
 

 

Oferta kształcenia 

Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie 

w roku akademickim 2016/2017 

semestr letni 

 

 

Studia niestacjonarne 
 

 
Uwaga!!! 

Proszę o rozważne dokonywanie wyboru języka.  

Po rozpoczęciu realizacji lektoratu zmiana języka obcego 

oraz poziomu nie jest możliwa.  

 

Test diagnostyczny, znajdujący się na stronie Studium 

Języków Obcych www.uwm.edu.pl/studium 

ułatwi dokonanie wyboru właściwego poziomu lektoratu. 

 
 

 
Wybierz z oferty jeden język i zapisz się do grupy na wybranym przez 

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 Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

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


 
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+ 1 

niemiecki B2+ 1 

rosyjski B2+ 1 

 

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 

 
Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia  

język poziom liczba grup 

angielski B2 1 

niemiecki A2 1 

rosyjski A2 1 

 

Oferta lektoratów dla studentów studiów II stopnia  

język poziom liczba grup 

angielski B2+ 1 

niemiecki B2+ 1 

rosyjski B2+ 1 

 

 

Wydział Matematyki i Informatyki 

 
Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia  

język poziom liczba grup 

angielski B2 1 

niemiecki A2 1 

rosyjski A2 1 

 

Oferta lektoratów dla studentów studiów II stopnia  

język poziom liczba grup 

angielski B2+ 1 

 

Wydział Nauk Ekonomicznych 

 
Oferta lektoratów dla studentów studiów II stopnia  

język poziom liczba grup 

angielski B2+ 3 

niemiecki B2+ 1 

rosyjski 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 Nauki o Żywności 

 
Oferta lektoratów dla studentów I roku studiów I stopnia 

język poziom liczba grup 

angielski B2 1 

niemiecki A2 1 

rosyjski A2 1 

 

Oferta lektoratów dla studentów studiów II stopnia  

język poziom liczba grup 

angielski B2+ 1 

niemiecki B2+ 1 

rosyjski B2+ 1 

 

 

Wydział Nauk Technicznych 

 
Oferta lektoratów dla studentów studiów I stopnia 

język poziom liczba grup 

angielski B2 1 

niemiecki A2 1 

rosyjski A2 1 

 

 

UWAGA! Studenci powtarzający naukę języka obcego, zobowiązani są do zgłoszenia się do 

kierownika właściwego zespołu językowego na pierwszym zjeździe, w ramach którego 

zaplanowano zajęcia z języka obcego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


