
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 

Matematyka, Informatyka, Data Science 

Studenci kierunków II stopnia 

 Matematyki (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski), 
 Informatyki (angielski), 
 Data Science (angielski) 

przyjęci na I rok studiów stacjonarnych w roku 2021/2022 mogą uczęszczać na lektorat języka 
obcego na poziomie B2+ w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2021/2022). 

Studenci proszeni są o zapisanie się na lektorat w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) 
na wybrany język w terminie: 20.09.2021 – 30.09.2021 do godz.23.59. 

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium. 

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych. 

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie: Lektoraty - studia stacjonarne 

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na 

poziomie B2+: 

 Student wchodzi na stronę USOS UL: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość 
zapisania się na lektorat B2+) 

 Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z 
widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, 
liczbą pozostałych żetonów, itd.] 

 Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+) 
 Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce 

się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako 
‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o 
kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy) 

 Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do 
koszyka = zapisanie do grupy] 

 Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSWeb. 

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy 
lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany 
przez Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających) nie muszą uczęszczać na lektoraty w 
Studium i nie zapisują się na lektorat na poziomie B2+ 

Ci studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego 
zespołu językowego. 

Powrót do góry 

Data Science - English 

MODERN LANGUAGE COURSES - LEVEL B2+ 

Data Science students are required to attend the course at B2+ level in the first semester (winter 
term 2021/2022). The students are requested to sign up for the language course at USOS UL 
(see instructions below) between 20.09.2021 and 30.09.2021. The system closes at 11.59pm. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


The choice of the modern language is made by the student within the organizational capacity of 
the Foreign Languages Centre (FLC). 

Students do not take any placement/level test. 

How to enroll on the B2+ course 

 enter: https://zapisy.uni.wroc.pl (this is the only option to sign up for level B2+ courses), 
 log onto the website - same login and password as for USOSWeb [your 'registration cart' 

appears - this is a chart with information including: tokens spent, the number of remaining 
tokens, etc.], 

 go to the 'registrations' tab (60 tokens are required for level B2+), 
 consecutively select: 'Tura' > 'Name of course group' > 'Course name' > 'Group' you want 

to sign up for (the group description will appear once you scroll over it with the cursor or 
as 'additional information' once you click on it, 

 enroll for the group you have selected by adding it to your 'registration cart' [adding to cart 
= signing up for the group], 

 after data migration your name will be visible in the group at USOSWeb. 

The students who submit an international language certificate, or another document confirming 
their language proficiency at C1 or C2, accepted by the Foreign Languages Centre (FLC) can be 
exempt from the B2+ course.They are requested to contact the coordinators of the language 
sections during their office hours. 
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