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2.11 PROCEDURA OFEROWANIA PRZEDMIOTÓW W JĘZYKU OBCYM (PJO) I PRZEDMIOTÓW W JĘZYKU OBCYM DLA 

STUDENTÓW PROGRAMU ERASMUS+ (PJOE) NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UMCS 

 

 

 

1. Pracownicy zgłaszają propozycje PJO* i PJOE* na kolejny rok akademicki do końca lutego poprzedniego roku akademickiego do Sekretariatu 

Wydziału, zgodnie z poniższymi uwagami: 

Semestr Wymiar PJO Wymiar PJOE Uwagi 

zimowy 
nie są 

zgłaszane 

15 lub 30 

godzin 

Przedmioty tylko dla studentów Erasmus+ i innych studentów spoza Wydziału 

Ekonomicznego tak długo, jak nie zostaną wprowadzone PJO dla studentów Wydziału 

Ekonomicznego w semestrze zimowym 

letni 15 godzin 
15 lub 30 

godzin 

Przedmioty 15-godzinne stanowią wspólną ofertę dla studentów Wydziału Ekonomicznego, 

Erasmus+ i innych studentów spoza Wydziału Ekonomicznego 

* Przedmioty w języku obcym dla studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS 

** Przedmioty w języku angielskim dla studentów Programu Erasmus+ i innych studentów spoza Wydziału Ekonomicznego UMCS 

 

2. Zgłoszone PJO i PJOE są opiniowane przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, biorąc pod uwagę m.in. czy: 

a. zgłoszone przedmioty stanowią zróżnicowaną ofertę – liczba przedmiotów o podobnym zakresie tematycznym będzie ograniczana, 

b. przedmioty są niezbędne do wypełnienia pensum przez Wykładowcę, 

c. uruchomienie przedmiotu nie będzie prowadzić do nadmiernego obciążenia Wykładowcy dydaktyką i nie utrudni realizacji obowiązków 

naukowych lub uruchomienie przedmiotu jest wskazane, w związku z upowszechnianiem prowadzonych przez Wykładowcę badań 

naukowych (w porozumieniu z Kierownikiem katedry i Dyrektorem instytutu), 

d. informacje zawarte w sylabusie potwierdzają, że treści przedmiotu zgłaszanego jako uruchamiany po raz pierwszy są faktycznie nowe. 

 

 



3. Przedmioty PJO i PJOE są akceptowane przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia i Kolegium Dziekańskie, a następnie przedstawiane 

studentom do wiadomości i oferowane do zapisów. 

 

4. Przedmioty PJO są uruchamiane pod warunkiem, że zapisze się na nie przynajmniej 20 osób (łącznie studentów WE i studentów Programu 

Erasmus+). 

 

5. Przedmioty PJOE są uruchamiane pod warunkiem, że zapisze się na nie przynajmniej 5 studentów Programu Erasmus+. Uruchomienie 

przedmiotu PJOE z mniejszą liczebnością grupy może mieć miejsce w przypadku, gdy: 

a. są niezbędne dla uzupełnienia pensum Wykładowcy, 

b. studenci Programu Erasmus+ zapisani na przedmiot nie znajdą w aktualnej ofercie PJO i PJOE innych przedmiotów, na które będą mogli się 

zapisać, 

c. innych ważnych powodów. 

 


