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• Poziomy zaawansowania - stopnie
znajomości języka w skali Rady Europy
• Początkujący
– A1 - Beginner
– A2 - Pre-Intermediate

• Średniozaawansowany
– B1 - Intermediate
– B2 - Upper-Intermediate

• Zaawansowany
– C1 - Advanced
– C2 – Proficiency

ZAPISY NA LEKTORAT
1. Student jest zobowiązany zapisać się na lektorat zgodnie z zasadami i w terminie
wskazanym w ogłoszeniu na stronie CJ PŁ http://cj.p.lodz.pl/ (treść ogłoszenia
powinna być opublikowana min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem zapisów). Po
zakończeniu zapisów elektronicznych student może zapisać się na lektorat do końca
pierwszego tygodnia zajęć, w uzasadnionych przypadkach najpóźniej przed
rozpoczęciem czwartych zajęć w danym semestrze, zgłaszając się do koordynatora
danego wydziału w godzinach jego dyżuru. W celu dopisania się do grupy (dot.
osób powtarzających), student ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę
koordynatora.
2. Przydział do poziomu grup – drogą elektroniczną. Test poziomujący – wynik jest
automatycznie podawany przez system.
Maksymalna ilość punktów – 80
poniżej 47 p – B1
48-60p – wyboru dokonuje student – między B1 a B2
Powyżej 60 p – B2
3. Student ma prawo do zmiany poziomu grupy w okresie trzech tygodni od
rozpoczęcia zajęć na pierwszym semestrze lektoratu z języka (za zgodą lektora
prowadzącego i koordynatora). Po upływie tego okresu, zgodę na zmianę z poziomu
wyższego na niższy musi uzyskać od Zastępcy Dyrektora CJ ds. Dydaktycznych.
Student może zmienić poziom z niższego na wyższy w dowolnym momencie nauki
w uzgodnieniu z koordynatorem wydziału.

KURSY JĘZYKOWE w CJ
(zakładka na stronie http://cj.p.lodz.pl/)
WOLONTARIAT
Studenci mogą skorzystać z możliwości uczestniczenia w
lektoracie w ramach wolontariatu. Studenci zapisują się do
istniejących grup lektoratowych w miarę dostępnych
miejsc. Odpłatność za uczestnictwo w takich zajęciach
wynosi odpowiednio 100zł za 30 godzin i 180zł za 60 godzin
lekcyjnych. Osoby zainteresowane zgłaszają się osobiście do
mgr Marii Michalak lub mailowo na adres:
maria.michalak@p.lodz.pl
W szczególności dla słabszych studentów rozpoczynających
lektorat - Angielski A2, Niemiecki A2, Włoski A1

Nowy model nauczania języków
1. Na studiach pierwszego stopnia łączna liczba godzin nauki języka obcego w zakresie
studiowanej dyscypliny wynosi na studiach stacjonarnych nie mniej niż 180 godzin,
co odpowiada nie mniej niż 12 punktom ECTS
2. Wymagane jest potwierdzenie kompetencji egzaminem na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studentowi przysługuje
prawo do zwolnienia z egzaminu końcowego na podstawie uzyskanego certyfikatu
(patrz: tabela uznawalności http://www.cj.p.lodz.pl/index.php/pl/studia-istopnia/programy-ksztacenia-20122013/egzaminy/zwolnienie-na-podstawieposiadanych-certyfikatow). Jednakże, student ten ma obowiązek uczestniczyć w
zajęciach lektoratu z dowolnego języka obcego w liczbie godzin zgodnej z
programem studiów.
3. W oparciu o powyższe wytyczne Centrum Językowe oferuje podstawowy lektorat o
profilu biznesowo-technicznym, składający się z trzech 60-godzinnych bloków (dla
studiów stacjonarnych)
4. Wymaganiem wstępnym jest posiadanie kompetencji językowych na poziomie
min. A2.
5. Studenci z potwierdzonymi kompetencjami na poziomie B2 (w zakresie studiowanej
dziedziny) mogą wybierać z pełnej oferty językowej CJ, realizując jedną z czterech
dostępnych ścieżek.

