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Studia stacjonarne 
 

Na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich lektorat z języka nowożytnego kończy 

się egzaminem na poziomie B2. Na studiach drugiego stopnia realizowane są warsztaty z języka 

specjalistycznego 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, sugerujemy zrobienie testu diagnostycznego 

znajdującego 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 

 

 

UWAGA Studenci powtarzający naukę języka obcego zobowiązani są zgłosić się w pierwszym 

tygodniu zajęć do kierownika odpowiedniego zespołu językowego w celu zapisania do właściwej 

grupy. 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII 
 

Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia 

język poziom liczba grup 

angielski B2 1 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

WYDZIAŁ BIOINŻYNIRII ZWIERZĄT 

 

Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia 

język poziom liczba grup 

angielski B2 1 

niemiecki A2 1 

rosyjski A2 1 
 

 

Dla poniższych języków tworzone są grupy międzywydziałowe: 

język poziom liczba grup 

włoski A2 1  

 

Oferta lektoratów dla studentów studiów II stopnia 

język poziom liczba grup 

angielski B2+ 2 

niemiecki B2+ 1 

rosyjski B2+ 1 
 

 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

 

Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia 

język poziom liczba grup 

angielski B2 9 

niemiecki A2 3 

rosyjski A2 1 
 

Dla poniższych języków tworzone są grupy międzywydziałowe: 

język poziom liczba grup 

włoski A2 1  
 

Oferta lektoratów dla studentów studiów II stopnia 

język poziom liczba grup 

angielski B2+ 2 

niemiecki B2+ 1 

rosyjski B2+ 1 
 

 

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 
 

Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia specjalności FILOLOGIA GERMAŃSKA 

język poziom liczba grup 

angielski B2 1 

rosyjski A2 1 
 

Dla poniższych języków tworzone są grupy międzywydziałowe: 

język poziom liczba grup 

włoski A2 1  
 

 



 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

 

Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia 

język Poziom liczba grup 

angielski B2 7 

niemiecki A2 1 

rosyjski A2 1 

 

Dla poniższych języków tworzone są grupy międzywydziałowe: 

język Poziom liczba grup 

włoski A2 1  

 

Oferta lektoratów dla studentów studiów II stopnia 

język poziom liczba grup 

angielski B2+ 2 

niemiecki B2+ 1 

rosyjski B2+ 1 

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 

 

Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia kierunków  

MATEMATYKA oraz INFORMATYKA 

język poziom liczba grup 

angielski B2 7 

niemiecki A2 1 

 

 

Oferta lektoratów dla studentów studiów II stopnia kierunku INFORMATYKA 

język poziom liczba grup 

angielski B2+ 1 
 

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ŚRODOWISKU 

 

Oferta lektoratów dla studentów studiów II stopnia 

język poziom liczba grup 

angielski B2+ 1 

niemiecki B2+ 1 

rosyjski B2+ 1 
 

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

 

Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia kierunku POŁOŻNICTWO 

język poziom liczba grup 

angielski B2 2 
 

 

 



 

 

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI 
 

Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia 

język poziom liczba grup 

angielski B2 3 

niemiecki A2 1 

rosyjski A2 1 
 

 

Dla poniższych języków tworzone są grupy międzywydziałowe: 

język poziom liczba grup 

włoski A2 1  
 

 

Oferta lektoratów dla studentów studiów II stopnia 

język poziom liczba grup 

angielski B2+ 1 

niemiecki B2+ 1 

 

 

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH 

 

Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia 

język poziom liczba grup 

angielski B2 5 

niemiecki A2 2 

rosyjski A2 1 
 

Dla poniższych języków tworzone są grupy międzywydziałowe: 

język poziom liczba grup 

włoski A2 1  
 

 

 

WYDZIAŁ SZTUKI 

 

Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia 

język poziom liczba grup 

angielski B2 1 

niemiecki A2 1 

rosyjski A2 1 
 

Dla poniższych języków tworzone są grupy międzywydziałowe: 

język poziom liczba grup 

włoski A2 1  
 

 

 

 



WYDZIAŁ TEOLOGII 

 

Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich 

język poziom liczba grup 

angielski B2 1 

niemiecki A2 1 

rosyjski A2 1 
 

Dla poniższych języków tworzone są grupy międzywydziałowe: 

język poziom liczba grup 

włoski A2 1  
 

Oferta lektoratów dla studentów studiów II stopnia 

język poziom liczba grup 

angielski B2+ 1 

niemiecki B2+ 1 

 


