
Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie 

w roku akademickim 2017/2018 

semestr zimowy 

 

Studia niestacjonarne 
 

Na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich lektorat z języka nowożytnego 

kończy się egzaminem na poziomie B2. 

 

Prosimy dobrze zastanowić się przed dokonaniem wyboru języka! Po rozpoczęciu 

realizacji lektoratu nie jest możliwa zmiana języka obcego oraz poziomu. 

W przypadku wątpliwości, na który poziom się zapisać - zrób test diagnostyczny 

znajdujący się na stronie Studium Języków Obcych: www.uwm.edu.pl/studium 

 

Należy wybrać z oferty jeden język i zapisać się do grupy na właściwym dla siebie 

poziomie. Poziomy oznaczone są: A1, A2, B1, B2, C1, co odpowiada punktacji 

% z egzaminu maturalnego: 

 

poziom punktacja % uwagi 

A1 zero 
lektorat dla nieznających 

danego języka 

A2 30-54 
matura na poziomie 

podstawowym 
B1 55-75 

B2 76-90 

C1 powyżej 91 matura rozszerzona 

 

 

 

WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT 

 

Oferta lektoratów dla studentów studiów II stopnia 

 

język poziom liczba grup 

angielski B2+ 1 

niemiecki B2+ 1 

rosyjski B2+ 1 

 

 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH 

 

Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia 

 

język poziom liczba grup 

angielski B2 4 

niemiecki A2 2 

rosyjski A2 1 

http://www.uwm.edu.pl/studium


 

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH 

 

Oferta lektoratów dla studentów studiów II stopnia kierunku 

Pielęgniarstwo 

 

język poziom liczba grup 

angielski B2+ 1 

 

UWAGA!  Język angielski - obowiązkowy 

 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

 

Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia 

 

język poziom liczba grup 

angielski B2 2 

niemiecki A2 1 

rosyjski A2 1 

 

Oferta lektoratów dla studentów studiów II stopnia 

 

język poziom liczba grup 

angielski B2+ 2 

niemiecki B2+ 1 

rosyjski B2+ 1 

 

Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia kierunku 

Pedagogika wczesnej edukacji 

 

język poziom liczba grup 

angielski B2 2 

 

UWAGA! Język angielski – obowiązkowy 

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH 

 

Oferta lektoratów dla studentów studiów II stopnia 

 

język poziom liczba grup 

angielski B2+ 1 

rosyjski B2+ 1 

 

 



 

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 

 

Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich kierunku 

Prawo 

 

język poziom liczba grup 

angielski B2 1 

niemiecki A2 1 

rosyjski A2 1 

 

Oferta dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich kierunku 

Prawo 

ŁACIŃSKA TERMINOLOGIA PRAWNICZA 

 

język poziom liczba grup 

łacińska 

terminologia 

prawnicza 

podstawowy 2 

 

Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia kierunków: 

Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne 

 

język poziom liczba grup 

angielski B2 4 

niemiecki A2 3 

rosyjski A2 1 

 

 

UWAGA! Studenci powtarzający naukę języka obcego, zobowiązani są zgłosić się 

do kierownika właściwego zespołu językowego na pierwszym zjeździe, w ramach którego 

zaplanowano zajęcia z języka obcego. 
 

 

 


