
Uchwała nr  39/VI/2009                 
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z dnia  24 czerwca 2009 r. 
 
 
 

w sprawie:   obowiązku odbycia przez kaŜdego studenta stacjonarnych jednolitych studiów 
magisterskich lub stacjonarnych studiów drugiego stopnia jednego kursu w 
języku obcym - przyjęta w głosowaniu jawnym  przy 9 głosach „wstrzymujący 
się”.  

 
 W związku z potrzebą zwiększania  międzynarodowej wymiany studentów i dołoŜenia 
starań, by absolwenci UJ byli dobrze językowo przygotowani do konkurowania na 
międzynarodowych rynkach pracy, wprowadza się na Uniwersytecie Jagiellońskim 
obowiązek odbycia w trakcie toku stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub 
stacjonarnych studiów drugiego stopnia jednego kursu w języku obcym. KaŜdy absolwent UJ 
kończący studia z tytułem magistra, począwszy od roku akademickiego 2011/2012, musi zdać 
w czasie studiów przynajmniej jeden egzamin w języku obcym. 
 Zasady odbywania i zaliczania takich kursów określa załącznik do Uchwały Senatu UJ 
nr 39/VI/2009. 
 
 
 

Załącznik do Uchwały nr 39/VI/2009  
Senatu UJ z dnia 24 czerwca 2009 r. 

 
 

1. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej ma obowiązek wprowadzenia do 
programów studiów stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich i stacjonarnych 
studiów drugiego stopnia od roku akademickiego 2009/2010 kursu lub puli kursów 
prowadzonych w języku obcym, innych niŜ lektorat języka obcego. 

2. Obowiązek zaliczenia kursu, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na studencie w 
trakcie całego toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, z 
wyłączeniem studentów ostatniego roku studiów w roku akademickim 2009/2010. 
Rada podstawowej jednostki organizacyjnej UJ określa rok studiów w trakcie, którego 
taki kurs naleŜy zaliczyć. 

3. Kurs, o którym mowa w ust. 1, jest kursem obligatoryjnym, odbywa się w wymiarze 
30 godzin, a za jego zaliczenie przypisuje się 3 punkty ECTS. Rada podstawowej 
jednostki organizacyjnej moŜe określić większą liczbę punktów ECTS. 

4. Kurs w języku obcym odbyty i zakończony egzaminem na studiach pierwszego 
stopnia moŜe być zaliczony w miejsce obligatoryjnego kursu na jednolitych studiach 
magisterskich lub studiach drugiego stopnia. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowanie do studentów kierunku 
filologia.  

6. Kurs odbyty w języku obcym i zakończony egzaminem na innym studiowanym 
kierunku lub na innej uczelni polskiej bądź zagranicznej moŜe być zaliczony w 
miejsce obligatoryjnego kursu na danym kierunku, o ile jego zakres programowy 
zostanie uznany przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej za 
ekwiwalent kursu proponowanego na danym kierunku. 

 


