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REGUL AMIN  

Zakładu Języków Obcych 
Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 

 
§ 1. 

Wstęp 
Zakład Języków Obcych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie zwane dalej „ZJO”, 
jest jednostką ogólnouczelnianą prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie kursów językowych zgodnych z 
programem nauczania studiów I i II stopnia. Celem ZJO jest podniesienie poziomu znajomości języków obcych 
Studentów WSE, wyposażenie Studentów w narzędzia lingwistyczne niezbędne do uzyskania dyplomu oraz w 
wiedzę i umiejętności językowe pomocne w życiu zawodowym.  

 
§ 2. 

Zadania ZJO 
Do zadań ZJO należy w szczególności: 
1) prowadzenie działalności dydaktycznej w formie lektoratów języków obcych (język angielski) oraz praktycznej 

nauki języków obcych (drugi język obcy na kierunku Filologia, Lingwistyka dla biznesu oraz Skandynawistyka: 
studia filologiczno-biznesowe) dla Studentów WSE z uwzględnieniem zaliczeń i egzaminów końcowych; 

2) propagowanie i nadawanie właściwej rangi nauczaniu języków obcych na WSE; 
 

§ 3. 
Struktura ZJO 

Do zespołu Zakład Języków Obcych należą: 
1) Kierownik ZJO; 
2) Lektorzy językowi. 

 
§ 4. 

Języki angielski dla kierunków: Grafika reklamowa i multimedia, Psychologia, Zarządzanie strategiczne 
oraz Game Design 

 
Każdy student studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i wieczorowych na kierunku Grafika reklamowa i 
multimedia, Psychologia, Zarządzanie strategiczne oraz Game Design  ma obowiązek odbyć kurs języka 
angielskiego w ilości zgodnej z planami studiów aktualnymi dla danego rocznika.  
1. Zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego podlegają semestralnemu obligatoryjnemu zaliczeniu z oceną. 
2. Nauka języka angielskiego na kierunkach Grafika reklamowa i multimedia, Zarządzanie strategiczne oraz Game 

Design kończy się egzaminem końcowym sprawdzającym znajomość języka co najmniej na poziomie B2. Zakres 
materiału obejmuje całość kursu. Egzamin składa się z części pisemnej.  

 
§ 5. 

Drugi język obcy dla kierunku Filologia, Lingwistyka dla biznesu oraz Skandynawistyka: studia 
filologiczno-biznesowe 

 
1. Każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Filologia, Lingwistyka dla biznesu oraz 

Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe ma obowiązek odbyć kurs drugiego języka obcego w ilości 

godzin zgodnej z planami studiów aktualnymi dla danego rocznika. 

2. Zajęcia odbywają się w ramach jednego rocznika – grupy nie są łączone między rocznikami. 

3. Zajęcia dydaktyczne z drugiego języka obcego podlegają semestralnemu obligatoryjnemu zaliczeniu z oceną. 
4. Nauka drugiego języka obcego kończy się egzaminem końcowym sprawdzającym znajomość języka na poziomie 

min. B1 dla studiów I stopnia i min. A2+ dla Filologii II stopnia. Egzamin składa się z części pisemnej. 

 
§ 6. 

Utworzenie grupy językowej 
1. Dana grupa językowa zostaje uruchomiona pod warunkiem zebrania min. 24 studentów na danym poziomie 

zaawansowania.  
2. W uzasadnionych przypadkach Władze Uczelni mogą wydać zgodę na utworzenie grupy przy mniejszej liczbie 

osób.  
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§ 7. 
Przyporządkowanie do grupy języka angielskiego na kierunkach  

 Grafika reklamowa i multimedia, Psychologia, Zarządzanie strategiczne oraz Game Design 
1. Student pierwszego roku ma obowiązek przystąpić do testu kwalifikującego do grupy języka angielskiego w wersji 

online w terminie wyznaczonym przez ZJO. 
2. W przypadku braku możliwości weryfikacji poziomu zaawansowania językowego Studenta w wyznaczonym 

terminie, zostanie przydzielony do dowolnej, najmniej licznej grupy językowej.  
3. W przypadku braku informacji o przydzieleniu do grupy językowej na WU Student jest zobowiązany niezwłocznie 

skontaktować się z ZJO. 
4. Jeżeli Student nie zostanie przydzielony do grupy z powodu niewypełnienia testu kwalifikacyjnego,  i nie zgłosi 

tego faktu do Kierownika ZJO, co spowoduje nieobecności na zajęciach, musi zwrócić się z pisemną prośbą do 
Dziekana o awans z przedmiotu. 

