
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

I. INFORMACJE NA TEMAT LOGOWANIA SIĘ NA ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH. 

1. Rejestracja na lektoraty w roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym jest obowiązkowa dla
studentów I roku rozpoczynających w semestrze zimowym lektorat języka obcego oraz dla studentów II i
III roku kontynuujących naukę.

2. Studenci rejestrują się w dwóch turach do grup dedykowanych: 

(grupa dedykowana = grupa przeznaczona wyłącznie dla studentów z danego kierunku/ów)

Od 27.09.2019 godz. 12:00 do 06.10.2019 godz. 23:55
I tura

1. moduł języka

Od 27.09.2019 godz. 15:00 do 06.10.2019 godz. 23:55 3. moduł języka

Od 09.10.2019 godz. 12:00 do 16.10.2019 godz. 23:55 II tura 1. moduł języka  i 3. moduł języka

Grupy j. francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego nie są objęte dedykacją.  

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia oraz jednolitych magisterskich dodatkowy semestr 
specjalizacyjny (dot. WPiPs – Psychologia; WRiTv – Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i 
fotografia): 
I TURA REJESTRACJI - grupy dedykowane 27.09.2019 godz.15:00  - 16.10.19 godz.: 23:55

Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia oraz niestacjonarnych jednolitych magisterskich:
I TURA REJESTRACJI - grupy dedykowane 27.09.2019 godz.: 15:00  -  31.10.2019 godz.: 23:55

3. Elektroniczna rejestracja jest jedyną formą zapisywania się na zajęcia i odbywa się na stronie: 
ul.us.edu.pl

4.  Student  rozpoczynający  lektorat  języka  obcego  jest  zobowiązany  do  wykonania  testu/ów
poziomującego/ych   na  stronie:  el.us.edu.pl/spnjo.  Wyniki  uzyskane  z  jednego  lub  kilku  testów
poziomujących  z  języka  lub  języków obcych,  których  student  uczył  się  na  dotychczasowych  etapach
kształcenia,  są  podstawą  do  wyboru  odpowiedniej  grupy  lektoratowej  aktualnie  dostępnej podczas
rejestracji internetowej. 

UWAGA: Lektor  konfrontuje  listę  studentów  z  wynikami  testu  poziomującego.  W przypadku,  gdy
student  zarejestrował  się  na  lektorat  bez  wykonania  testów  poziomujących  lub  w  przypadku,  gdy
zarejestrował  się  niezgodnie  ze  wskazaniem  informacji  zwrotnej  po  wykonaniu  testu,  lektor  może
wyrejestrować  studenta  
z  grupy.  W przypadku większej  liczby chętnych do zalogowania się do danej  grupy lektoratowej  niż
przewidziany limit miejsc, pierwszeństwo zalogowania się mają studenci, którzy w określonym terminie
wykonali  test  poziomujący.  Korekty  listy  dokonuje  lektor.  Każdorazowo warunkiem zalogowania jest
wykonanie  przez  studenta  testu  poziomującego.  Rejestracja  do  grup  na  poziomie  A1  (dotyczy  
j. francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego) nie wymaga wykonania testu poziomującego.

5. Lektorat z j. angielskiego odbywa się na poziomie od B1 do C1. 
Grupy  międzywydziałowe  języka  angielskiego  na  niższych  poziomach  są  grupami  przeznaczonymi
wyłącznie dla  studentów kierunków,  na  których język angielski  jest  jedynym językiem nauczanym w
ramach  lektoratu.  Dotyczy  to  Wydziału  Informatyki  i  Nauki  o  Materiałach,  Wydziału  Pedagogiki  i
Psychologii  (kierunek:  Psychologia,  Zarządzanie  zasobami  ludzkimi),  Wydziału  Biologii  i  Ochrony
Środowiska,  Wydziału  Matematyki,  Fizyki  i  Chemii,  Wydziału  Teologicznego  (Nauki  o  Rodzinie)  i
Wydziału Filologicznego (Komunikacja Promocyjna i Kryzysowa). 

6.  Nadzór  merytoryczny  nad  rejestracją  na  zajęcia  z  języków  obcych  sprawuje  Studium  Praktycznej
Języków Obcych  tel.  (032)  359-18-17,  e-mail:  lektorat@us.edu.pl, adres:  Katowice,  ul  Bankowa 14,
pawilon B, p.364  III piętro. 

http://el.us.edu.pl/spnjo
mailto:lektorat@us.edu.pl



