Język angielski
w Instytucie Orientalistyki UJ
1. Każdy student Instytutu Orientalistyki jest zobowiązany w chwili kończenia studiów legitymować się znajomością języka angielskiego co najmniej na poziomie określonym w efektach
kształcenia specjalności Filologia orientalna, a więc B2 (lub wyższym) w przypadku studiów
pierwszego stopnia oraz B2+ (lub wyższym) w przypadku studiów drugiego stopnia.
2. Uzyskaniu danego poziomu znajomości języka służą przede wszystkim zajęcia Język angielski
oferowane przez Instytut Orientalistyki. Student może na własną odpowiedzialność zrezygnować
z uczęszczania na te zajęcia, nie rejestrując się na nie, i skorzystać z przepisania oceny według
punktu 3 niżej.
3. Student może złożyć do zastępcy dyrektora Instytutu ds. studenckich pisemny wniosek o przepisanie oceny z języka angielskiego na podstawie posiadanego certyfikatu, wcześniej zaliczonych
zajęć lub zdanego eksternistycznie egzaminu.
– Certyfikat bądź egzamin muszą poświadczać znajomość języka co najmniej na poziomie wymaganym w efektach kształcenia dla danego stopnia studiów.
– Jeśli przepisanie następuje na podstawie certyfikatu, to ocena z egzaminu ustalana jest zasadniczo na podstawie zarządzenia rektora UJ. Certyfikat taki musi zachowywać ważność wskazaną w tymże zarządzeniu, w przeciwnym razie nie zostanie on uwzględniony.
– Jeśli przepisywane są zaliczone uprzednio zajęcia, ocena przepisana jest zasadniczo identyczna z tą uzyskaną podczas zdanego egzaminu.
– Jeśli zaliczenie następuje na podstawie egzaminu eksternistycznego, np. odpłatnego egzaminu
zdanego w Jagiellońskim Centrum Językowym, to zasadniczo przepisywana jest uzyskana tam
ocena. Przystąpienie do egzaminu w JCJ nie wymaga uprzedniej zgody dyrekcji Instytutu
Orientalistyki, chyba że przepisy pozainstytutowe stanowią inaczej.
W każdym przypadku wniosek o przepisanie oceny musi zostać wcześniej zaopiniowany przez
koordynatora przedmiotu Język angielski w Instytucie Orientalistyki, któremu należy przedstawić
certyfikat lub zaświadczenie o zdanym egzaminie. Wniosek taki należy złożyć do końca pierwszego roku, w którym student ma obowiązek zaliczyć Język angielski zgodnie z programem
studiów (tj. do końca drugiego roku studiów I stopnia oraz do końca pierwszego roku studiów II
stopnia).
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