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Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 16/RKR/2012 

REKTORA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ  
im. Jarosława Dąbrowskiego 

z dnia 09 października 2012 r. 

w sprawie zasad nauczania języków obcych 
w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

 
 
 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się „Zasady nauczania języków obcych w Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” stanowiące załącznik do zarządzenia. 
 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 
1 października 2012 r. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządziła Elżbieta Twardowska - SJO 

REKTOR 

 

 

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK 

 

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 
 

im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 
 



 
 

ZASADY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH 
w WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 

im. Jarosława Dąbrowskiego 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 

1. Jednostką odpowiedzialną za kształcenie językowe oraz egzaminowanie 
studentów i doktorantów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego, zwanej dalej „Akademią”, jest Studium Języków Obcych, 
zwane dalej „SJO”. 

2. W Akademii prowadzony jest lektorat z następujących języków obcych: język 
angielski, język francuski, język niemiecki i język rosyjski.  

3. Podstawowym językiem nauczanym w Akademii jest język angielski. Dla 
kandydatów na żołnierzy zawodowych jest to język obowiązkowy. 

4. Nauka języków obcych prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego 
stopnia oraz na studiach doktoranckich. 

5. Programy nauczania języków obcych dostosowane są do standardów 
międzynarodowych Rady Europy i NATO. Ma to na celu m.in. przygotowanie 
studentów do ubiegania się o międzynarodowe certyfikaty językowe, które 
poświadczają znajomość języków obcych oraz uprawniają do zajmowania 
stanowisk wymagających kompetencji językowych. 

6. Programy nauczania języków obcych, opracowane dla poszczególnych 
kierunków studiów, poziomów i profili kształcenia, uwzględniają efekty 
kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa 
Wyższego oraz standardy Rady Europy zawarte w dokumencie „Europejski 
System Opisu Kształcenia Językowego” („Common European Framework of 
Reference for Languages"), Strasburg 1996, zwanym dalej „ESOKJ”. 

7. Programy nauczania języka angielskiego dla kandydatów na żołnierzy 
zawodowych dodatkowo uwzględniają Standardowy Profil Językowy (SPJ) wg 
porozumienia standaryzacyjnego NATO STANAG 6001. 

 
Rozdział 2 

Nauczanie języków obcych na studiach wyższych 
 

§ 2 
 

1. Na studiach pierwszego stopnia lektorat obowiązkowy trwa 120 godzin 
i podzielony jest na cztery moduły 30-godzinne. 

2. Lektorat rozpoczyna się na I semestrze studiów licencjackich i na III 
semestrze studiów inżynierskich, a cały cykl nauki języka obcego w Akademii 
kończy się egzaminem na poziomie B2 według ESOKJ.  

3. Minimalne kompetencje językowe jakie student studiów I stopnia musi 

Załącznik do zarządzenia nr …/RKR/2012   
z dnia …………………. 2012 r. 



osiągnąć aby uzyskać dyplom inżyniera/licencjata to poziom B2 z języka 
obcego.  

4. Program nauczania językowego umożliwia osiągnięcie poziomu B2 przy 
założeniu, że student rozpoczyna naukę języka od poziomu B1. (Student 
powinien ocenić swój poziom zaawansowania przy pomocy tabeli samooceny 
opracowanej przez Radę Europy  w ESOKJ i zamieszczonej na stronie SJO). 

5. Student ma prawo wyboru języka z którego chce zdawać egzamin na 
poziomie B2. 

6. Student studiów stacjonarnych ma prawo na I roku studiów do rocznego 
bezpłatnego kursu wyrównawczego z języka angielskiego na poziomie A2+ 
w wymiarze 60 godzin audytoryjnych, w celu osiągnięcia poziomu B1.  

7. Uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych jest obowiązkowe dla studentów 
studiów stacjonarnych, którzy nie posiadają kompetencji językowych z języka 
angielskiego na poziomie B1, a zamierzają zdawać egzamin z tego języka. 
Kurs wyrównawczy kończy się testem sprawdzającym poziom znajomości 
języka angielskiego przed rozpoczęciem  zajęć programowych.  

