Zarządzenie
Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL, w związku z art. 164 ust. 2 ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym (t.j., Dz. U. 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), Rektor KUL określa zasady
prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym.

§1
1. Zajęcia dydaktyczne w języku obcym mogą być prowadzone dla studentów polskich i
cudzoziemców. Zajęcia te mogą być prowadzone jedynie jako zajęcia do wyboru, za
wyjątkiem kierunków prowadzonych w języku obcym.
2. Jeżeli jest to uzasadnione charakterystyką kierunku studiów oraz zakładanymi
efektami kształcenia, program studiów na studiach II stopnia, studiach jednolitych
magisterskich i studiach doktoranckich powinien umożliwiać wybór zajęć
kierunkowych prowadzonych w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 godzin, za
które przyznaje się co najmniej 2 punkty ECTS.

§2
1. Zajęcia w języku obcym nie mogą być odpowiednikiem analogicznych pod względem
treściowym zajęć w języku polskim prowadzonych w ramach danego kierunku
studiów. Zaliczenie zajęć prowadzonych w języku obcym może odbyć się, za zgodą
prowadzącego, w języku obcym lub polskim – do wyboru przez studenta.
2. Zajęcia do wyboru, prowadzone w języku obcym, mogą być uruchomione dla co
najmniej 50% liczby studentów określonej dla danej formy zajęć na podstawie § 8 ust.
2 Uchwały Senatu KUL z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zakresu
obowiązków nauczycieli akademickich, sposobu określania pensum oraz ustalania
liczebności grup zajęciowych.
3. Z uwagi na większy nakład pracy studenta, zajęciom prowadzonym w języku obcym
może być przypisana większa liczba punktów ECTS niż zajęciom prowadzonym w
języku polskim.

§3
1. Wniosek o wprowadzenie zajęć w języku obcym do programu i planu studiów
nauczyciel akademicki zgłasza komisji programowej dla danego kierunku studiów.
2. Opis do zajęć prowadzonych w języku obcym przygotowuje się w języku obcym
zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Senatu KUL z dnia 31 stycznia 2013 r. w

sprawie określenia wytycznych programowych. Literatura do zajęć powinna zawierać
przede wszystkim pozycje obcojęzyczne.
3. Zapisy na zajęcia w języku obcym dla studentów polskich odbywają się przed
rozpoczęciem zajęć, według harmonogramu określonego przez Dziekana.
4. Informacje o ofercie zajęć dydaktycznych w języku obcym, ilości punktów ECTS,
zasadach uczestniczenia oraz formie ich zaliczenia, zgodnie z postanowieniami
niniejszego Zarządzenia, podawane są do wiadomości studentów i nauczycieli
akademickich przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń wydziałów oraz umieszczenie
na platformie e-kul nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem semestru.

§4
1. Zgodnie z Uchwałą Senatu KUL z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia
zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, sposobu określania pensum oraz
ustalania liczebności grup zajęciowych, dla celów obliczenia godzin dydaktycznych
powierzonych nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu przewidziane w
programie studiów zajęcia w języku obcym stosuje się przelicznik, według którego 1
godzina zajęć w języku obcym odpowiada 1,5 godziny obliczeniowej.
2. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w języku obcym otrzymuje punkty za ich
prowadzenie w ramach okresowej oceny nauczycieli akademickich, o której mowa w
art. 132 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 572, z późn.
zm.).

§5
Zarządzenie nie dotyczy zajęć prowadzonych:
1. na filologiach obcych;
2. w ramach studiów podyplomowych i kursów dokształcających prowadzonych w
języku obcym;
3. przez pracowników Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych;
4. przez cudzoziemców, dla których język obcy, w którym prowadzą zajęcia jest
językiem ojczystym.

§6
1. Zarządzenie ma zastosowanie do zajęć objętych programami i planami studiów
począwszy od 1 października 2013 r.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Rektor KUL

