
Szanowni Państwo 

studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia 

(nabór na AGH: 2021/22) rozpoczynający lektoraty 

w semestrze letnim 2021/2022 

 

 

Na platformie UPeL pod adresem 
https://upel.agh.edu.pl/sjo/course/view.php?id=329 przygotowaliśmy dla Państwa 
dwa formularze, które są deklaracją zapisu na zajęcia lektoratowe z języków obcych, 
które rozpoczną Państwo w semestrze letnim 2021/2022.  

 

1. Formularz „Zapisy na lektorat (Language course enrolment)” wypełniają 
studenci, którzy będą uczestniczyli w zajęciach lektoratowych (czyli nie 
posiadają odpowiedniego certyfikatu językowego). Formularz będzie aktywny 
od 17.01.2022 i bezwarunkowo musi zostać wypełniony w nieprzekraczalnym 
terminie do 28.01.2022. 
 

2. Formularz „Rejestracja certyfikatu językowego (Language certificate 
registration)” wypełniają studenci, którzy posiadają certyfikat znajomości 
języka obcego na poziomie B2 lub wyższym (w skali ESOKJ) nie starszym niż 
3 lata (czyli luty 2019) na dzień rozpoczęcia zajęć, wymienionym w załączniku 
nr 2 do Uchwały Senatu AGH nr 57/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Formularz 
będzie aktywny od 17.01.2022 i bezwarunkowo musi zostać wypełniony 
w nieprzekraczalnym terminie do 14.02.2022. 
 

 

Uwaga!! Do rejestracji certyfikatu prosimy o: 
 
1. sprawdzenie, czy certyfikat jest na liście certyfikatów uznawanych przez SJO 

AGH (http://www.sjo.agh.edu.pl/dane/Uchwala-Senatu-AGH-57-2019.pdf) 
2. sprawdzenie, czy certyfikat nie jest starszy niż 3 lata na dzień rozpoczęcia zajęć 

(czyli luty 2019) 
3. przygotowanie skanu certyfikatu w formacie .pdf lub .jpg 

 

 

 

https://upel.agh.edu.pl/sjo/course/view.php?id=329
http://www.sjo.agh.edu.pl/dane/Uchwala-Senatu-AGH-57-2019.pdf


Uprzejmie przypominamy, że dla studentów: 

• Wydziału Humanistycznego (wszystkie kierunki) 
• Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (wszystkie kierunki) 
• kierunku Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (prowadzonego wspólnie 

przez WH, WIEiT i WIMiC) 

przepisy wydziałowe stanowią, że obowiązkowym językiem lektoratu jest język 
angielski i tylko ten język można zaznaczyć w formularzu.  
 
Wszyscy pozostali studenci zapisują się na obowiązkowy lektorat 
z języka, stanowiącego kontynuację języka zdawanego na egzaminie maturalnym. 

Studenci, którzy zdali maturę z dwóch języków, mają prawo wyboru lektoratu, np. 
student, który zdał maturę z języka angielskiego i francuskiego, może zadeklarować 
chęć uczestnictwa w obowiązkowym lektoracie z języka angielskiego albo 
obowiązkowym lektoracie z języka francuskiego. 

 

Uwaga!!! 

Nie wypełniają formularza: 

1. studenci, którzy wracają po urlopie dziekańskim lub mają do odrobienia 
warunek z języka 

2. studenci, którzy nie posiadają wyniku polskiej matury w skali 1 – 100% 
 

Ze względu na konieczność skierowania Państwa do odpowiedniej grupy 
lektoratowej, prosimy o kontakt z kierownikiem odpowiedniego zespołu językowego 
w terminie od 17.01 do 14.02.2022: 
 

• dla jęz. angielskiego: z mgr Barbarą Durlik lub mgrem Rafałem Głowaczem 
kierang@agh.edu.pl 

• dla jęz. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego: z mgr Dorotą 
Lupą dolupa@agh.edu.pl 
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