8. Studenci studiów niestacjonarnych, którzy nie posiadają kompetencji 
językowych z języka obcego na poziomie B1, powinni nadrobić zaległości we 
własnym zakresie. 

9. Student, legitymujący się znajomością języka angielskiego na poziomie B2, 
ma obowiązek nauki innego języka obcego (spośród oferowanych: 
francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego) w wymiarze 120 godzin na 
poziomach od A1 do A2 lub od B1 do B2. 

10. Student, który deklaruje chęć przystąpienia do egzaminu B2 z języka 
francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego, uczestniczy w lektoracie tego 
języka na poziomie od B1 do B2 w grupach międzywydziałowych. 

11. Student, który posiada uznawane przez Akademii świadectwo znajomości 
języka francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie B2 lub ma 
maturę rozszerzoną z tych języków na poziomie powyżej 80%, uczestniczy 
obowiązkowo w lektoracie języka angielskiego w ramach limitu 120 godzin.  

12. Ze względów organizacyjnych Studium nie gwarantuje kontynuowania 
lektoratu w kolejnych semestrach studiów przez tego samego lektora. 

 
 

§ 3 
 

1. Każdy student ma obowiązek aktywnego uczestniczenia we wszystkich 
zajęciach, posiadania na zajęciach materiałów dydaktycznych (podręcznik 
bazowy i materiały wskazane w sylabusie) oraz stosowania się do wszystkich 
zaleceń prowadzącego. 

2. Warunkiem zaliczenia każdego semestru w zasadniczym terminie jest: 
1) samodzielne wykonanie wymaganych prac pisemnych potwierdzone 

własnoręcznym podpisem (polityka antyplagiatowa), 
2) obecność na co najmniej 80% godzin zajęć i usprawiedliwienie 

wszystkich nieobecności,  
3) uzyskanie średniej oceny przynajmniej 3,0 ze wszystkich ocen 

otrzymanych w semestrze. 



3. Zaliczenie przedmiotu język obcy jest zaliczeniem na ocenę i dokonuje się na 
ostatnich zajęciach w semestrze.   

4. Niezaliczenie przedmiotu język obcy w którymkolwiek z czterech semestrów 
lektoratu powoduje niedopuszczenie do zdawania lub uznania egzaminu B2 
w sesji zasadniczej i utratę tego terminu. 

5. Egzamin końcowy na poziom B2 po całym cyklu nauki języka obcego jest 
egzaminem centralnym i odbywa się w letniej sesji egzaminacyjnej w 
terminach ustalonych przez SJO. W razie niepowodzenia studentowi 
przysługują dwa terminy poprawkowe. 

6. Egzamin końcowy składa się z części pisemnej i ustnej, które stanowią 
integralną całość.  

7. Warunkiem zdania egzaminu końcowego na poziomie B2 jest uzyskanie 
o jeden punkt powyżej 50% łącznej  liczby punktów możliwych do   otrzymania 
z egzaminu. 

 
§ 4 

 

1. Student posiadający poświadczenie znajomości języka obcego na poziomie 
B2, honorowane przez SJO, jest zwolniony z egzaminu końcowego. 

2. Student zwolniony z egzaminu końcowego uczestniczy obowiązkowo 
w lektoracie innego języka obcego w ramach limitu 120 godzin bez 
konieczności zdawania egzaminu z tego języka. 

3. Student ubiegający się o zwolnienie z lektoratu na podstawie matury 
rozszerzonej lub certyfikatu zobowiązany jest do przedstawienia kierownikowi 
SJO oryginału świadectwa. Skala ocen, wpisywanych za egzamin końcowy 
z języka angielskiego na podstawie Certyfikatów Cambridge i matury 
rozszerzonej to: 
 1)  dobry – matura rozszerzona na 80 - 89%, 
 2)  dobry plus – FCE ( A, B, C ), matura rozszerzona   na  90 - 94%,  
 3)  bardzo dobry – CAE, CPE, matura rozszerzona  na 95 - 100%. 

