Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/2019 z 25 lutego 2019 r.

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

§1
1. Studium Języków Obcych, zwane dalej Studium, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku, zwanej dalej Akademią, jest jednostką międzywydziałową powołaną do:
a. wykonywania zadań dydaktycznych służących zdobywaniu i rozwijaniu przez studentów
Akademii znajomości języków obcych,
b. dokonywania oceny znajomości języków obcych studentów I, II i III stopnia studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych.
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§2
Studium podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. organizacyjnych i nauczania. Na wniosek
Rektora Senat Akademii może tworzyć, przekształcać i znosić Studium.
Studium zarządza Kierownik. Tryb powoływania i odwoływania oraz zadania Kierownika Studium
określa Statut Akademii.
Kierownikiem Studium może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii jako
podstawowym miejscu pracy, posiadający kierunkowe wykształcenie filologiczne.
Do zadań Kierownika należy w szczególności:
a. dbanie o właściwy poziom zajęć dydaktycznych, także poprzez okresową ocenę pracy
lektorów,
b. podejmowanie decyzji w sprawach Studium, niezastrzeżonych do kompetencji organów
Akademii,
c. występowanie do Rektora we wszystkich sprawach dotyczących Studium.
§3
Studium kształci osoby przyjęte na studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku na podstawie danych z systemu Akademus.
Kształcenie odbywa się według programów kształcenia poszczególnych wydziałów i zgodnie
z efektami kształcenia zawartymi w europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.
Kształcenie następuje w cyklach semestralnych i podlega zaliczeniom według przepisów
Regulaminu Studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz
Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
Podstawą przydzielenia studenta do danej grupy językowej w semestrze pierwszym jest
deklaracja studenta. Wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Podstawą wpisania na listę studentów Studium w semestrach wyższych niż pierwszy jest
posiadanie zaliczenia poprzedniego semestru.
Przydzielenie studenta do danej grupy językowej pozostaje obowiązujące do zakończenia
lektoratu, potwierdzonego egzaminem.
Zmiana grupy językowej jest możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymaga
uzyskania zgody Kierownika Studium i lektora. Warunkiem uzyskania zgody jest zaliczenie
programu, który obowiązywał w grupie językowej, do której student chce się przenieść.
Egzamin kończący lektorat obejmuje sprawdzenie wiedzy ogólnojęzykowej oraz wiedzy
w zakresie specjalistycznej terminologii. Zakres egzaminu określa lektor.
Student studiów licencjackich na egzaminie powinien wykazać stopień znajomości języka na
poziomie B2 zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenie językowego Rady Europy.

10. Student studiów magisterskich na egzaminie powinien wykazać stopień znajomości języka na
poziomie B2+ zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenie językowego Rady Europy.
11. Studenci zagraniczni (z wyjątkiem osób uczestniczących w programie Erasmus+) zobowiązani
są zapisać się do grup językowych innych niż język ojczysty lub urzędowy kraju pochodzenia
studenta.
12. Student może ubiegać się o zwolnienie z uczestniczenia w zajęciach lektoratu. O zaliczeniu
przedmiotu decyduje Dziekan danego wydziału na podstawie wniosku zainteresowanego
studenta.
§4
Na wniosek studenta Kierownik Studium może wydać zaświadczenie potwierdzające znajomość
języka obcego na danym poziomie. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
§5
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Senat.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – deklaracja studenta.
2. Załącznik nr 2 – zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego na danym poziomie.

