REJESTRACJA NA LEKTORATY – STUDIA STACJONARNE
1. Poziomy grup lektoratowych - od A1 do C1.
2. Lektoraty prowadzone są z języków: angielski, włoski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, francuski.
3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.
Liczba miejsc na ww. zajęciach jest ograniczona.
4. Zapisując się na lektorat na poziomie A1, A2, B1 należy pamiętać, że obowiązkowy egzamin jest na poziomie B2
i można go zdawać z innego języka (j. angielski, j. włoski, j. rosyjski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski).
Przed rejestracją na lektorat należy zapoznać się z:
kierunkowym planem zajęć (dostępny na stronie wydziału)
planem zajęć SJO: http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/15
procedurami organizacji zajęć z lektoratów: http://sjo.uksw.edu.pl/node/1
możliwością przeniesienia osiągnięć z języka nowożytnego: http://sjo.uksw.edu.pl/node/121
Osoby, które zrealizowały lektorat na innej uczelni, na innym kierunku UKSW lub posiadające certyfikat
międzynarodowy – mogą, ale nie muszą zapisywać się na lektorat.
W celu ubiegania się o uznanie osiągnięć należy złożyć stosowne dokumenty posiadające wszystkie niezbędne informacje
zawarte w procedurach przeniesienia osiągnięć: http://sjo.uksw.edu.pl/node/121 i http://sjo.uksw.edu.pl/node/9.
W/w studenci nie wypełniają testu poziomującego.
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II rok studiów i wyżej

•

DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH
(I st. i jednolite studia magisterskie)

•

Organizacją lektoratu dla studentów zaocznych zajmują się właściwe
dziekanaty studiów niestacjonarnych

•

WYPEŁNIJ TEST POZIOMUJĄCY

•

Od 24.09.2019 r. (od godz. 8.00),
najpóźniej do 06.10.2019 r. (do godz. 15.00)

•

ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA

•
•

Rejestracja rozpocznie się 24.09.2019 r. o godz. 11.00
Zakończenie rejestracji nastąpi 06.10.2019 r.

•

Rejestracja na kontynuację lektoratu odbędzie się
w dniach 23.09.2019 – 06.10.2019 (USOSweb)

Studenci wyższych lat studiów, którzy otrzymali zgodę Dziekana na przełożenie I roku lektoratu
na kolejny rok studiów lub wpis warunkowy z I roku lektoratu zobowiązani są skontaktować się
z Sekretariatem SJO w celu otworzenia rejestracji na semestr zimowy.
Studenci II roku studiów i wyżej mogą zmienić lektorat i prowadzących, jednakże w celu kontynuacji programu
oraz podręcznika, preferujemy taki sam wybór jak w roku poprzednim.

