REJESTRACJA NA LEKTORATY: ROK AKADEMICKI 2018/2019
I. 01.06.2018-30.06.2018
– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin
zajęć),
II. 20.09.2018-04.10.2018
– indywidualna rejestracja studentów do grup dedykowanych oraz otwartych (na maksymalnie 60 godzin
zajęć),
od 25.09 grupy dedykowane z wolnymi miejscami będą dostępne dla wszystkich
studentów,
od 08.10.2018-10.10.2018 dodatkowa tura rejestracji, możliwość rejestracji na drugi
lektorat.
III. 19.10.2018-23.10.2018
- w tej turze studenci mogą dokonać zmiany grupy zajęciowej, zarejestrować się na wolne miejsca (do
limitu 120 godzin) i wyrejestrować z dotychczasowych grup.
Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e-lektoratów). Studenci, którzy zapisali się
na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo
braku żetonów !!! Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w
semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (z semestru letniego !) w terminie: 01.02-19.02.2019
26.02-28.02.2019 II tura (korekty)
W tym terminie można też przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi
miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni.
Zajęcia z języków obcych rozpoczynają się 2 października.
Osoby, które po raz pierwszy logują się na platformę COME, gdzie znajdują się testy poziomujące, w
formularzu (zakładka Modyfikuj profil) powinny wypełnić wyłącznie pola:
- imię i nazwisko,
- e-mail,
- miasto,
- opis (tu można wpisać dowolne słowo/a)
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Test składa się z 2 części; część pierwsza, czyli rozumienie słowa pisanego (pytania 1-10) i część
druga, użycie języka, tj. umiejętność reagowania w określonych sytuacjach z życia codziennego,
znajomość struktur gramatycznych, słownictwo (pytania 11-70).
 za każde pytanie można otrzymać 1 punkt, zatem maksymalny wynik za wykonanie testu to
70 punktów,
 w każdej części zadania ułożone są według wzrastającego stopnia trudności,
 test można wykonać tylko jeden raz,
 nie można wracać do już wykonanych zadań,
 na wykonanie całego testu przeznaczone jest 60 minut,
 raz rozpoczęty test należy wykonać do końca tej samej sesji,
 po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, należy przejrzeć cały test, a następnie
zatwierdzić go i zakończyć,
 po zakończeniu testu system poinformuje o uzyskanym wyniku,
 test będzie wiarygodny tylko wtedy, jeśli zostanie wykonany samodzielnie i bez pomocy żadnych
materiałów, w tym słowników
 po przekroczeniu limitu czasu (60 minut) test zostanie wyłączony automatycznie.
PRZESYŁANIE WYNIKÓW TESTÓW DO SYSTEMU REJESTRUJĄCEGO NA LEKTORATY ODBYWA
SIĘ PODCZAS MIGRACJI DANYCH. PROSZĘ SPRAWDZIĆ GODZINY MIGRACJI NA PIERWSZEJ STRONIE
FORMULARZA. REJESTRACJA NA LEKTORAT JEST MOŻLIWA DOPIERO WTEDY, GDY WYNIK
TESTU ZNAJDUJE SIĘ W SYSTEMIE REJESTRUJĄCYM
Wsparcie techniczne
poziom@uw.edu.pl
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