 
§ 8. 

Student z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego na kierunkach 
Grafika reklamowa i multimedia, Psychologia, Zarządzanie strategiczne oraz Game Design 

1. W przypadku gdy student I roku zna język angielski na poziomie B2 lub wyższym (co zostanie potwierdzone przez 
test kwalifikujący) i nie istnieje grupa odpowiadająca studentowi lub w grupie, w której się znajduje nie podnosi 
on swoich umiejętności językowych wówczas istnieją dwie możliwości do wyboru: 

 Student może zdać eksternistycznie egzamin końcowy z języka angielskiego nie uczęszczając na zajęcia 
lektoratowe, 

 Student może po przedstawieniu oficjalnego zaświadczenia o zdanym egzaminie zostać zwolnionym z zajęć 
lektoratowych.  

2. Stosowne podanie oraz certyfikat na którym widnieje poziom i ocena, musi zostać złożone do Dziekanatu.  
3. Decyzję podejmuje Kierownik ZJO.  

 
§ 9. 

Student z bardzo dobrą znajomością drugiego języka obcego na kierunkach 
Filologia, Lingwistyka dla biznesu i Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe 

1. W przypadku gdy student I roku zna drugi język obcy na poziomie B1 lub wyższym dla studiów I stopnia oraz min. 
A2+ dla studiów II stopnia (co zostanie potwierdzone przez test kwalifikujący) i nie istnieje grupa odpowiadająca 
studentowi lub w grupie, w której się znajduje nie podnosi on swoich umiejętności językowych wówczas istnieją 
dwie możliwości do wyboru: 

 Student może zdać eksternistycznie egzamin końcowy z języka angielskiego nie uczęszczając na zajęcia 
lektoratowe, 

 Student może po przedstawieniu oficjalnego zaświadczenia o zdanym egzaminie zostać zwolnionym z zajęć 
lektoratowych. 

2. Stosowne podanie oraz certyfikat na którym widnieje poziom i ocena, musi zostać złożone do Dziekanatu.  
3. Decyzję podejmuje Kierownik ZJO.  

 
§ 10.   

Certyfikaty międzynarodowe, przepisanie oceny 
1. Student może wystąpić pisemnie do Kierownika ZJO za pośrednictwem Dziekanatu z prośbą o zwolnienie z 

lektoratu w przeciągu dwóch tygodni od pierwszych zajęć, o ile posiada certyfikat z języka angielskiego na 
poziomie min. B2. 

2. Student może wystąpić pisemnie do Kierownika ZJO za pośrednictwem Dziekanatu z prośbą o zwolnienie z 
Praktycznej Nauki Języka Obcego, jeśli zna języka na poziomie min. B1 (dla studiów I stopnia) lub min. A2+ (dla 
studiów II stopnia) w przeciągu dwóch tygodni od pierwszych zajęć, o ile posiada certyfikat z języka z którego 
prowadzone są zajęcia na WSE. 

3. Jeśli student posiada potwierdzenie uczestnictwa i zaliczenia języka na innej uczelni, na której studiował, może 
ubiegać się o przepisanie oceny z języka angielskiego. Student zobowiązany jest do złożenia pisemnej prośby 
do kierownika ZJO za pośrednictwem Dziekanatu wraz z oficjalnym zaświadczeniem z danej Uczelni w przeciągu 
dwóch tygodni od rozpoczęcia nauki. Zaświadczenie ma zawierać informację o poziomie języka i ocenę końcową. 

4. Decyzję podejmuje Kierownik ZJO.  
 

§ 11. 
Nieobecności na studiach stacjonarnych na kierunkach 

 Grafika reklamowa i multimedia, Psychologia, Zarządzanie strategiczne oraz Game Design 
  
  

1. Student studiów stacjonarnych ma obowiązek systematycznego uczęszczania na lektorat. 
2. Studenci studiów stacjonarnych mają prawo do trzech nieobecności usprawiedliwionych i trzech nieobecności 

nieusprawiedliwionych w semestrze na zajęciach z języka angielskiego. Jeżeli Student ma siedem (lub więcej) 
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nieobecności automatycznie nie zalicza kursu w I terminie i przysługuje mu, po uprzednim nadrobieniu materiału 
w formie uzgodnionej z prowadzącym zajęcia, zaliczanie kursu w drugim terminie (w czasie sesji poprawkowej). 

