Załącznik do PO 11/2018
ZASADY ODBYWANIA KURSÓW JĘZYKOWYCH I SKŁADANIA EGZAMINÓW
JĘZYKOWYCH PRZEZ DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
§ 1. Zasady uczestnictwa w kursach i obowiązujące egzaminy
1. Doktoranci odbywający studia doktoranckie na wydziałach Politechniki Wrocławskiej
mają, zgodnie z § 4 ust. 17 pkt. 1 ppkt. 3 Regulaminu Studiów Doktoranckich w
Politechnice Wrocławskiej, obowiązek i prawo do nauki i doskonalenia znajomości co
najmniej jednego nowożytnego języka obcego, uczestnicząc w kursach językowych
organizowanych przez Studium Języków Obcych (SJO) Politechniki Wrocławskiej,
zarówno w zakresie kształcenia obowiązkowego jak i nadobowiązkowego
(fakultatywnego) zgodnie z § 4 ust. 22 pkt. 3 Regulaminu Studiów Doktoranckich w
Politechnice Wrocławskiej.
2. Ogólnouczelniane kursy nowożytnego języka obcego, ujęte w programach studiów
doktoranckich prowadzonych na wydziałach Uczelni, w wymiarze 90 godzin kursu
obowiązkowego z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 oraz 60 lub 30
godzin kursu fakultatywnego (nadobowiązkowego) z dowolnego nowożytnego języka
obcego (łącznie do 150 godzin), są oferowane przez Studium Języków Obcych
w różnych wariantach odnoszących się do terminu, liczby godzin (bloki 90, 60 i 30
godzinne) oraz poziomu i treści zajęć.
3. Studium Języków Obcych prowadzi kursy dla doktorantów z języka angielskiego na
poziomach B2 (ponad średnio zaawansowany) i C (zaawansowany) oraz oferuje kursy
z innych języków nowożytnych wybieranych fakultatywnie (nadobowiązkowo)
niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Grupy są tworzone w
zależności od zapotrzebowania. Kursy z języków nadobowiązkowych mogą być
prowadzone na każdym poziomie zaawansowania, także podstawowym (A1) i
ponadpodstawowym (A2), w zależności od potrzeb i kompetencji językowych
doktorantów. Doktorant dokonuje wyboru grupy samodzielnie. W tym celu może
skorzystać z testu poziomującego określającego poziom znajomości języka, który
znajduje się na stronie internetowej SJO.
4. Każdy semestralny kurs językowy kończy się egzaminem. W uzasadnionych
przypadkach, np. dłuższy staż zagraniczny, szczególny przypadek losowy, lub
posiadanie przez doktoranta certyfikatu potwierdzającego znajomość języka
angielskiego wykazanego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 w sprawie szczegółowego trybu i
warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. poz. 261),
doktorant może zaliczać obowiązkowy kurs języka angielskiego zdając egzamin bez
uczęszczania na zajęcia. W tym celu doktorant winien złożyć podanie do Dyrekcji
SJO (zastępcy dyrektora ds. studiów niestacjonarnych i doktoranckich) poparte przez
swojego promotora.
5. Doktorant ubiegający się o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do
publicznej obrony jest zobligowany do zdania egzaminu doktorskiego z nowożytnego
języka obcego, o ile nie został zwolniony z tego egzaminu w trybie opisanym w ust. 8.
Egzamin przeprowadza komisja powołana przez radę wydziału przeprowadzającą
przewód doktorski. Egzamin jest oceniany zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
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profesora według skali ocen określonej § 4 ust. 17 Regulaminu Studiów
Doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej. W skład komisji powoływane są co
najmniej trzy osoby, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole
wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.
6. Rada wydziału przeprowadzająca przewód doktorski może również powołać skład
komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego
wyłącznie spośród osób nauczających tego języka w Studium Języków Obcych.
7. W trakcie egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego doktorant,
korzystając z technik multimedialnych, dokonuje autoprezentacji (do 3 min.),
przedstawia referat popularno-naukowy z zakresu dyscypliny nauki, z której
przygotowuje rozprawę doktorską (ok. 10 min.), oraz odpowiada na pytanie
dodatkowe, które może być losowane (ok. 3 min.).
8. Doktorant jest zwolniony z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego,
jeżeli wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawi certyfikat
potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego. Wykaz certyfikatów
potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego, które zwalniają z egzaminu,
stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 19 stycznia 2018 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w
postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
9. Doktorant, który nie zdał egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka
obcego ma prawo do omówienia wyniku egzaminu z członkiem komisji
przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego lub
zastępcą dyrektora ds. studiów niestacjonarnych i doktoranckich, w terminie 14 dni od
dnia egzaminu.
