
 
 
 

Zasady obowiązujące na lektoratach z języków obcych 
prowadzonych w formie e-learningu na WPiA 

 
 
 
WARUNKI FORMALNE 
 
1. Przed rozpoczęciem lektoratu Student rozwiązuje test poziomujący na platformie       
e-learningowej http://el2.us.edu.pl/spnjo . W tym celu Student rejestruje się na tej 
platformie (instrukcja logowania: http://el2.us.edu.pl/spnjo/mod/page/view.php?id=53)        
i wybiera właściwy kod dostępu do testu poziomującego dla studentów studiów 
niestacjonarnych (lista kodów w opisie kursu „Testy poziomujące”), następnie rozwiązuje 
test lub testy oznaczone jako „Test poziomujący dla studentów studiów 
niestacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji”. Po rozwiązaniu testu lub testów 
Student zapoznaje się z informacją zwrotną, która zawiera wynik  
i wskazanie do rejestracji na lektorat.  
 
2. Student rejestruje się w serwisie USOSWEB do grupy lektoratowej zgodnie ze 
wskazaniem testu poziomującego z danego języka na: http://usosweb.us.edu.pl. 
Niezależnie od wyników testu poziomującego z języka obcego poznanego na 
wcześniejszych etapach kształcenia, student ma możliwość rozpoczęcia nauki języka 
francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego od podstaw (rejestracja do grupy o poziomie 
docelowym A1).  
 
3. Studenci zapoznają się z informacją dotyczącą korzystania z uczelnianej platformy 
elearningowej dostępnej na stronie Centrum Kształcenia na Odległość UŚ 
http://cko.us.edu.pl/faqstudent/101-lista-pomocy-dla-studenta.html oraz uczestniczą  
w krótkim szkoleniu w zakresie korzystania z platformy e-learningowej prowadzonym 
przez pracownika Centrum Kształcenia na Odległość. Informację o spotkaniu przekazuje 
dziekanat. 
 
4. Student samodzielnie zakłada konto na platformie e-learningowej 
http://el2.us.edu.pl/wpia i otrzymuje stosowne automatyczne potwierdzenie  
od administratora platformy drogą mailową. 
 
5. Na pierwszych zajęciach z języka obcego Student zapoznaje się z zasadami 
uczestnictwa w lektoracie w formie elearningowej oraz warunkami zaliczenia (dostępne 
na http://el2.us.edu.pl/wpia), a także otrzymuje od lektora kod dostępu do konkretnego 
kursu na platformie e-learningowej http://el2.us.edu.pl/wpia, którego realizacja jest 
podstawą zaliczenia przedmiotu. Student zarejestrowany do grupy, ale nieobecny na 
pierwszych zajęciach może otrzymać hasło dostępu do kursu kontaktując się ze swoim 
lektorem (drogą elektroniczną lub na dyżurze – kontakt z lektorem na stronie Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ: www.spnjo.us.edu.pl ). W kolejnym semestrze 
obowiązuje również kod dostępu do kolejnego kursu, kod przekazuje lektor. 
 
6. Student zapoznaje się z pozostałymi szczególnymi warunkami zajęć na platformie 
na stronie konkretnego kursu, do którego uzyskał dostęp. 
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PRACA NA PLATFORMIE 
 
1. Student korzysta z kursu e-learningowego obowiązującego w danym semestrze. 
Materiał umieszczony na platformie jest podzielony na części, które są dostępne  
w określonych terminach. W trakcie realizacji materiału na platformie student ma 
zapewnione wsparcie lektora w różnej formie: synchronicznie, podczas czatów na 
platformie w wyznaczonym terminie oraz podczas zajęć (plan zajęć na stronie 
www.wpia.us.edu.pl) i dyżurów (aktualne dyżury lektorów na stronie www.spnjo.us.edu.pl), 
oraz asynchronicznie korzystając z wewnętrznego komunikatora na platformie - 
„Wiadomości” lub za pomocą poczty elektronicznej (adres poczty w profilu uczestnika 
kursu na platformie).  
 
2. Wyznaczone przez lektora terminy wykonania zadań lub dostępu do poszczególnych 
części kursu muszą być przestrzegane. W przypadku studentów, którzy nie zalogują się 
lub nie wykonają zadań na platformie w wyznaczonych terminach, tracą możliwość 
zdobycia za nie punktów przed terminem zaliczenia (ostatnie zajęcia w semestrze).  
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość nadrobienia zaległości (patrz 
„Warunki zaliczenia” punkt 4 i 5). 
 
3. Pozostałe warunki uczestnictwa w lektoracie określają Zasady uczestnictwa  
w lektoracie, dostępne na stronie www.spnjo.us.edu.pl. 
 
 
 
WARUNKI ZALICZENIA 
 
1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest realizacja kursu e-learningowego, oraz wynik 
kolokwium zaliczeniowego.  
 
2. Student otrzymuje ocenę pozytywną po uzyskaniu minimum 51% wszystkich punktów 
za realizację kursu e-learningowego na platformie, a także minimum 51%  
z kolokwium zaliczeniowego w formie testu końcowego na ostatnich zajęciach. 
Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego jest uzyskanie nie mniej niż 
40% punktów za pracę w ramach kursu e-learningowego. Końcową oceną jest średnia 
arytmetyczna z obu tych składowych.  
 
3. W przypadku uzyskania wyniku na poziomie 40-50% za pracę na platformie dopuszcza 
się możliwość zaliczania zajęć według szczególnych warunków  ustalonych przez lektora. 
Natomiast osoby, które uzyskały wynik poniżej 40%, muszą zaliczyć dodatkowy kurs  
e-learningowy (kurs bis) oraz test końcowy w czasie sesji poprawkowej na warunkach 
określonych w punkcie 4 i 5. 
 
4. Niezrealizowanie lub zrealizowanie kursu e-learningowego poniżej wymaganego 
minimum 40% za pracę na platformie skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej  
z pierwszego terminu zaliczenia. Jednakże na podstawie § 20 p. 4 Regulaminu studiów  
w UŚ osoba przeprowadzająca weryfikację efektów kształcenia albo dziekan  
w uzasadnionych przypadkach może przywrócić studentowi termin zaliczenia. 
 
5. Zarówno student, który uzyskał z pierwszego terminu zaliczenia ocenę niedostateczną, 

jak i korzystający z przywrócenia terminu uczestniczy w dodatkowym kursie  

e-learningowym (kurs bis), który zostanie otwarty w czasie trwania sesji zaliczeniowej i/lub 

sesji poprawkowej. Szczegółowy tryb realizacji kursu bis, w tym szczegóły dotyczące 

dostępu do kursu, określa lektor. 

http://www.wpia.us.edu.pl/
http://www.spnjo.us.edu.pl/
http://www.spnjo.us.edu.pl/

