
 

 

   

Zarządzenie nr 64/2020 

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 4.06.2020 roku 

w sprawie obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców 

odbywających studia na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

 

Na postawie art. 23 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, cudzoziemcy podejmujący studia pierwszego, drugiego stopnia lub 

jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim, prowadzone w języku 

polskim, zobowiązani są do realizacji zajęć z lektoratu języka polskiego prowadzonego 

przez Centrum Polonijne Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy cudzoziemców odbywających studia na 

kierunkach: filologia polska, polonistyka stosowana oraz na kierunkach, dla których 

standardy kształcenia określają wymagany do realizacji język obcy. 

 

§ 2 

1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz punktów ECTS w zakresie nauki języka polskiego, 

odpowiednio na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych wynosi: 

1) 120/72 godzin i 8 punktów ECTS – w przypadku studiów pierwszego stopnia, 

2) 60 /36 godzin i 4 punkty ECTS – w przypadku studiów drugiego stopnia, 

3) 180/108 godzin  i 12 punktów ECTS – w przypadku jednolitych studiów magisterskich. 

2. Lektorat prowadzony na każdym z poziomów studiów kończy się egzaminem 

potwierdzającym biegłość językową na poziomie: 

1) minimum B2 ESOKJ – w przypadku studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia,  

w sytuacji, kiedy studia drugiego stopnia nie stanowią kontynuacji przez studenta 

studiów na programie w języku polskim, 

2) minimum B2+ ESOKJ – w przypadku jednolitych studiów magisterskich lub drugiego 

stopnia, w zakresie kontynuacji studiów po studiach pierwszego stopnia 

prowadzonych w języku polskim.  

§ 3 

1. Z obowiązku uczestnictwa w zajęciach z lektoratu języka polskiego mogą być zwolnieni 

studenci cudzoziemcy na podstawie przedłożonego certyfikatu językowego lub innego 

dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe w zakresie języka polskiego, 

uznawanego przez Centrum Polonijne Kolegium Nauk Humanistycznych.  



 

2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności: certyfikat poświadczający 

znajomość języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania 

Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, egzamin dojrzałości w języku polskim lub inne 

dokumenty opublikowane na stronie internetowej Centrum Polonijnego Kolegium Nauk 

Humanistycznych.  

3. Student zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach z lektoratu języka polskiego,  

wybiera do realizacji zajęcia oferowane w ramach lektoratów z języków obcych, zgodnie  

z programem studiów określonym dla danego kierunku.  

 

§ 4 

1. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

Studenckich i Kształcenia. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od roku akademickiego 

2020/2021. 

3. Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Rzeszowskim przed rokiem 

akademickim 2020/2021 realizują zajęcia z lektoratów języków obcych na podstawie 

przepisów dotychczasowych. 

 

 

     Rektor 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

Prof. dr hab. Sylwester Czopek



 

 


