentu egzaminacyjnego, związanego z nauczanym 

językiem specjalistycznym, charakterystycznym dla danego kierunku studiów. Za pozytywnie zdany egzamin student otrzymuje 1 pkt. ECTS. 

Przykładowy egzamin dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle 
 

ZWOLNIENIA Z LEKTORATU 

 
Student może zwolnić się z lektoratu na podstawie: 

 certyfikatu językowego 

 pozytywnego wyniku uzyskanego z  egzaminu zwalniającego z lektoratu 

  

 

OFERTA JĘZYKOWYCH KURSÓW DOSKONALĄCYCH 
 

 kurs „Powtórka przed Egzaminem” (j. angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) 

      Więcej informacji: 56 611 42 12 

 

 

 

 

 

http://www.spnjo.umk.pl/strefa_studenta/lektoraty/poziom_bieglosci/
http://www.spnjo.umk.pl/strefa_studenta/lektoraty/organizacja_lektoratow/
https://moodle.umk.pl/SPNJO
https://moodle.umk.pl/SPNJO
http://www.spnjo.umk.pl/strefa_studenta/lektoraty/certyfikaty/
http://www.spnjo.umk.pl/strefa_studenta/lektoraty/egazmin/


 

 

PO LEKTORACIE 

III rok oraz 

studia drugiego stopnia 
 
 

 
 KONTYNUUJ NAUKĘ JĘZYKÓW! 

 ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT JĘZYKOWY I WYGRYWAJ NA RYNKU PRACY! 

 
OFERTA JĘZYKOWYCH  KURSÓW DOSKONALĄCYCH 
 

Propozycja wybranych kursów 

• kursy języka ogólnego na poziomie A1 - C1 - 100 godz.: angielski, fiński, francuski, hiszpański, niemiecki, norweski, rosyjski, włoski; 

• przygotowanie do egzaminu Cambridge FCE - język angielski (B2) - 100 godz. 

• kurs konwersacyjno-doskonalący -  rozwijanie swobodnej komunikacji - język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski (B1) – 30 godz. 

• język rosyjski w podróży (A2) - 50 godzin 

   

Więcej informacji: 56 611 42 12 

 

 

   OFERTA CERTYFIKATÓW MIĘDZYNARODOWYCH 
 

Propozycja wybranych egzaminów certyfikacyjnych TELC 

  

• egzamin TELC dual level B1/B2       

• TELC Business                                                         

• TELC University 

 

Więcej informacji: 56 611 42 12 

 

  

http://www.spnjo.umk.pl/certyfikaty/telc/

