
Instrukcja zapisów na lektorat 

 dla studentów I roku 

studiów stacjonarnych I stopnia 

(nabór na AGH: 2022/23) 

rozpoczynających lektoraty w semestrze letnim 2022/2023 

 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie przypominamy, że zajęcia lektoratowe z języków obcych rozpoczną 

Państwo w semestrze letnim 2022/2023. 

 

I. Dotyczy studentów, którzy nie legitymują się certyfikatem znajomości 

języka obcego na poziomie B2 lub wyższym (w skali ESOKJ) wymienionym 

w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 57/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 

Na platformie UPeL pod adresem zapisy na lektorat przygotowaliśmy dla 

Państwa formularz zapisu na zajęcia lektoratowe z języków obcych, które 

rozpoczną Państwo w semestrze letnim 2022/2023.  

Formularz będzie aktywny od 13.01.2023 i bezwarunkowo musi zostać 

wypełniony w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2023. 

Uprzejmie przypominamy, że dla studentów: 

• Wydziału Humanistycznego (wszystkie kierunki) 

• Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (wszystkie kierunki) 

• kierunku Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (prowadzonego 

wspólnie przez WH, WIEiT i WIMiC) 

przepisy wydziałowe stanowią, że obowiązkowym językiem lektoratu jest 

język angielski i tylko ten język można zaznaczyć w formularzu. 

Wszyscy pozostali studenci zapisują się na obowiązkowy lektorat z języka, 

stanowiącego kontynuację języka zdawanego na egzaminie maturalnym. 

https://upel.agh.edu.pl/course/view.php?id=2118


Studenci, którzy zdali maturę z dwóch języków, mają prawo wyboru lektoratu, 

np. student, który zdał maturę z języka angielskiego i francuskiego, może 

zadeklarować chęć uczestnictwa w obowiązkowym lektoracie z języka 

angielskiego albo obowiązkowym lektoracie z języka francuskiego.  

 

Kwalifikacja do grup odbywa się na podstawie wyników egzaminu 

maturalnego po wypełnieniu formularza zapisów. 

 

II. Dotyczy studentów, którzy legitymują się certyfikatem znajomości 

języka obcego na poziomie B2 lub wyższym (w skali ESOKJ) nie starszym niż 

3 lata (czyli luty 2020)  na dzień rozpoczęcia zajęć wymienionym w załączniku 

nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 57/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 

Studenci posiadający certyfikaty znajomości języka wymienione w załączniku nr 

2 do Uchwały Senatu AGH nr 57/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.,  

na studiach pierwszego stopnia mogą zostać na wniosek studenta  zwolnieni 

z odbywania zajęć i egzaminu z języka obcego i uzyskują wpis oceny z egzaminu 

na podstawie przedłożonego certyfikatu.  

 

Uprzejmie przypominamy, że dla studentów: 

• Wydziału Humanistycznego (wszystkie kierunki) 

• Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (wszystkie kierunki) 

• kierunku Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (prowadzonego 

wspólnie przez WH, WIEiT i WIMiC) 

przepisy wydziałowe stanowią, że obowiązkowym językiem lektoratu jest 

język angielski i tylko certyfikat z tego języka jest uznawany przez SJO.  

 

Studenci pozostałych wydziałów mogą zgłosić dowolny certyfikat wymieniony 

w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 57/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 

 



W celu uzyskania zwolnienia z lektoratu konieczne jest: 

1. posiadanie certyfikatu znajdującego się na liście certyfikatów uznawanych 

przez SJO AGH (lista certyfikatów) nie starszego niż 3 lata (czyli luty 2020)  

na dzień rozpoczęcia zajęć 

2. wypełnienie deklaracji online dotyczącej posiadanego certyfikatu 

w nieprzekraczalnym terminie do 12.02.2023 (deklaracja będzie dostępna 

od  18.01.2023 (deklaracja online) 

3. wydrukowanie deklaracji wypełnionej online  

4. zarejestrowanie kompletu dokumentów tj. wydrukowanej deklaracji 

i kserokopii certyfikatu (oryginał do wglądu przy rejestracji dokumentów) 

w sekretariacie SJO (pawilon D-11 p. 313 w godz. 10.00-13.00) najlepiej 

niezwłocznie po wypełnieniu i wydrukowaniu deklaracji, ale nie później 

niż do 12.02.2023. 

W wypadku zwolnienia z obowiązku odbywania zajęć i zaliczenia egzaminu na 

podstawie certyfikatu student ma możliwość kontynuacji nauki z języka 

zaliczonego na podstawie certyfikatu lub nauki innego wybranego języka obcego 

– w ramach łącznego limitu 135 godzin  na nieobowiązkowych kursach (poziom 

dowolny, także początkowy), bez obowiązku zdania egzaminu. W takim 

przypadku student jest zobowiązany do zadeklarowania chęci uczęszczania 

na taki lektorat w trakcie wypełniania deklaracji online. 

 

Uwaga!!! 

III. Nie wypełniają formularza zapisów: 

1. studenci, którzy wracają po urlopie dziekańskim lub mają do 

odrobienia warunek z języka 

2. studenci, którzy nie posiadają wyniku polskiej matury w skali 1-100% 

Ze względu na konieczność skierowania Państwa do odpowiedniej grupy 

lektoratowej, prosimy o kontakt z kierownikiem odpowiedniego zespołu 

językowego w terminie od 16.01 do 14.02.2023: 

 dla jęz. angielskiego: mgr Barbara Durlik lub mgr Rafał Głowacz 

kierang@agh.edu.pl 

http://www.sjo.agh.edu.pl/dane/Uchwala-Senatu-AGH-57-2019.pdf
http://www.sjo.agh.edu.pl/news.php?id=704
mailto:kierang@agh.edu.pl


 dla jęz. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego: mgr 

Dorota Lupa dolupa@agh.edu.pl 

mailto:dolupa@agh.edu.pl

