
 
 

 
 
 

 

Pismo okólne Nr 11/2014 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 3 października 2014 r. 
 

 

 

w sprawie prowadzenia zajęć (lektoratu) z języka polskiego  
dla studentów niebędących obywatelami polskimi  
podejmujących studia w Politechnice Lubelskiej 

 
 
 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz w związku z art. 164 ust. 2 Ustawy z dnia  
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, 
z późn. zm.) u s t a l a m, co następuje: 

 
 

§ 1. 
 
1. Z dniem 1 października 2014 r. studenci niebędący obywatelami polskimi 

podejmujący studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice 
Lubelskiej są zobowiązani do nauki języka polskiego.  

2. Zaliczenie zajęć z języka polskiego na określonym poziomie studiów 
stanowi dodatkowe osiągnięcie studenta umieszczane w suplemencie do 
dyplomu.  

3. Oceny wystawione w ramach realizacji zajęć z języka polskiego nie są 
uwzględniane do średniej ocen za semestr studiów bądź za cały okres 
studiów. 

4. W przypadku zaliczenia zajęć z języka polskiego student ma prawo 
przystąpić do egzaminu na poziomie, na którym prowadzone były zajęcia.  
W przypadku złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym student 
otrzymuje zaświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie, na 
którym składany był egzamin, wystawione przez Studium Języków 
Obcych Politechniki Lubelskiej. 

5. Zajęcia (lektorat) z języka polskiego prowadzone są na I roku studiów  
w wymiarze 75 godzin przez dwa semestry: 45 godzin w semestrze 
pierwszym oraz 30 godzin w semestrze drugim. 

6. Zajęcia realizowane są w grupach 15-20 osobowych. Podziału grup 
studenckich dokonuje Studium Języków Obcych po otrzymaniu  
z wydziałów listy studentów cudzoziemców pierwszego roku.  



7. Koszt organizacji zajęć (lektoratu) języka polskiego ponoszą podstawowe 
jednostki organizacyjne (wydziały). Udział w zajęciach (lektoracie) dla 
studenta jest częściowo odpłatny. Wysokość opłaty ustala Rektor.  

8. W przypadku nieuzyskania zaliczenia zajęć języka polskiego student 
zobowiązany jest powtórzyć je w kolejnym roku, ponosząc pełny koszt 
realizacji tych zajęć. 

9. Z uczestniczenia w zajęciach (lektoracie) języka polskiego zwolnieni mogą 
być wyłącznie studenci posiadający jeden z następujących dokumentów: 
1) zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do 

podjęcia nauki w języku polskim realizowanego w jednostkach 
wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego;  

2) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową 
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; 

3) polskie świadectwo dojrzałości; 
4) dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia 

prowadzonych w języku polskim. 
10. W zakresie realizacji i organizacji zajęć (lektoratu) z języka polskiego dla 

cudzoziemców zobowiązuje się do wzajemnej współpracy wydziały  
oraz Kierownika Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej. 

 
 
 

                       R e k t o r 
 
 

      Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko 
 


