REJESTRACJA ELEKTRONICZNA NA LEKTORATY
(Ogólne zasady)

1.

Decyzją J. M. Rektora ds. Kształcenia i Studentów nr 2/2009 z dn. 29.04.2009 r. począwszy od
01.10.2009 r. studenci mają obowiązek zdania egzaminu z lektoratu na poziomie B2.

2.

Rejestracja na lektoraty nastąpi drogą elektroniczną poprzez stronę www.ul.uni.opole.pl i jest
przeznaczona tylko dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, którzy nie zaczęli jeszcze
lektoratu.

3.

Przed rejestracją prosimy dokonać wcześniejszego sprawdzenia poprawności loginu oraz hasła do
systemów elektronicznych uczelni. Więcej informacji na temat logowania znajduje się na stronie
Centralnego Punktu Logowania pod adresem www.login.uni.opole.pl

4.

Każdy student 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia otrzymuje dwa żetony typu JO na naukę
jednego języka obcego na tym samym poziomie (120 godz.) i jeden żeton typu EJO na egzamin.
Żetony umożliwiają dokonanie elektronicznej rejestracji na zajęcia.

5.

Jeden żeton JO = 1 semestr zajęć. Jeden żeton EJO daje możliwość zarejestrowania się na egzamin,
po rejestracji na egzamin student ma dwa podejścia. Jeżeli student w danej sesji egzaminacyjnej
nie zaliczy dwukrotnie egzaminu, będzie musiał powtórzyć semestr. W tym celu powinien zgłosić
się do kierownika sekcji danego języka.

6.

W przypadku braku żetonów EJO lub JO należy przed rozpoczęciem rejestracji zgłosić problem do
swojego dziekanatu.

7.

Zarejestrowanie się nie jest równoznaczne z przyjęciem do grupy i dopiero po zatwierdzonej
rejestracji student staje się uczestnikiem kursu. Kontynuowanie kursu nie wymaga rejestracji na
kolejne semestry, a kolejny żeton (kolejne żetony) jest pobierany automatycznie.

8.

Studenci, którzy są uprawnieni do przepisania lektoratu dokonują rejestracji do specjalnej grupy
„Przepis lektoratu”, tak by otrzymać wpis do indeksu. W tym wypadku studenci mogą nie chodzić
na lektorat, ale są na listach i protokołach zaliczeniowych i powinni się zgłosić po wpis do indeksu
po zakończeniu każdego semestru. Do grupy „Przepis lektoratu” studenci muszą zarejestrować się
samodzielnie na każdy semestr, z którego mogą uzyskać przepis, nie będą przenoszeni
automatycznie na kolejne semestry.

9.

Obowiązek zdania egzaminu na poziomie B2 nie dotyczy studentów kierunków filologii obcych. Ci
studenci mogą zapisywać się na każdy poziom dowolnego języka, o ile nie obowiązuje ich rejestracja
żetonowa na Wydziale Filologicznym.

10. Jeżeli student dokona nieprzemyślanej rejestracji i nie wyrejestruje się podczas trwania rejestracji
lub u prowadzącego zajęcia, straci darmowy żeton i otrzyma NK (nieklasyfikowany) z zajęć. Wybór
języka powinien być przemyślany, gdyż nie ma możliwości zamiany języka i grupy po zamknięciu
rejestracji. Wyjątek będą stanowić wypadki losowe rozpatrywane w pierwszym tygodniu zajęć.
Zobowiązuje się studentów do sprawdzania w trakcie semestru czy zapisani są do właściwej grupy
na swoich kontach w USOSweb na stronie www.usosweb.uni.opole.pl
11. Przy rejestrowaniu się na dany poziom prosimy wziąć pod uwagę wynik maturalny. Przy
rejestrowaniu się na poziom B2 preferowany wynik maturalny to 90% i więcej z matury
podstawowej, albo 50 - 60% z matury rozszerzonej.
12. W przypadku wykorzystania przysługujących darmowych żetonów i konieczności kontynuowania
nauki, każda kolejna rejestracja (lub automatyczny przepis dla osób kontynuujących lektorat) jest
rejestracją płatną, tzn. w momencie zapisu do grupy system wygeneruje studentowi płatność,
którą należy uregulować przed rozpoczęciem semestru. Studenci są zobowiązani do weryfikowania
poprawności zapisów na swoich kontach w USOSweb na stronie www.usosweb.uni.opole.pl
13. Rejestracja elektroniczna nie dotyczy studentów Instytutu Psychologii, oraz wybranych kierunków i
specjalności na Wydziale Filologicznym.

