
Warszawa, 14 stycznia 2020 roku 

 

Komunikat Prorektora ds. studenckich  

Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie  

w sprawie terminarza prowadzenia i zaliczania lektoratów z języka obcego 

w roku akademickim 2019-2020 i latach następnych 

 
1. Lektoraty z języka obcego są obowiązkowe do zaliczenia. Na początku semestru studiów, który 

rozpoczyna lektoraty z języka obcego student ma obowiązek przystąpienia do testu 

poziomującego. Na podstawie wyniku testu student może zapisać się do odpowiednich grup 

przygotowujących do późniejszego egzaminu końcowego z języka obcego. 

2. Lektoraty z języka obcego na studiach I stopnia (licencjat) na kierunkach: administracja, 

finanse i rachunkowość, politologia, psychologia oraz zarządzanie, realizowanych w formie 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, są prowadzone na dotychczasowych zasadach, tj. od 

drugiego do piątego semestru studiów. W semestrach od II do IV zaliczenie lektoratu jest na 

„zal”, natomiast zaliczenie lektoratu w semestrze V jest na ocenę na podstawie wyników egzaminu 

końcowego. Punkt ten dotyczy również studentów wznawiających studia I stopnia od roku 

drugiego lub trzeciego oraz studentów powtarzających rok drugi bądź trzeci. 

3. Lektoraty z języka obcego na studiach II stopnia (magisterskie) na kierunkach: finanse i 

rachunkowość oraz zarządzanie realizowanych w formie studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych są prowadzone na dotychczasowych zasadach, tj. tylko w semestrze trzecim 

tego poziomu studiów i kończą się egzaminem na ocenę. Punkt ten dotyczy również studentów 

wznawiających studia II stopnia od roku drugiego oraz powtarzających rok drugi. 

4. Lektoraty z języka obcego na studiach I stopnia (inżynierskie) na kierunku informatyka, 

realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, są prowadzone w następujący 

sposób: 

a) dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019-2020 lektorat 

trwa od drugiego do siódmego semestru studiów; w semestrach od II do VI zaliczenie 

lektoratu jest na „zal”, natomiast zaliczenie lektoratu w semestrze VII jest na ocenę na 

podstawie wyników egzaminu końcowego; punkt ten dotyczy również studentów 

wznawiających studia I stopnia na kierunku informatyka od roku trzeciego lub czwartego oraz 

studentów powtarzających rok drugi, trzeci bądź czwarty; 

b) dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019-2020 lektorat trwa 

od drugiego do szóstego semestru studiów; w semestrach od II do V zaliczenie lektoratu jest 

na „zal”, natomiast zaliczenie lektoratu w semestrze VI jest na ocenę na podstawie wyników 

egzaminu końcowego; punkt ten dotyczy również studentów wznawiających studia I stopnia na 

kierunku informatyka od roku pierwszego oraz studentów powtarzających rok pierwszy. 

5. Lektoraty z języka obcego na jednolitych studiach magisterskich na kierunkach psychologia 

oraz prawo, realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, są prowadzone w 

następujący sposób: 

a) dla studentów kierunku psychologia, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem 

akademickim 2019-2020 lektorat trwa od drugiego do dziewiątego semestru studiów; w 

semestrach od II do VIII zaliczenie lektoratu jest na „zal”, natomiast zaliczenie lektoratu w 

semestrze IX jest na ocenę na podstawie wyników egzaminu końcowego 

b) dla studentów kierunku prawo, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 

2019-2020 lektorat trwa od drugiego do ósmego semestru studiów; w semestrach od II do 

VII zaliczenie lektoratu jest na „zal”, natomiast zaliczenie lektoratu w semestrze VIII jest na 

ocenę na podstawie wyników egzaminu końcowego; 



c) punkty a) i b) dotyczą również studentów wznawiających jednolite studia magisterskie od roku 

drugiego, trzeciego, czwartego lub piątego oraz studentów powtarzających rok drugi, trzeci, 

czwarty bądź piąty; 

d) dla studentów kierunków psychologia oraz prawo, którzy rozpoczęli studia w roku 

akademickim 2019-2020 lektorat trwa od drugiego do szóstego semestru studiów; w 

semestrach od II do V zaliczenie lektoratu jest na „zal”, natomiast zaliczenie lektoratu w 

semestrze VI jest na ocenę na podstawie wyników egzaminu końcowego; punkt ten dotyczy 

również studentów wznawiających jednolite studia magisterskie od roku pierwszego oraz 

studentów powtarzających rok pierwszy. 

6. Szczegółowy harmonogram prowadzenia lektoratu z języka obcego dla poszczególnych roczników 

studentów na poszczególnych poziomach i kierunkach studiów stanowi załącznik do niniejszego 

komunikatu. 

 

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA 

/-/ dr hab. Piotr Szczepankowski, prof. AEH 