10. W przypadku niezaliczenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego rada
wydziału przeprowadzająca przewód doktorski, na wniosek doktoranta, może wyrazić
zgodę na powtórne jego zdawanie, które może być poprzedzone dodatkowym kursem
z nowożytnego języka obcego zakończonym egzaminem, odbytym w Studium
Języków Obcych, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż
jeden raz.
11. Do osób niebędących doktorantami Politechniki Wrocławskiej, którym wszczęto
przewód doktorski na wydziałach Uczelni, stosuje się odpowiednio zasady określone
w ust. 5 – 10.
§ 2. Organizacja kursów
1. Doktorant zgłasza chęć uczestnictwa w kursie języka obcego w określonym semestrze
dokonując osobiście wpisu drogą internetową w terminach:
a. zapisy na semestr zimowy – od lipca do września,
b. zapisy na semestr letni – od stycznia do lutego.
2. Zajęcia na kursach odbywają się od poniedziałku do piątku.
3. Liczba uczestników w grupie powinna wynosić od 8 do 15, a w przypadku kursu z
języka mniej popularnego od 6 do 15.
4. Skład grup kursowych ustala uczelniany sekretariat studiów doktoranckich w Dziale
Nauczania na podstawie zapisów doktorantów dokonanych przez Internet.
5. Dokonanie zapisu na kurs nakłada na doktoranta obowiązek uczestnictwa
w zorganizowanych zajęciach. Zmiany związane z rezygnacją z kursu bądź przejściem
do innej grupy możliwe są jedynie w okresie pięciu pierwszych dni roboczych
semestru.
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6. W okresie dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć w semestrze doktoranci mogą zostać
dopisani do powstałych grup, gdy liczba uczestników wynosi mniej niż 15.
7. O rezygnacji lub dokonanych zmianach doktorant ma obowiązek powiadomić na
piśmie lub pocztą elektroniczną Dyrekcję SJO (zastępcę dyrektora ds. studiów
niestacjonarnych i doktoranckich).
8. Każdy semestr nauki kończy się egzaminem, który przeprowadzają lektorzy uczący
daną grupę.
9. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach przekraczająca 20% czasu trwania
kursu może powodować niedopuszczenie kursanta do egzaminu końcowego
i niezaliczenie kursu.
10. Doktorant, który nie zdał egzaminu kończącego dany kurs lub nie został do niego
dopuszczony, ma obowiązek powtórzenia kursu.
11. Studium Języków Obcych na wniosek doktoranta wydaje zaświadczenie
o uczestnictwie w kursie i wyniku egzaminu kończącego ten kurs.
§ 3. Prawa i obowiązki uczestników kursów
1. Uczestnik kursu ma prawo zgłaszać uwagi dotyczące zajęć i organizacji kursów
zastępcy dyrektora ds. studiów niestacjonarnych i doktoranckich lub dyrektorowi SJO.
2. Doktoranci, którzy zaliczyli kurs nowożytnego języka obcego objęty programem
studiów doktoranckich w łącznym wymiarze 150 godzin, mają prawo do odpłatnej
kontynuacji nauki języka obcego w Studium Języków Obcych.
3. Doktoranci uczestniczący w kursach językowych mają prawo do korzystania z
Wirtualnego Środowiska Nauki SJO.
§ 4. Odpłatność za kursy językowe
1. Za udział w kursie powtarzanym z powodu niezadowalających wyników w nauce,
w tym niezgłoszenia rezygnacji do Dyrekcji SJO (zastępcy dyrektora ds. studiów
niestacjonarnych i doktoranckich), doktorant, zgodnie z § 5 ust. 14 Regulaminu
Studiów Doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej, wnosi opłatę.
2. Doktoranci, którzy zaliczyli obowiązkowy i nadobowiązkowy kurs nowożytnego
języka obcego objęty programem studiów doktoranckich i korzystają z prawa
do odpłatnej kontynuacji nauki języków obcych, wnoszą opłatę według następujących
zasad:
a. za pierwszy kurs semestralny w wymiarze do 90 godzin – w wysokości równej
należności za udział w kursie powtarzanym z powodu niezadowalających
wyników w nauce,
b. za każdy następny kurs semestralny (także nauka innego języka obcego)
– w wysokości równej dwukrotnej należności za udział w kursie powtarzanym
z powodu niezadowalających wyników w nauce.
3. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 10 za uczestnictwo w semestralnych kursach
językowych wnoszą odpłatność według zasady określonej w ust. 2 lit. b.
4. Opłatę za kurs językowy należy wnieść przed rozpoczęciem kursu przelewem na
konto Politechniki Wrocławskiej, a poświadczenie przelewu okazać w sekretariacie
Studium Języków Obcych.
5. W przypadku złożenia przez uczestnika pisemnej rezygnacji z kontynuowania kursu
językowego, uczestnikowi przysługuje zwrot części wniesionej opłaty proporcjonalny
do pozostałego okresu danego semestru nauki.
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