3. Studenci studiów stacjonarnych mają prawo do przedłożenia dokumentów usprawiedliwiających nieobecność 
(zwolnienie lekarskie bądź służbowe), jednakże muszą to uczynić na pierwszych zajęciach po ustaniu 
nieobecności. Studenci, aby móc przystąpić do zaliczenia kursu są zobowiązani do nadrobienia materiału w 
formie uzgodnionej z prowadzącym zajęcia.  

4. W przypadku przekroczenia 25% nieobecności, w danym semestrze student automatycznie nie zalicza kursu w I 
terminie i przysługuje mu, po uprzednim nadrobieniu materiału w formie uzgodnionej z prowadzącym zajęcia, 
zaliczanie kursu w drugim terminie. 

5. W przypadku przekroczenia 50% nieobecności na zajęciach, taki student powinien wystąpić z podaniem do 
Dziekana o udzielnie awansu lub możliwość zaliczenia warunkowego. 

6. Studentom, którym przyznano IOS (Indywidualną Organizację Studiów) nie przysługuje prawo do większej ilości 
nieobecności niż innym Studentom, chyba że zostali oni zwolnieni z uczęszczania na lektorat decyzją Dziekana.  

7. Jeżeli Student posiadający IOS ma problemy z uzgodnieniem rozkładu zajęć, powinien skontaktować się 
Kierownikiem ZJO w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru. 

8. Studenci, których stan zdrowia może mieć wpływ na naukę powinni poinformować o tym Kierownika ZJO w 
pierwszym tygodniu semestru. 
 

§ 12. 
Nieobecności na studiach niestacjonarnych i wieczorowych na kierunkach 

Grafika reklamowa i multimedia, Psychologia, Zarządzanie strategiczne oraz Game Design  
 

1. Student studiów niestacjonarnych ma obowiązek systematycznego uczęszczania na lektorat. 
2. Studenci studiów stacjonarnych mają prawo do jednej nieobecności usprawiedliwionej i jednej nieobecności 

nieusprawiedliwionej w semestrze na zajęciach z języka angielskiego. Jeżeli Student ma trzy (lub więcej) 
nieobecności automatycznie nie zalicza kursu w I terminie i przysługuje mu, po uprzednim nadrobieniu materiału 
w formie uzgodnionej z prowadzącym zajęcia, zaliczanie kursu w drugim terminie (w czasie sesji poprawkowej). 

3. Studenci studiów niestacjonarnych i wieczorowych mają prawo do przedłożenia dokumentów 
usprawiedliwiających nieobecność (zwolnienie lekarskie bądź służbowe), jednakże muszą to uczynić na 
pierwszych zajęciach po ustaniu nieobecności. Studenci, aby móc przystąpić do zaliczenia kursu są zobowiązani 
do nadrobienia materiału w formie uzgodnionej z prowadzącym zajęcia.  

4. Jeśli łączna ilość nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) przekroczy 25% liczby godzin kursu, 
w danym semestrze student automatycznie nie zalicza kursu w I terminie i przysługuje mu, po uprzednim 
nadrobieniu materiału w formie uzgodnionej z prowadzącym zajęcia, zaliczanie kursu w drugim terminie. 

5. W przypadku przekroczenia 50% nieobecności na zajęciach, taki student powinien wystąpić z podaniem do 
Dziekana o udzielnie awansu lub możliwość zaliczenia warunkowego. 

6. Studentom, którym przyznano IOS (Indywidualną Organizację Studiów) nie przysługuje prawo do większej ilości 
nieobecności niż innym Studentom, chyba że zostali oni zwolnieni z uczęszczania na lektorat decyzją Dziekana.   

7. Jeżeli Student posiadający IOS ma problemy z uzgodnieniem rozkładu zajęć, powinien skontaktować się z 
Kierownikiem ZJO i prowadzącym w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru. 

8. Studenci, których stan zdrowia może mieć wpływ na naukę powinni poinformować o tym Kierownika ZJO w 
pierwszym tygodniu semestru. 
 

