
Uchwała nr 20/2018 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

z dnia 7 maja 2018 r. 

 

w sprawie prowadzenia lektoratów języków nowożytnych na wszystkich kierunkach  

i formach kształcenia realizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę 

Wschodnioeuropejską w Przemyślu 

 

Na podstawie § 31 ust. 22 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 

w Przemyślu oraz w związku z koniecznością pełnego wykorzystania oferty kształcenia 

w zakresie nauki języków obcych przez PWSW w Przemyślu, Senat PWSW uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Na wszystkich kierunkach i formach kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wprowadza się następującą bazę języków obcych 

nowożytnych: 

- język angielski, 

- język rosyjski, 

oferującą kształcenie w zakresie osiągnięcia przez studenta posługiwania się językiem obcym 

na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

 

§ 2 

W programach kształcenia dla danego cyklu kształcenia na poszczególnych kierunkach 

obowiązuje jeden język obcy, z oferty zamieszczonej w §1, w liczbie co najmniej 120 godzin, 

zgodnie z przyjętym programem studiów. 

 

§ 3 

Zobowiązuje się Dyrektorów instytutów do dostosowania programów kształcenia do zapisu  

§ 2 niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Zapisy do grup językowych są prowadzone przez sekretariaty poszczególnych instytutów, 

które prowadzą kształcenie na danym kierunku, w pierwszym tygodniu semestru 

rozpoczynającego naukę danego języka obcego. 

 

§ 5 

W przypadku wyboru tylko przez nielicznych studentów danego instytutu lektoratu 

z któregokolwiek z oferowanych w bazie PWSW języków obcych, dopuszcza się tworzenie 

grup międzykierunkowych w celu zapewnienia nauki tego języka. 

 

§ 6 

Tworzenie grup międzykierunkowych, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały, jest 

koordynowane przez Dział Nauczania (DNA) wspólnie z instytutem prowadzącym 

kształcenie na danym kierunku studiów. 

 

 

 



§ 7 

Kształcenie w zakresie języków obcych prowadzą lektorzy zgodnie z obciążeniami 

dydaktycznymi wynikającymi z pensum dydaktycznego lub umowy zleconej. 

 

§ 8 

Organizacyjnie lektorzy, jako etatowi pracownicy PWSW, przyporządkowani są do 

wskazanego przez Rektora instytutu. 

 

§ 9 

Do zadań nauczycieli akademickich prowadzących lektoraty w ramach obowiązujących zajęć 

praktycznych należy: 

1. prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie ze szczegółowym sposobem projektowania 

programów kształcenia opartym na aktualnie obowiązującym prawie MNiSW oraz 

prawie uczelnianym w sprawie warunków prowadzenia studiów; 

2. przygotowanie karty przedmiotu (sylabus) według aktualnie obowiązującego prawa 

MNiSW oraz prawa uczelnianego w sprawie warunków prowadzenia studiów; 

3. wykorzystywanie w dydaktyce osiągnięć nauki z zakresu nauczania języków obcych. 

 

§ 10  

W związku z zapisami § 1 i § 2 następuje wyłączenie lektoratu z języka niemieckiego i języka 

ukraińskiego z bazy języków obcych nowożytnych, co powoduje zmniejszenie liczby godzin 

dydaktycznych z tych lektoratów przewidzianych na rok akademicki 2018/2019 w zakresie  

co najmniej 75%. 

§ 11 

Traci moc Zarządzenie nr 10/2014 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 9 kwietnia 2014 

roku w sprawie bazy języków obcych prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 

 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2018/2019. 


