
Informacja na temat nauki j ęzyków obcych dla studentów filologii niderlandzkiej  

Studenci filologii niderlandzkiej realizują obowiązkowy lektorat języka angielskiego lub języka 
niemieckiego w Katedrze Filologii Niderlandzkiej (I i II rok, 4 semestry). Lektorat języka 
niemieckiego odbywa się na poziomie średniozaawansowanym, lektorat języka angielskiego 
na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym (test kwalifikacyjny odbędzie się na 
pierwszych zajęciach). 

Studenci specjalizacji DCC realizują obowiązkowy lektorat języka niemieckiego na poziomie 
średniozaawansowanym w Katedrze Filologii Niderlandzkiej. Istnieje takŜe moŜliwość 
realizacji lektoratu języka czeskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej (zgodę musi wyrazić 
osoba prowadząca zajęcia, zainteresowani studenci powinni załatwić to we własnym 
zakresie przed pierwszymi zajęciami). Lektorat obejmuje 4 semestry. 

W ramach przedmiotu uzupełniającego (II i III rok studiów licencjackich, I i II rok 
uzupełniających studiów magisterskich) istnieje moŜliwość nauki trzeciego języka obcego w 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wówczas 
studenci filologii niderlandzkiej są zobowiązani uczęszczać co najmniej przez dwa semestry 
na lektorat języka obcego z wyjątkiem języka angielskiego i niemieckiego (francuski, 
hiszpański, rosyjski, włoski). Studenci, którzy chcą rozpocząć lektorat od I semestru 
przystępują do testu kwalifikacyjnego. 

Przed przystąpieniem do testu student musi zalogować się pod adresem 
www.zapisy.spnjo.uni.wroc.pl w terminie od 3.09.2012 do 23.09.2012. 

Test kwalifikacyjny z j ęzyka obcego 28.09.2012 o godz. 17.00   

o j. francuski - s. 401 C, ul. Więzienna 12 
o j. hiszpański - s. 401 C, ul. Więzienna 12 
o j. włoski - s. 401 C, ul. Więzienna 12 
o j. rosyjski - s. 401 C, ul. Więzienna 12 

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na 
poziomie co najmniej B2 lub świadectwo matury dwujęzycznej czy międzynarodowej z języka 
obcego nie muszą przystępować do testu, mogą być zwolnieni z lektoratu. 

Student, który uzyskał zaliczenie poziomu lub zdał egzamin na drugim kierunku na 
Uniwersytecie Wrocławskim nie musi przystępować do testu kwalifikacyjnego, wówczas 
ocena z zaliczenia czy egzaminu jest przepisywana. 

Student, który zdał egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie musi przystępować do testu 
kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni moŜe być przepisana pod 
warunkiem, Ŝe program był realizowany wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 