§ 13. 
Nieobecności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach  

Filologia, Lingwistyka dla biznesu i Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe 
 

9. Student ma obowiązek systematycznego uczęszczania na Praktyczną Naukę Języka Obcego. 
10. Student ma prawo do nieobecności nieusprawiedliwionych, zależnie od ilości godzin w danym semestrze: przy 

52h i 48h - trzy nieobecności nieusprawiedliwione i trzy usprawiedliwione, przy 16, 18, 26, 30, 36 – jedna 
nieobecność nieusprawiedliwiona i jedna usprawiedliwiona. 

11. W przypadku przekroczenia 25% nieobecności, w danym semestrze student automatycznie nie zalicza kursu w I 
terminie i przysługuje mu, po uprzednim nadrobieniu materiału w formie uzgodnionej z prowadzącym zajęcia, 
zaliczanie kursu w drugim terminie. 

12. W przypadku przekroczenia 50% nieobecności na zajęciach, taki student powinien wystąpić z podaniem do 
Dziekana o udzielnie awansu lub możliwość zaliczenia warunkowego. 

13. Studentom, którym przyznano IOS (Indywidualną Organizację Studiów) nie przysługuje prawo do większej ilości 
nieobecności niż innym Studentom, chyba że zostali oni zwolnieni z uczęszczania na lektorat decyzją Dziekana.  

14. Jeżeli Student posiadający IOS ma problemy z uzgodnieniem rozkładu zajęć, powinien skontaktować się 
Kierownikiem ZJO w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru. 

15. Studenci, których stan zdrowia może mieć wpływ na naukę powinni poinformować o tym Kierownika ZJO w 
pierwszym tygodniu semestru. 
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§ 14. 
 

Zaliczenia semestralne z j. obcego dla wszystkich kierunków 
1. Student co semestr otrzymuje zaliczenie semestralne z oceną z języków obcych. 
2. Czynniki mające wpływ na ocenę z zaliczeń semestralnych:  

1) oceny z kolokwiów sprawdzających pisemnych, 
2) wypowiedź ustna, 
3) wyniki z pisemnych prac domowych, 
4) frekwencja na zajęciach,  
5) zaangażowanie/aktywność na zajęciach, 
6) materiał w formie distance learning ( jeśli dotyczy). 

3. W  zależności od języka, kursu, poziomu czynniki wymienione w pkt.2 i 3  mają przyporządkowaną wagę. Na 
pierwszych zajęciach lektor prowadzący prezentuje szczegółowy system uzyskania zaliczenia dla danego 
języka.  

4. Jeżeli ocena z zaliczenia semestralnego jest niższa niż 60%, to student otrzymuje ocenę niedostateczną. 
5. Skala ocen zaliczeń semestralnych: 

Procenty ocena 

90 -100 5,0 

84 -  89 4,5 

76 -  83 4,0 

68 -  75 3,5 

60  - 67 3,0 

6. W wyznaczonym czasie Student musi ponownie zaliczyć elementy kursu, których nie zaliczył (zaliczenie 
poprawkowe). 

7. Jeżeli Student opanuje materiał w wyznaczonym czasie i spełni wymagania lektora uzyskuje zaliczenie.  
8. Jeżeli Student nie opanuje materiału, nie zaliczy elementów kursu lub nie spełni wymagań lektora, nie uzyskuje 

zaliczenia i otrzymuje ocenę niedostateczną. Taki Student występuje z podaniem do Dziekana o udzielnie awansu 
lub możliwość zaliczenia warunkowego. 

9. W przypadku awansu Student jest zobowiązany do powtórzenia niezaliczonego semestru kursu, co wydłuża 
naukę języka obcego o semestr. Za powtórzenie kursu Student wnosi stosowną opłatę zgodnie z Regulaminem 
Studiów oraz Regulaminem Odpłatności za Studia i Inne Formy Kształcenia.   

10.  W przypadku gdy Student uzyska zgodę Dziekana na zdawanie egzaminu warunkowego, zgłasza się do 
Kierownika ZJO w celu uzyskania terminu egzaminu warunkowego. Jeżeli Student zda egzamin warunkowy, to 
w normalnym trybie uczęszcza na zajęcia w następnym semestrze.  

11.  Na wniosek studenta złożony niezwłocznie po niezłożeniu zaliczenia (o ile nie jest to spowodowane zbyt dużą 
liczbą nieobecności), nie później niż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, w którym zgłasza on istotne 
zastrzeżenia, co do bezstronności przebiegu zaliczenia, Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny, który 
powinien się odbyć w terminie tygodnia od daty złożenia wniosku. 