Skalę tę stosuje się odpowiednio do certyfikatów i matury rozszerzonej 
z języka francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.  

4. Student może ubiegać się o uznanie lektoratu z innej uczelni. Decyzję w tej 
sprawie podejmuje kierownik SJO. 

5. Student powtarzający rok może, w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia 
semestru lub uzyskania decyzji dziekana o powtarzaniu roku, wnioskować 
o przepisanie oceny z powtarzanego semestru. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje kierownik SJO. 

 
§ 5 

 

1. Na studiach drugiego stopnia lektorat z języka obcego prowadzony jest na 
kierunkach studiów, dla których w planach studiów i programach nauczania 
przewidziano naukę języka obcego, na zasadach określonych przez radę 
podstawowej jednostki organizacyjnej w wymiarze 30 godzin lektoratu lub jako 
przedmiot wykładany w języku obcym.  



2. Lektorat z języka obcego na studiach drugiego stopnia prowadzony jest 
w grupach międzywydziałowych na poziomie B2+ i kończy się zaliczeniem na 
ocenę. 

3. W zakresie warunków uzyskania zaliczenia stosuje się odpowiednio zapis § 3. 
ust. 2.  

 
 

Rozdział 3 
Nauczanie języka angielskiego  

w ramach programu kształcenia politechnicznego i wojskowego  
kandydatów na żołnierzy zawodowych  

 
§ 6 

 

1. Kandydat na żołnierza zawodowego, zwany dalej „kandydatem”, powinien 
rozpoczynać studia w Akademii ze znajomością języka angielskiego na 
poziomie SPJ 2 2 2 2 wg porozumienia standaryzacyjnego NATO STANAG 
6001, nie niższym niż SPJ 2 0 2 0, co odpowiada poziomowi 60% na maturze 
rozszerzonej. 

2. Lektorat z języka angielskiego trwa 570 godzin i podzielony jest na 7 modułów 
60-godzinnych, 1 moduł 120-godzinny oraz 30-godzinny obóz sportowo-
językowy po pierwszym roku studiów. 

3. Lektorat rozpoczyna się na I semestrze studiów i cały cykl nauki języka 
angielskiego kończy się egzaminem na poziomie SPJ 3 2 3 2. 

4. Na pierwszych zajęciach pierwszego roku studiów kandydat rozwiązuje test 
sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego. Kandydat, który nie 
posiada kompetencji językowych na poziomie B1 wg ESOKJ jest kierowany 
na obowiązkowy 60-godzinny kurs wyrównawczy, który odbywa się 
w semestrze pierwszym i drugim. 

5. Kandydat, legitymujący się znajomością języka angielskiego na poziomie B2, 
nie jest automatycznie zwolniony z nauki języka angielskiego. Powinien nabyć 
kompetencje językowe o których mowa w § 1, ust. 7. 

6. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie SPJ 2 2 2 2 
kandydat powinien uzyskać na obozie sportowo – językowym po pierwszym 
roku studiów lub najpóźniej w szóstym semestrze studiów.   

7. Zaliczanie treści programowych semestru odbywa się na koniec każdego 
semestru studiów. 

8. W zakresie warunków uzyskania zaliczenia stosuje się odpowiednio zapis § 3. 
ust. 2. 

9. W przypadku niezaliczenia semestru w zasadniczym terminie z powodu 
określonego w § 3 ust. 2. pkt. 2. kandydat powinien zaliczyć materiał całego 
semestru.  

10. Do zaliczenia szóstego semestru lektoratu i uzyskania świadectwa  
znajomości języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z ESOKJ kandydat 
musi spełnić następujące warunki: 
1) zaliczyć semestry od pierwszego do piątego, 
2) zaliczyć treści programowe semestru szóstego, 
3) posiadać SPJ 2 2 2 2 z egzaminu STANAG 6001. 



