
REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH  

AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU 

 

I 

1. Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej w Gdańsku, zwane dalej Studium, jest 

jednostką pozawydziałową powołaną do:  

a. wykonywania zadań dydaktycznych służących zdobywaniu i rozwijaniu przez 

studentów Akademii znajomości języków obcych,  

b. dokonywania oceny znajomości języków obcych studentów I i II stopnia oraz 

doktorantów. 

 

II 

1. Studium podlega bezpośrednio Rektorowi. Na wniosek Rektora Senat Uczelni może 

tworzyć, przekształcać i znosić Studium. 

2. Studium zarządza kierownik. Tryb powoływania i odwoływania oraz zadania kierownika 

Studium określa Statut Akademii. 

3. Kierownikiem Studium może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy, posiadający kierunkowe wykształcenie filologiczne. 

4. Do zadań kierownika należy w szczególności: 

a. dbanie o właściwy poziom zajęć dydaktycznych, także w formie okresowej oceny 

pracy lektorów, 

b. podejmowanie decyzji w sprawach Studium, niezastrzeżonych do kompetencji 

organów uczelni,  

c. występowanie do Rektora i do Senatu oraz innych organów i jednostek uczelni we 

wszystkich sprawach dotyczących Studium. 

5. W Studium zatrudnieni są nauczyciele akademiccy, którzy zapewniają funkcjonowanie 

systemu dydaktycznego Studium. 

 

 



Regulamin wewnętrzny  

Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej w Gdańsku 

 

Zasady organizacji pracy Studium są zgodne z regulaminem studiów Akademii Muzycznej:  

1. Studium kształci studentów wpisanych na Listę studentów Studium Języków Obcych na 

zlecenie dziekanów poszczególnych wydziałów. 

2.  Kształcenie odbywa się wg programów nauczania poszczególnych wydziałów i zgodnie 

z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

3. Kształcenie następuje w cyklach semestralnych i podlega zaliczeniom wg przepisów 

Regulaminu studiów. 

4. Podstawą wpisania na listę studentów Studium Języków Obcych w semestrze pierwszym 

jest lista studentów I roku z działu nauczania wraz z deklaracją wpisania się do danej 

grupy lektoratowej, składaną osobiście przez studenta w formie pisemnej, a w semestrach 

wyższych niż pierwszy – dodatkowo posiadanie zaliczenie poprzedniego semestru. 

5. Wyboru grupy dokonuje się w formie pisemnej deklaracji, której złożenie jest 

obowiązkowe. Jest ono jednocześnie wpisaniem się na Listę studentów Studium Języków 

Obcych. Wybór grupy pozostaje obowiązujący aż do zakończenia lektoratu. 

6. Egzamin kończący lektorat obejmuje sprawdzenie wiedzy ogólnojęzykowej oraz wiedzy 

w zakresie dyscypliny artystycznej, właściwej dla studiowanego kierunku studiów 

w języku obcym. Zakres egzaminu określa lektor. 

7. Zmiana grupy językowej jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach i pod 

warunkiem zaliczenia materiału przerobionego przez grupę, do której student chciałby się 

przenieść. 

 



Zasady zaliczania lektoratu z języka obcego na studiach stacjonarnych  

w Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej w Gdańsku 

 

Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej w Gdańsku prowadzi grupy lektoratowe 

języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, szwedzkiego oraz włoskiego. 

Programy nauczania wszystkich języków są zgodne z Europejskim Systemem Opisu 

Kształcenia Językowego, zawierają jednolity system zaliczeń semestralnych i wspólne dla 

wszystkich grup zasady przeprowadzania egzaminów. 

 

1. Lektorat z języka obcego prowadzony jest na kilku poziomach: A1, A2 (poziom 

początkujący +), B1 (poziom średni), B2 (poziom średni wyższy), C1 (poziom 

zaawansowany), ustalonych zgodnie z tabelą poziomów kompetencji językowych 

opisanych przez Radę Europy.  

2. Lektorat języka angielskiego rozpoczyna się od poziomu nie niższego niż A2 +. Podział 

studentów na poszczególne grupy języka angielskiego dokonany zostaje na podstawie 

testu kwalifikacyjnego, który odbywa się w pierwszym tygodniu roku akademickiego. 

Nie dotyczy to studentów wydziału IV na specjalności wokalistyka jazzowa i studentów 

wydziału III na specjalności musical. 

3. Przydział do pozostałych grup lektoratowych odbywa się zgodnie z preferencjami 

studenta. Lektor ustala poziom grupy po rozpoznaniu stanu wyjściowego i określa 

zasady i sposób dojścia do egzaminu na określonym poziomie.  

4. Bez względu na stan wyjściowy poziomu językowego grupy ramy programowe kursu 

językowego obejmują elementy języka specjalistycznego, właściwego dla studiowanego 

kierunku.  

5. Egzamin odbywa się na możliwie najwyższym poziomie zaawansowania językowego 

dla danej grupy, zmierzającym do zalecanego poziomu B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego. 

6. Student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach z języka obcego. Zasady 

usprawiedliwiania nieobecności określone są w Regulaminie studiów. 

7. Zaliczenie semestru odbywa się na podstawie sumy cząstkowych zaliczeń testów, 

sprawdzianów i zadań dodatkowych. Każdy semestr kończy wystawienie oceny, według 

skali podanej w Regulaminie studiów.  



8. Lektorat obejmuje 120 godzin, kończy się zaliczeniem z oceną lub zaliczeniem i 

egzaminem z oceną.  

9. W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej student przystępuje do jednokrotnego 

zaliczenia poprawkowego – p. Regulamin studiów.  

10. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaliczeniu lub egzaminie skutkuje oceną 

niedostateczną i utratą prawa do pierwszego terminu zaliczenia lub egzaminu – 

p. Regulamin studiów. 

11. Student może się ubiegać o zwolnienie z uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach 

lektoratu. O zwolnieniu i przepisaniu zaliczenia decyduje każdorazowo Dziekan danego 

Wydziału, do którego należy wystosować odpowiednie podanie wraz z dołączoną 

dokumentacją uzyskania oceny z języka obcego na innej uczelni lub z kopią uzyskanego 

certyfikatu językowego. 

12. Posiadanie certyfikatów FCE, ZD lub Delf (na najniższym poziomie) nie zwalnia  

z obowiązku uczestnictwa w zajęciach lektoratu w Akademii Muzycznej. 

13. W Studium Języków Obcych obowiązuje skala ocen opisana w Regulaminie studiów. 


