
 
 

REGULAMIN  STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH 
dla ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU w SZCZECINIE 

oraz WYDZIAŁÓW ZAMIEJSCOWYCH ZPSB 
Studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne 

 
§ 1 

Celem nauczania języka obcego w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu jest przygotowanie 
studentów do funkcjonowania w naturalnym środowisku języka angielskiego. 
 

§ 2 
1. Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia uczą się jednego wybranego języka: 

angielskiego lub niemieckiego w wymiarze przewidzianym planem nauczania.  
2. Na studiach II stopnia (magisterskich) studenci poznają jeden język obcy, zgodnie z planem 

nauczania.  
§ 3 

Studenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy rozpoczynają naukę języka obcego: 
A. od poziomu „0”, beginner  – kończą na poziomie języka elementary  
B. od poziomu  elementary- kończą na poziomie  „pre-intermediate”  
C. od poziomu„pre-intermediate” – kończą na poziomie„intermediate”  
D. od poziomu„intermediate” – kończą na poziomie „upper-intermediate”  
E. od  poziomu  „upper-intermediate” – konczą na poziomie „advance” 

§ 4 
1. W przypadku, gdy student jest absolwentem filologii angielskiej lub germańskiej, lub NKJO, albo 

zdał egzamin CPE (min. C), CAE (min. C), TEOFL+TWE (min. 600 pkt), KDS, ZOP lub GSD, ma 
obowiązek uczęszczać na zajęcia z drugiego języka. Dla wyżej wymienionych studentów istnieje 
możliwość utworzenia wysoko zaawansowanych grup językowych, po weryfikacji przez Studium 
Języków Obcych znajomości języka na drugim poziomie (przy minimalnej liczbie studentów w 
grupie – 15). 

2. Posiadanie któregokolwiek z w/w certyfikatów lub dyplomów nie zwalnia studenta z 
konieczności uczęszczania na zajęcia językowe. 
 

§ 5 
Zaliczenie semestru: 
1. Student ma obowiązek posiadania na każdych zajęciach własnego kompletu podręczników do nauki 

języka obcego, wymaganego programem nauczania. Niedopuszczalne jest posiadanie niezgodnych z 
prawem fotokopii całości lub części tych podręczników.  

2. Student nie może opuścić więcej niż 50% godzin w semestrze. Studenci, którzy mają powyżej 50% 
godzin nieobecności w semestrze, mogą zostać skreśleni z lektoratu danego języka i nie będą 
klasyfikowani. Studenci, którzy nie byli klasyfikowani, mają obowiązek powtarzania semestru lub 
roku we wskazanej grupie językowej. 

3. Student ma obowiązek zaliczenia co najmniej na ocenę dostateczną (60%) wszystkich kolokwiów 
sprawdzających oraz zaliczyć wszystkie zadania domowe w sposób określony przez lektora 
sprawdzającego. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub nieobecności student ma 
obowiązek zaliczenia materiału w terminie wyznaczonym przez lektora. 

4. Student musi otrzymać pozytywną ocenę z kolokwium zaliczeniowego w semestrze nieparzystym, a 
w semestrze parzystym zaliczenie jest łączną oceną za kolokwia sprawdzające, zadania domowe oraz 
aktywność na zajęciach. 

 
5. System oceniania: 



- ocena niedostateczna - mniej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów; 
- ocena dostateczna - 60 – 69 % możliwych do uzyskania punktów; 
- ocena dostateczna plus - 70 – 74 % możliwych do uzyskania punktów; 
- ocena dobra - 75 – 84 % możliwych do uzyskania punktów; 
- ocena dobra plus - 85 – 89 % możliwych do uzyskania punktów; 
- ocena bardzo dobra - powyżej 89 % możliwych do uzyskania punktów. 

 
 

§ 6 
1. Grupy językowe liczą od 15 do 25 studentów. Student może zostać przeniesiony do grupy bardziej 

odpowiadającej jego poziomowi na wniosek lektora. Samodzielne przeniesienie do innej grupy może 
spowodować skreślenie studenta z lektoratu językowego. 

2. Zastrzega się prawo zmiany lektora języka obcego w trakcie realizacji danego toku nauczania. 
 

§ 7 
1. Lektor zobowiązany jest do podania wyników 10 dni po terminie zaliczenia/egzaminu,  wyznaczenia 

terminu wpisów do indeksu, oraz udostępnienie prac studentom na ich prośbę. 
2. Terminy poprawkowe dla studentów studiów niestacjonarnych zgodne z Regulaminem studiów.  
3. W przypadku braku pozytywnej oceny z zaliczenia lub egzaminu, postępuje się zgodnie z 

Regulaminem Studiów ZPSB. 
 

§ 8 
W kwestiach, w których nie rozstrzyga Regulamin Studium Języków Obcych, obowiązuje Regulamin 
Studiów ZPSB. 

 
 

 
Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014. 

 
 

 
 

 