12. Egzamin komisyjny przeprowadzany jest przez komisję w trzyosobowym składzie: Dziekan lub Prodziekan jako 
jej przewodniczący oraz dwóch nauczycieli akademickich z nauki będącej przedmiotem egzaminu lub pokrewnej.  

13. Na wniosek studenta w trakcie przeprowadzania egzaminu komisyjnego może być obecny obserwator wskazany 
przez studenta, jednak bez stanowiącego w sprawie prawa głosu. 

14. Uczestnikiem egzaminu komisyjnego na prawach obserwatora bez stanowiącego w sprawie prawa głosu, może 
być nauczyciel akademicki, który wystawił ocenę weryfikowaną w trybie komisyjnym.  

15. W przypadku niezłożenia przez studenta egzaminu komisyjnego lub uzyskania z egzaminu komisyjnego oceny 
niedostatecznej, student może ubiegać się o powtarzanie semestru, warunek lub awans. W tym celu powinien 
złożyć do Dziekana wniosek w tej sprawie w ciągu 7 dni od daty egzaminu komisyjnego. 

 
§ 15. 

Egzamin końcowy z języka obcego dla wszystkich kierunków oprócz Psychologii 
1. Na koniec nauki każdego języka obcego student dodatkowo zdaje egzamin końcowy obejmujący zakres całej 

zdobytej wiedzy. 
2. Egzamin składa się z części pisemnej. 
3. Student zdaje egzamin końcowy na poziomie zgodnym z programem kształcenia dla kierunku, na jakim studiował. 
4. Na ocenę z egzaminu końcowego składają się: średnia z wszystkich otrzymanych zaliczeń semestralnych – 40% 

oceny końcowej, egzamin końcowy (pisemny i ustny) - 60% oceny końcowej. 
5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego z języka obcego jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich 

semestrów nauki tego języka.  
6. Jeżeli Student otrzymuje wynik niższy niż 60%, automatycznie nie zalicza egzaminu końcowego. 

7. Egzaminy z języków obcych na kierunku Filologia, Lingwistyka dla biznesu przeprowadzane są przez lektora 
prowadzącego daną grupę w ostatnim semestrze nauki. 

8. Egzamin odbywa się w terminach przewidzianych planem studiów, zgodnie z rygorami sesji. 
9.  Egzamin uznaje się za zdany po uzyskaniu ocen pozytywnych z części pisemnej. 
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10.  Skala ocen egzaminu końcowego: 

Procenty ocena 

90 -100 5,0 

84 -  89 4,5 

76 -  83 4,0 

68 -  75 3,5 

60  - 67 3,0 

11.  Niezgłoszenie się na egzamin jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej. W przypadku 
usprawiedliwionej nieobecności student zachowuje prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie 
wyznaczonym przez lektora prowadzącego zajęcia po wcześniejszej zgodzie Kierownika ZJO. 

12. Student ma prawo do dwóch terminów egzaminów w harmonogramie sesji (egzamin właściwy, egzamin 
poprawkowy).  Jeśli student nie zda egzaminu w drugim terminie, wówczas po uzyskaniu wcześniejszej zgody 
Dziekana może przystąpić do egzaminu warunkowego. 

13. Zgodnie z Regulaminem ZJO Student może ubiegać się o egzamin komisyjny.  
14. Na wniosek studenta złożony niezwłocznie po niezłożeniu egzaminu, nie później niż w terminie 7 dni od daty 

ogłoszenia wyników, w którym zgłasza on istotne zastrzeżenia, co do bezstronności przebiegu egzaminu, Dziekan 
może zarządzić egzamin komisyjny, który powinien się odbyć w terminie tygodnia od daty złożenia wniosku. 

15. Egzamin komisyjny przeprowadzany jest przez komisję w trzyosobowym składzie: Dziekan lub Prodziekan jako 
jej przewodniczący oraz dwóch nauczycieli akademickich z dziedziny nauki będącej przedmiotem egzaminu lub 
pokrewnej.  

16. Na wniosek studenta w trakcie przeprowadzania egzaminu komisyjnego może być obecny obserwator wskazany 
przez studenta, jednak bez stanowiącego w sprawie prawa głosu. 

