
DECYZJA NR 3/2010/PRK 
PROREKTORA ds. KSZTAŁCENIA  

WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 
im. Jarosława D ąbrowskiego 

 
z dnia 15 kwietnia 2010 r. 

 
w sprawie organizacji zaj ęć dydaktycznych z modułu „j ęzyk angielski” dla studiów dokto-

ranckich Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosła wa Dąbrowskiego 
 

§ 1. 

Ustala się następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych z modułu „język angielski” dla stu-
diów doktoranckich Wojskowej Akademii Technicznej:  

1) Do 15 czerwca każdego roku Studium przedstawia kierownikom studiów doktoranckich 
wstępną propozycję na następny rok akademicki terminów zajęć dydaktycznych z modułu „ję-
zyk angielski”. Kierownicy mogą dodatkowo przedstawiać wstępne sugestie doktorantów do-
tyczące zainteresowania ich udziałem w zajęciach z modułu „język angielski”. 

2) Studium na swojej stronie internetowej przedstawia propozycję realizacji zajęć z modułu „ję-
zyk angielski” obejmującą treści, poziom i terminy proponowanych zajęć na rok akademicki. 
Podaje przy tym co najmniej jeden termin w godzinach zajęć 1-8  oraz co najmniej jeden ter-
min w piątki w godzinach zajęć 9-12. 

3) Do 20 września doktoranci zgłaszają do sekretariatu Studium pisemnie lub e-mailowo dekla-
rację uczestniczenia w zajęciach. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 

4) Do końca września Studium powiadamia e-mailowo doktorantów o zajęciach uruchomionych 
na podstawie zgłoszeń. Doktoranci, których zgłoszenia nie zostały uwzględnione, oraz dokto-
ranci, którzy się w pierwszym terminie nie zgłosili, mogą zostać dołączeni do utworzonych 
grup, jeśli zgłoszą deklarację uczestniczenia w zajęciach do sekretariatu Studium do końca 
października. Decyzję w sprawie zakwalifikowania dodatkowych doktorantów podejmuje kie-
rownik Studium biorąc pod uwagę możliwości lokalowe i kadrowe Studium.  

5) Deklaracja o uczestnictwie w zajęciach zobowiązuje doktoranta do uczestnictwa w zajęciach 
w ciągu całego roku akademickiego. 

6) Studium do końca października powiadamia kierowników studiów doktoranckich wydziałów, 
z których zgłosili się doktoranci, o uruchamianych zajęciach oraz ich uczestnikach. 

7) Każdy semestr zajęć kończy się zaliczeniem na ocenę, będącą wynikiem testu zaliczeniowe-
go. Protokoły egzaminacyjne oraz karty ocen dla doktorantów uczestniczących w zajęciach z 
modułu „język angielski” przygotowują właściwe dziekanaty. Uzyskane oceny są wpisywane 
do indeksów, kart egzaminacyjnych i protokołów oraz ewidencjonowane na zasadach ogól-
nych. 

8) Uzyskanie negatywnej oceny z zaliczenia modułu „język angielski” lub nieuzyskanie żadnej 
oceny nie wpływa na rejestrację doktoranta na kolejny semestr studiów. 

9) Doktorant niezależnie od uczestnictwa w lektoracie może przystąpić do egzaminu B2 z języka 
angielskiego w każdej sesji letniej, w terminach ustalonych przez SJO i uzyskać stosowny cer-
tyfikat. Egzamin może być przeprowadzony na zasadach komercyjnych. 

 
§ 2. 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 PROREKTOR ds. KSZTAŁCENIA  
 

 

prof. dr hab. in ż. Jarosław RUTKOWSKI  


