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Szkoła Językowa UAM

Prowadzi naukę języków obcych na UAM.

Ponad 150 lektorów na 17 wydziałach.

Nowa siedziba – Collegium Chemicum, ul. 

Grunwaldzka 6



Nauka języków jest dwustopniowa:

- język ogólny 

- język specjalistyczny

Szkoła Językowa UAM



Lektorat języka nowożytnego obejmuje od 30 do 120 godzin 

nauki (maksymalnie 4 semestry), począwszy od drugiego 

semestru pierwszego roku studiów. 

Celem lektoratu ogólnojęzykowego jest pozyskanie umiejętności 

językowych na poziomie B2 zgodnie z wymogami 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Wybór języka uzależniony jest od programu studiów danego 

kierunku oraz od języka oferowanego przez Wydział.

Nauka języka ogólnego



Z uczestnictwa w zajęciach z nauki języka obcego oraz egzaminu 

certyfikacyjnego zwalnia zewnętrzny certyfikat znajomości 

języka. Szczegółowy wykaz uznawanych certyfikatów znajduje 

się na stronie internetowej: 

http://sj.amu.edu.pl

Nauka języka ogólnego



Na zajęcia z nauki nowożytnego języka obcego obowiązuje 

rejestracja żetonowa na każdy semestr nauki poprzez stronę 

internetową: 

http://ul.amu.edu.pl

Nauka języka ogólnego



Test diagnozujący – obowiązkowy, mający na celu określenie 

poziomu biegłości językowej, dostępny jest od drugiego 

tygodnia października do 31 października danego roku 

akademickiego. Wykonanie testu jest możliwe po zalogowaniu 

(logowanie jak do systemu USOS) na stronie: 

http://testdiagnozujacy.amu.edu.pl

Nauka języka ogólnego

http://testdiagnozujacy.amu.edu.pl/


UWAGA! Uzyskanie wyniku poniżej poziomu A2 umożliwia 

skorzystanie z konsultacji językowych w zakresie 

autonomicznego uczenia się prowadzonych przez 

wyznaczonych lektorów Szkoły Językowej UAM. W przypadku 

języka angielskiego istnieje możliwość bezpłatnego 

skorzystania z e-learningowych materiałów do samodzielnej 

nauki: http://elearning.amu.edu.pl (logowanie jak do poczty 

uniwersyteckiej; zakładka Szkoła Językowa UAM => E-

angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1-A2).

Nauka języka ogólnego



Test poziomujący – obowiązkowy, mający na celu określenie 

poziomu znajomości języka obcego i przyporządkowanie 

studenta do odpowiedniej grupy (A2, B1, B2.1, B2.2), dostępny 

jest od trzeciego tygodnia grudnia do połowy stycznia 

danego roku akademickiego. Wykonanie testu jest możliwe po 

zalogowaniu (logowanie jak do systemu USOS) na stronie: 

http://testyjezykowe.amu.edu.pl Po wykonaniu testu 

poziomującego studentowi zostanie przypisany żeton na 

odpowiednim poziomie, za pomocą którego dokona rejestracji 

na zajęcia z nauki języka obcego. 

Nauka języka ogólnego



Egzamin certyfikacyjny – organizowany przez Szkołę pod 

koniec każdego semestru.

Do przystąpienia do egzaminu uprawnia zaliczenie semestru 

lektoratu na poziomie B2.2. 

Przed przystąpieniem do egzaminu obowiązuje samodzielna 

rejestracja poprzez system USOS na stronie ul.amu.edu.pl

Nauka języka ogólnego



Celem lektoratu z zakresu języka specjalistycznego (semestr piąty 

i szósty lektoratu) jest pozyskanie umiejętności językowych na 

poziomie B2+ (zakres języka specjalistycznego odpowiedniego 

dla kierunku studiów). 

Nauka języka specjalistycznego obejmuje 2 semestry (każdy po 30 

godzin) i kończy się egzaminem zdawanym na Wydziale.

Nauka języka specjalistycznego



Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczęszczania na 

lektoraty języków nowożytnych w Szkole Językowej UAM 

oraz egzaminu certyfikacyjnego znajdują się na stronie 

internetowej: 

http://sj.amu.edu.pl

Szkoła Językowa UAM