17. Uczestnikiem egzaminu komisyjnego na prawach obserwatora bez stanowiącego w sprawie prawa głosu, może 
być nauczyciel akademicki, który wystawił ocenę weryfikowaną w trybie komisyjnym.  

18. W przypadku niezłożenia przez studenta egzaminu komisyjnego lub uzyskania z egzaminu komisyjnego oceny 
niedostatecznej, student może ubiegać się o powtarzanie semestru, warunek lub awans. W tym celu powinien 
złożyć do Dziekana wniosek w tej sprawie w ciągu 7 dni od daty egzaminu komisyjnego. 

19. W przypadku złożenia egzaminu komisyjnego unieważnia się poprzedni wynik egzaminu, a ocenę z egzaminu 
komisyjnego uważa się za ocenę z egzaminu. 

 
 

§ 16. 
Zmiana grupy językowej 

1. W przypadku chęci zmiany grupy językowej student udaje się do Kierownika ZJO (jeśli zmiana dotyczy drugiego 
języka obcego). 

2. Zmiana grupy może być podyktowana jedynie kwestiami merytorycznymi.  
3. Uznaje się, że zmiana grupy następuje tylko po przebyciu jednej z ww. procedur. Każda inna forma zmiany grupy 

przez studenta nie jest formalną zmianą i w przypadku weryfikacji listy obecności studenci, którzy samowolnie 
zmienią grupę zostaną skreśleni z listy. 
 

§ 17. 
Odpisywanie i plagiat 

1. Jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia plagiatu, odpisywania podczas testów lub odpisywania zadań, wobec 
Studenta wszczynane jest postępowanie dyscyplinarne.   

2. Lektor zgłasza podejrzenie popełnienia plagiatu lub sytuację oszustwa do Rzecznika dyscyplinarnego. 
3. Rzecznik dyscyplinarny zbiera dowody na zaistnienia plagiatu lub oszustwa i przedstawia zarzuty przed Komisją 

dyscyplinarną ds. studentów. 
 

§ 18. 
Zaświadczenie językowe 

1. Za pośrednictwem Dziekanatu, ZJO wydaje na prośbę Studenta zaświadczenia ukończenia nauki języków obcych 
w WSE.  

2. Zaświadczenie zawiera informacje o poziomie i ocenie końcowej z danego języka obcego. 
3. Zaświadczenie podpisuje Kierownik ZJO lub lektor z upoważnienia Kierownika ZJO. 

 
§ 19. 

Dodatkowe kursy językowe na WSE 
1.Student może uczyć się języków obcych (angielskiego, chińskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego, włoskiego, norweskiego, polskiego, szwedzkiego), których nie obejmuje jego plan studiów dopisując się 
do istniejących grup językowych na zasadach komercyjnych, pod warunkiem wolnych miejsc w danej grupie.  
2. Student cudzoziemiec rozpoczynający naukę na polskojęzycznych ścieżkach kształcenia na studiach I i II stopnia, 
który nie legitymuje się znajomością języka polskiego wg wymagań określonych dla poziomu B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z j. polskiego w  pierwszym i 
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drugim semestrze bezpłatnie, a jeśli egzamin nie zostanie zdany, do udziału w dodatkowych, odpłatnych zajęciach 
z języka polskiego na semestrze trzecim.  
 

§ 20. 
Odwołania 

1. We wszelkich sprawach objętych niniejszym Regulaminem od decyzji wydanych w pierwszej instancji studentowi 
przysługuje prawo odwołania do instancji wyższej. 

2. W przypadku decyzji podejmowanych przez Kierownika ZJO organem odwoławczym jest Dziekan. 
3. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni. 
4. Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna. 
5. Od decyzji administracyjnych ostatecznych wydawanych w indywidualnych sprawach studenckich przysługuje 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 

§ 21. 
Inne decyzje 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących nauki języka obcego przez studentów na 
lektoratach, decyzje podejmuje Kierownik ZJO.  

 
§ 22. 

Przepisy końcowe 
1. Regulamin ZJO wprowadza Kierownik ZJO i zatwierdza Rektor na miesiąc przed początkiem roku akademickiego.  
2. Regulamin ZJO wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego. 
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian Regulaminu ZJO. 
 

ZATWIERDZAM:  
Rektor 

Wyższej Szkoły Europejskiej 
im. ks. Józefa Tischnera 
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