
 

 

     REGULAMIN 
    STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH 
   AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI 
     W KRAKOWIE 
 
 
Studium Języków Obcych (SJO) jest międzywydziałową jednostką Akademii Sztuk Pięknych im. J. 

Matejki w Krakowie. 

 

SJO organizuje i prowadzi lektoraty języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego dla: 

 

● studentów jednolitych studiów magisterskich (Wydział Malarstwa - kierunek malarstwo, Wydział 

Rzeźby, Wydział Grafiki, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki*), 

 

● studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia (Wydział Architektury Wnętrz, Wydział Malarstwa 

- kierunek: Edukacja Artystyczna i Scenografia, Wydział Intermediów*, Wydział Form 

Przemysłowych*), 

 

● studentów studiów niestacjonarnych, 

 

● doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP, 

 

oraz przeprowadza egzaminy językowe dla doktorantów z i spoza Uczelni. 

 

SJO organizuje i prowadzi lektorat języka polskiego dla studentów obcokrajowców studiujących na 

ASP w ramach programu stypendialnego Erasmus. Kurs języka polskiego trwa jeden semestr w 

wymiarze 4 godzin tygodniowo na poziomie A1. 

 

ORGANIZACJA LEKTORATÓW 

 

● Lektoraty są organizowane w wymiarze 150 godzin (5 semestrów × 30 godzin). 

 

● Uczestnictwo w lektoracie jest obowiązkowe. 

 

● Studenci są przypisywani do grupy na podstawie testów kwalifikacyjnych przeprowadzanych 

przez SJO na pierwszych zajęciach w I semestrze. 

 

● Semestry zimowe kończą się zaliczeniem bez oceny, semestry letnie - zaliczeniem z oceną 

całorocznej pracy. 

 

● Oceny są wystawiane w oparciu o: wyniki testów, rzetelność wykonywania zadań, aktywność na 

konwersatoriach i dyskusjach dydaktycznych oraz frekwencję (studenci mają prawo do jednej 

nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze, większa ilość nieobecności będzie skutkować 

brakiem zaliczenia). 

 

● Kurs językowy kończy się po piątym semestrze egzaminem pisemnym i ustnym. Na Wydziale 

Form Przemysłowych kurs kończy się zaliczeniem z oceną.  

 

● Grupy językowe mogą liczyć maksymalnie 15 osób. 
 

● Studenci mogą korzystać z pomocy lektorów także poza zajęciami dydaktycznymi w ramach 

konsultacji  w wyznaczonych terminach. 

 



 

 

● Studenci, którzy nie otrzymali zaliczenia w pierwszym terminie, mogą przystapić do zaliczenia w 

sesji poprawkowej. 

 

● Studenci, którzy nie zdali egzaminu z języka w pierwszym terminie, mogą podejść do egzaminu 

ponownie w drugim terminie w sesji poprawkowej. 

 

WARUNKI ZWOLNIENIA Z LEKTORATU 

 

● Studenci legitymujący się międzynarodowymi certyfikatami na poziomie B2 (i wyższym) z oceną 

co najmniej dobrą, lub którzy ukończyli lektorat na tym poziomie (z oceną co najmniej dobrą) na 

innym kierunku i przedstawią wpis w indeksie, mogą zostać zwolnieni z uczestniczenia w 

lektoracie, jednak są zobowiązani w każdym semestrze do zaliczenia w formie prezentacji i testu 

materiału obowiązującego w danym semestrze. 

 

● Studenci, którzy jednocześnie studiują  na ASP i na innej uczelni z z prawem prowadzenia 

studiów licencjackich otrzymują w każdym semestrze zaliczenie na podstawie wpisu do indeksu 

drugiej uczelni. Warunkiem dodatkowym jest zaliczenie materiału obowiązującego w danym 

semestrze na lektoracie ASP. 

 

● Certyfikaty zewnętrzne zwalniające z uczestnictwa w lektoratach: 

 

- język angielski: CAE, CPE, TOEFL, oceny A,B 

- język francuski: D.A.L.F. C1, D.A.L.F. C2 punktacja 14-20 

- język niemiecki: TELC B2, Goethe Zertifikat B2, C1, C2, DaF B2, DSD II, ZMP 

 

● Studenci, o których mowa w powyższych punktach, mają prawo wyboru lektoratu nowego 

języka.  

 

● Studenci studiujący drugi kierunek na ASP otrzymują zaliczenie na podstawie wpisu do indeksu 

na pierwszym kierunku. Warunkiem dodatkowym jest zaliczenie materiału obowiązujacego w 

danym semestrze w formie testu/ prezentacji. 

 

Decyzja dotycząca zaliczenia semestru lub egzaminu studentom powracającym ze stypendium 

zagranicznego pozostaje w gestii Dziekana danego wydziału. 

 

POŚWIADCZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA 

 

● Studenci ubiegający się o stypendium zagraniczne otrzymują zaświadczenie pisemne o 

znajomości języka u lektora prowadzącego kurs językowy.  

 

● Jeżeli studenci potrzebują poświadczenia znajomości innego języka obcego (uczonego w SJO), są 

zobowiązani napisać test sprawdzający poziom. Terminy testu będą podawane na stronie SJO. 
 

*Studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Form Przemysłowych  oraz Intermediów mają tylko lektorat j. 

angielskiego. 