Studia stacjonarne
Ścieżki lektoratowe

Blok 1
(60 godzin)

Blok 1
(60 godzin)

Blok 1
(60 godzin)

Po teście
poziomujacym

B1

B1+

B2E

Po teście
poziomującym

B2

B2+

C1E

Po certyfikatach
B2*

TE B2

inny język/ESP

inny język/ESP

Po certyfikatach
B2 technicznych,
C1 i C2

inny język/ESP

inny język/ESP

inny język/ESP

TE2 – Język Techniczny B2
ESP – English for Specific Purposes
*nie dotyczy certyfikatów z j. technicznego i biznesowego (dla OiZ)

Tabela uznawalności - język angielski
Egzamin zewnętrzny

Egzamin B2 PŁ

Obowiązkowy
blok TE B2

Ocena

Egzamin C1 PŁ

Ocena

FCE

Tak

Tak

wg oceny*

Nie

-

CAE

Tak

-

5,0

Tak

wg oceny

CPE

Tak

-

Tak

5,0

TELC B2 tech.

Tak

-

wg oceny

Nie

-

TELC B2

Tak

Tak

wg oceny*

Nie

-

TELC C1

Tak

-

Tak

wg oceny

BEC Vantage

Tak

Tak(1)

Nie

-

BEC Higher

Tak

-

Tak

wg oceny

BULATS 60 - 74p.

Tak

Tak

Nie

-

BULATS 75p. i więcej

Tak

-

Tak

wg oceny

TOEIC 785 - 940p.
(listening and reading)

Tak

Tak

Nie

-

TOEIC 945 - 990p.
(listening and reading)

Tak

-

Tak

5,0

TOEFL (iBT) 87 - 109p.

Tak

Tak

Nie

-

TOEFL (iBT) 110 - 120p.

Tak

-

Tak

wg oceny

5,0

5,0

wg oceny*
5,0

wg oceny*
5,0

wg oceny*
5,0

wg oceny*
5,0

WAŻNE !
1. Student ma prawo do trzech nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach, w ramach
jednego bloku. Wszystkie pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem
lekarskim (okazanym w ciągu 2 najbliższych zajęć po chorobie) lub odrobione przed
przystąpieniem do końcowego zaliczenia przedmiotu. W przeciwnym wypadku student może
być skreślony z listy grupy i zobowiązany do powtórzenia danego bloku.
2. Student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do zaliczenia przedmiotu w semestrze, w
którym jest on realizowany oraz do dwukrotnego przystąpienia do zaliczenia przedmiotu w
sesji egzaminacyjnej w kolejnym semestrze.
3. Student PŁ, który podejmuje studia na drugim kierunku i ma już zaliczony lektorat, zdany
egzamin (pisemny i ustny) na poziomie B2 lub zaliczone pojedyncze bloki, ma prawo do
uznania ocen lub może uczęszczać na lektorat np. z innego języka. (5 lat ważności)
4. Zaliczenia uzyskane na innych uczelniach mogą być uznane na podstawie wpisów do indeksu
lub innych dokumentów poświadczających uzyskanie tego zaliczenia. Student zgłasza się ze
stosownymi dokumentami do Zastępcy Dyrektora CJ ds. Dydaktycznych. Jeżeli program
lektoratu języka obcego w innej uczelni nie przewidywał egzaminu końcowego na poziomie B2,
student ma obowiązek zdać egzamin na tym poziomie.
5. Student, który zdał egzamin z języka obcego na poziomie B2 lub wyższym awansem jest
zobowiązany do wykorzystania pozostałych godzin nauki języka przewidzianych programem,
według ścieżek lektoratowych obowiązujących w danym roku akademickim.
6. Student, który uzyskał średnią ocen 4,5 (cztery i pół) lub wyższą, ze wszystkich bloków języka
obcego jest zwolniony z egzaminu końcowego (ustnego i pisemnego). Ocena z żadnego bloku
nie może być niższa niż 4,0 (cztery). Ocena z egzaminu końcowego wynika z uzyskanej średniej.

