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1. Celem zajęć jest przygotowanie studentów- podchorążych do egzaminu 

resortowego STANAG 6001, na poziomie wymaganym lub wyższym określonym 

przez  Ministerstwo Obrony Narodowej, Dyrektora Departamentu Kadr w 

porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego. 

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na oficera absolwentów studiów wyższych 

prowadzonych w uczelniach wojskowych, absolwentów szkolenia wojskowego 

oraz absolwentów studiów wyższych prowadzonych w uczelniach niewojskowych 

jest posiadanie świadectwa znajomości języka obcego na poziomie określonym 

przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

3. Opracowywanie i uaktualnianie modeli egzaminów, ich specyfikacji oraz 

prowadzenie egzaminów ze znajomości języka angielskiego na poziomach 1-4 

oraz francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego na poziomach 1-3, zgodnie z 

Porozumieniem STANAG 6001, zapewnia etatowa CKEJO MON. Zasady 

funkcjonowania komisji oraz prowadzenia egzaminów, certyfikacji określa 

Regulamin CKEJO MON.   

4. W celu przygotowania studentów do egzaminu resortowego STANAG 6001,  

Rektor – komendant WSWOL zapewnia kandydatom na żołnierzy zawodowych 

nauczanie języka angielskiego w UM  na zasadach bezpłatnych, tak aby   przed 

egzaminem na oficera, absolwenci studiów wyższych w uczelniach wojskowych 

posiadali znajomość języka angielskiego na określonym poziomie.  

5. Celem dodatkowych zajęć prowadzonych przez CNJO UM jest  doskonalenie 

znajomości języka angielskiego określanej jako  Standardowy Profil Językowy, 

zwanym dalej „SPJ”, który jest zestawieniem poziomów w obrębie 

poszczególnych sprawności językowych w kolejności: słuchanie (S), mówienie (M), 

czytanie (C), pisanie (P). 

6. Pełny cykl kształcenia językowego obejmuje liczbę 360 godzin na latach III-V. 

7. Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie CNJO UM, przy ul. Plac Hallera 1.  

8. Na pierwszych zajęciach  pracownicy CNJO przeprowadzają poziomujący test 

diagnostyczny w celu określenia poziomu wejściowego zaawansowania 

językowego studentów.  

9. Zajęcia dla studentów są obowiązkowe do czasu zdania wszystkich części 

egzaminu Stanag na wymaganym poziomie.  

10. Po wcześniejszym niż przewidzianym programem studiów zdaniu egzaminu 

Stanag, studenci którzy zdali pozytywnie wszystkie części egzaminu są zwolnieni z 

uczęszczania na zajęcia, ale nie wcześniej niż po przesłaniu wyników egzaminu do 

CNJO przez ośrodek egzaminujący i weryfikacji wyników.  



11. Studenci, którzy nie zdali pozytywnie wszystkich części egzaminu we 

wcześniejszym terminie mają obowiązek zgłosić się do lektora lub CNJO w celu 

ustalenia zasad dalszego odbycia kursu. 

12. W przypadku wcześniejszego zaliczenia egzaminu Stanag, ocena na zaliczenie  

kolejnych semestrów będzie korespondowała z wynikami z egzaminu Stanag wg 

następującej punktacji: 

Stanag pkt  Ocena 

56-61            3 

62-68            3,5 

69-75            4 

76-82             4,5 

83-100            5 

13. Świadectwem obecności jest dziennik prowadzony przez lektora prowadzącego 

oraz imienna lista uczestników. 

14. Dopuszcza się  nie więcej niż cztery nieusprawiedliwione nieobecności w każdym 

semestrze. 

15.   W trakcie uczęszczania na zajęcia  student obowiązany jest do: 

- aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych  

- przestrzegania przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym; 

- okazywania szacunku pracownikom Uniwersytetu i przestrzegania zasad współżycia 

   koleżeńskiego; 

- dbania o godność studenta i dobre imię Uniwersytetu Medycznego;  

- poszanowania mienia Uniwersytetu; 

- przestrzegania zasad Kodeksu etyki studenta; 

- przestrzegania praw autorskich i poszanowania praw własności intelektualnej 

publikacji elektronicznych oraz zbiorów drukowanych (publikacje, prace magisterskie, 

licencjackie, skrypty, materiały dydaktyczne otrzymane od nauczycieli akademickich 

itp.).  

16. O ile  pozwala na to plan zajęć,  dopuszcza się przenoszenie studentów między 

grupami w celu wyrównania poziomu prezentowanych kompetencji językowych.  

17. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry, na koniec których studenci są 

zobowiązani do napisania i zaliczenia testu semestralnego.  

18. Test semestralny jest  sprawdzianem efektów kształcenia, tj. wiedzy, umiejętności                 

i kompetencji społecznych, uzyskanych przez studenta w procesie kształcenia w 

danym semestrze roku akademickiego.  

19.  Test semestralny oceniany jest  w skali: 

60% - 68% -  dostateczny 

>68% - 76% -  dość dobry 

>76% - 84% -  dobry 

>84% - 92% -  ponad dobry 

>92% - 100% - bardzo dobry 

20. W przypadku uzyskania SPJ na wymaganym poziomie, przed ukończeniem 

szkolenia językowego  istnieje możliwość  ubiegania się o zwolnienie z zajęć. 

Podstawą zwolnienia jest  świadectwo potwierdzające dotychczasową znajomość 



języka angielskiego wg STANAG 6001. Zwolnienia dokonuje Dziekan Wydziału 

Wojskowo-Lekarskiego po zaopiniowaniu przez Kierownika CNJO UM. 

21. Student ma prawo do otrzymywania materiałów dydaktycznych, 

22. Student  ma prawo korzystać na terenie CNJO z pomocy dydaktycznych 

znajdujących się w jednostce. 

23. Student ma prawo korzystać z pomocy lektorów również poza zajęciami 

dydaktycznymi    w terminach konsultacji lektorów ustalanych semestralnie. 

24. W jakichkolwiek sprawach spornych student może zwrócić się z prośbą                                             

o rozstrzygnięcie problemu do Kierownika CJNO. 

UWAGA !!!  zgodnie z decyzją Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony 

Narodowej Pana Waldemara Puławskiego,  w roku 2016 absolwenci studiów wyższych w 

medycznych uczelniach wojskowych, przed promocją oficerską  muszą posiadać  znajomość 

języka angielskiego na poziomie SPJ 2222. 

Powyższy Regulamin opracowano w oparciu o decyzję Nr 251/MON z dnia 26 czerwca 2015 

r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony 

narodowej oraz Regulamin Studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 23.04.2015. 

Regulamin obowiązuje od 1.03.2016 

 

 

 

 

 

 