11. Kandydat, który nie osiągnął SPJ 2 2 2 2 w terminie określonym w ust. 6. 
może przystępować do egzaminu w pierwszym i drugim terminie 
poprawkowym semestru 6. 

12. Kandydat, który wcześniej uzyskał SPJ 2 2 2 2 na poziomie 90-100% 
i w ocenie nauczycieli osiąga wysokie wyniki w nauce do SPJ 3 2 3 2 może 
starać się o wcześniejsze przystąpienie do egzaminu STANAG 6001 na 
poziomie 3. ze sprawności słuchanie i czytanie. O dopuszczeniu do egzaminu 
decyduje Centralna Komisja Egzaminacyjna Języków Obcych (CKEJO) MON. 

13. Pozostali kandydaci przystępują do egzaminu STANAG 6001 na poziomie 3. 
na zakończenie okresu nauki przedmiotu język angielski w listopadzie 
przedostatniego semestru studiów, a następnie dwukrotnie w terminach 
poprawkowych w ostatnim semestrze studiów, zgodnie z Harmonogramem 
sesji egzaminacyjnych CKEJO MON. 

14. Wnioski o dopuszczenie do wcześniejszego egzaminu STANAG 6001 na 
poziom 3. należy składać wraz z opinią nauczyciela prowadzącego do 
kierownika SJO. We wniosku należy podać dane osobowe kandydata (stopień 
wojskowy, imię, nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, numer 
dotychczas posiadanego świadectwa STANAG 6001). Wzór wniosku 
zamieszczony jest na stronie SJO. 

15. Uzyskanie wymaganego poziomu SPJ 3 2 3 2 lub wyższego przed 
zakończeniem nauki przedmiotu język angielski zwalnia z obowiązku 
uczestniczenia w lektoracie, ale nie zwalnia z obowiązku zaliczania treści 
programowych, będącego podstawą do wystawienia oceny. Kandydat ma 
obowiązek stawiania się na wszystkie testy w semestrze przewidziane 
w sylabusie przedmiotu. 

16. Kandydaci, którzy przystępują do egzaminu na poziomie SPJ 3 2 3 2 na 
zakończenie nauki nie składają żadnego wniosku. 

 
 

Rozdział 4 
Lektorat na studiach doktoranckich 

 
§ 7 

 

1. Na studiach doktoranckich lektorat obowiązkowy w wymiarze 30 godzin jest 
przygotowaniem do egzaminu doktorskiego. 

2. Lektorat z języka obcego na studiach doktoranckich prowadzony jest 
w grupach międzywydziałowych i kończy się zaliczeniem na ocenę. 

3. W zakresie warunków uzyskania zaliczenia stosuje się odpowiednio zapis § 3. 
ust.2.   

 
Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 
 

§ 8 
 

1. Na początku każdego semestru student powinien zapoznać się z Zasadami 
nauczania języków obcych w Akademii. 



2. Student ma prawo do konsultacji z lektoratu u prowadzącego ćwiczenia jeden 
raz w tygodniu w ustalonym terminie. 

3. Na zajęciach, zaliczeniach i egzaminie nie wolno korzystać z urządzeń 
elektronicznych, chyba, że prowadzący zajęcia postanowi inaczej. 

4. Student wznawiający studia lub powtarzający przedmiot musi w terminie do 
tygodnia po rozpoczęciu semestru zgłosić się w sekretariacie SJO, w celu 
uzyskania przydziału do grupy językowej lub uzyskania informacji 
o warunkach uznania wcześniejszego zaliczenia przedmiotu lub egzaminu. 

5. Wobec studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających studia w roku 
akademickim 2012/2013 stosuje się takie same wymagania, co do efektów 
kształcenia językowego, jak wobec studentów studiów stacjonarnych. 

6. Ewentualne uwagi, dotyczące organizacji pracy na zajęciach z języka obcego, 
można zgłaszać kierownikowi SJO. 


