
UNIWERSYTET  
MIKOŁAJA KOPERNIKA         

W TORUNIU 

 

UCHWAŁA Nr 11 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 28 stycznia 2014  r. 

zmieniająca uchwałę Nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011 r. zawierającą 
wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać 

programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych 

Na podstawie art. 68 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 pkt 19 lit. e Statutu 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 października 2013 r.  

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje: 

§ 1 

W załączniku do uchwały Nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011 r. zawierającej 
wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy 
kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych (zmienionej uchwałą Nr 116 Senatu 
UMK z 30 października 2012 r. i uchwałą Nr 121 Senatu UMK z dnia 24 września 2013 r.) 
wprowadza się następujące zmiany: 

§ 15 otrzymuje brzmienie:  

„1.Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych 
studiach magisterskich co najmniej jeden lektorat z języka obcego jest 
obligatoryjny. Lektorat jest realizowany w wymiarze 120 godzin. Za zaliczenie 
lektoratu student uzyskuje 5 punktów ECTS. 

2. Program studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia albo 
jednolitych studiów magisterskich może przewidywać naukę drugiego języka 
obcego.  

3. Program studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych może przewidywać zajęcia 
ze specjalistycznego języka obcego, którym przypisuje się odpowiednią liczbę 
punktów ECTS. 

4. Lektoraty są prowadzone przez:  
1) Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  – na kierunkach prowadzonych 

przez wydziały kampusu toruńskiego, z zastrzeżeniem pkt. 2,  
2) Wydział Filologiczny  - na kierunkach prowadzonych przez ten Wydział, 
3) Katedrę Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Lekarskim - na kierunkach 

prowadzonych w Collegium Medicum.  
5. Szczegółowy tryb organizacji lektoratów z języków obcych prowadzonych przez 

jednostki, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 określi rektor w drodze zarządzenia.  



6. Szczegółowy tryb organizacji lektoratów z języków obcych na kierunkach 
prowadzonych przez Wydział Filologiczny określi zarządzenie Dziekana Wydziału 
Filologicznego.”  

 
§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2014 r. i ma zastosowanie do studentów 
rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2014/2015, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Kształcenie w ramach lektoratów prowadzonych przez Wydział Filologiczny obejmie od 
roku akademickiego 2014/2015 wszystkich studentów kierunków prowadzonych przez 
ten Wydział.  

 

 
  Przewodniczący Senatu 

 
 
prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

   R e k t o r 
 


