
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 

 

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

1. Rejestracja na lektoraty w roku akademickim 2021/2022 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 28.09.2021 godz. 13:00 do 03.10.2021 godz. 23:55 
 

I tura 
1. moduł języka 

Od 28.09.2021 godz. 15:00 do 03.10.2021 godz. 23:55  3. moduł  języka 

Od 05.10.2021 godz. 13:00 do 10.10.2021 godz. 23:55 
 

II tura 
1. moduł języka 

Od 05.10.2021 godz. 13:00 do 10.10.2021 godz. 23:55 3. moduł języka 

 

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

studentów wszystkich kierunków, na których język angielski nie jest jedynym językiem lektoratu. 

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia oraz jednolitych magisterskich dodatkowy semestr 

specjalizacyjny (dot. WNS– Psychologia; SzF – Reżyseria, Organizacja obrazu filmowego                     

i telewizyjnego, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia):  

 

I TURA REJESTRACJI - grupy dedykowane 28.09.2021 godz.13:00  - 17.10.2021 godz.: 23:55 

 

Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia oraz niestacjonarnych jednolitych magisterskich: 

 

I TURA REJESTRACJI - grupy dedykowane 05.10.2021 godz.: 15:00  -  31.10.2021 godz.: 23:55 

 

3. Elektroniczna rejestracja jest jedyną formą zapisywania się na zajęcia i odbywa się za pośrednictwem 

serwisu: 

• USOSweb (zakładka: REJESTRACJE ŻETONOWE) lub  

 

• USOSweb (zakładka: KALENDARZ REJESTRACJI- grupy z Cieszyna)  

 

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 rejestracji 

na lektorat o poziomie wyższym niż A1 bez wykonania testu poziomującego lub rejestracji niezgodnej ze 

wskazaniem informacji zwrotnej po wykonaniu testu, student otrzymuje informację o konieczności 

zmiany 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, rosyjskiego i hiszpańskiego) nie wymaga wykonania testu poziomującego 

z tych języków. 

 

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracjeZetonowe#/registrations
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracjeZetonowe#/registrations
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=31
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/index
http://el.us.edu.pl/spnjo


5. Lektorat z j. angielskiego odbywa się na poziomie od B1+ do C1.  

Grupy międzywydziałowe języka angielskiego na poziomie A2 są grupami przeznaczonymi  wyłącznie dla 

studentów kierunków, na których język angielski jest jedynym językiem nauczanym w ramach lektoratu,  

a którzy uzyskali wskazanie testu poziomującego niższe niż B1+. Dotyczy to Wydziału Nauk 

Przyrodniczych (kierunki: Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska), Wydziału Humanistycznego 

(kierunek: Komunikacja promocyjna i kryzysowa), Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (wszystkie 

kierunki), Wydziału Nauk Społecznych (kierunki: Psychologia, Zarządzanie zasobami ludzkimi), Wydziału 

Teologicznego (kierunek: Nauki o rodzinie). 

  

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.  

 

II. EGZAMINY CERTYFIKUJĄCE  

 

W roku akademickim 2021/2022 SPNJO planuje przeprowadzenie egzaminów certyfikujących  

z zachowaniem rygorów sanitarnych pod warunkiem stabilnej sytuacji pandemicznej z języka angielskiego 

na poziomie B2 i C1. 

 

Student kończący w danym roku akademickim ostatni semestr lektoratu języka obcego (4. semestr) ma 

prawo przystąpić jednorazowo do egzaminu certyfikującego bez wnoszenia opłaty. 

 

Termin egzaminów (sesja zimowa): 31.01.2022 (egzamin pisemny), 02.02-03.02.2022 (egzamin ustny)     

w ramach określonej puli miejsc.      

 

Rejestracja na egzamin certyfikujący będzie odbywać się przez stronę: usosweb.us.edu.pl, dokładny 

termin zostanie podany na stronie: http://certyfikatyspnjo.us.edu.pl/ 

 

Ponadto w sesji letniej (wrzesień 2022) przewiduje się przeprowadzenie ogólnodostępnych odpłatnych 

egzaminów certyfikujących z języka angielskiego na poziomach B2 i C1.  

  

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów certyfikujących znajdują się na stronie: 

www.certyfikatyspnjo.us.edu.pl.  

Na platformie e-learningowej SPNJO UŚ el.us.edu.pl/spnjo przygotowaliśmy dla kandydatów próbne testy 

zawierające szczegółowe wskazówki, odpowiedzi i informacje dodatkowe  przydatne w przygotowaniach 

do egzaminu certyfikującego. 

 

III. KURSY JĘZYKOWE 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych organizuje kolejną, tym razem zdalną edycję kursów 

językowych. Uwaga: specjalna oferta cenowa dla studentów UŚ! Szczegóły na stronie 

www.kursyspnjo.us.edu.pl oraz na Facebooku.  

 

IV. INNE  

Aktualne informacje dotyczące zasad uczestnictwa w lektoracie, zwolnień z uczestnictwa w lektoracie  

oraz rejestracji internetowej, konsultacji lektorów i egzaminów certyfikujących znajdują się na stronie 

Studium: https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/. 

 

 

Powyższe informacje są również dostępne dla studentów na stronie Studium pod hasłem: Inauguracja Roku 

Akademickiego 2021/2022. 

mailto:lektorat@us.edu.pl
https://ul.us.edu.pl/
https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

