PRAKTYCZNA JĘZYKA NAUKA ANGIELSKIEGO
OPIS EGZAMINU
(studia niestacjonarne licencjackie)
1. Egzamin składa się z części pisemnej oraz części ustnej
2. Część pisemna składa się z następujących komponentów:
- wypowiedź pisemna (writing)
1 rok – „paragraf”
2 rok – esej
3 rok – esej
- test gramatyczny (grammar) – w oparciu o zakres materiału omówiony podczas kursu z gramatyki
praktycznej
- test leksykalny (vocabulary) – w oparciu o materiały oraz słownictwo przerobione podczas kursu IS
3. Część ustna egzaminu polega na rozmowie komisji z egzaminowanym na tematy omawiane podczas kursu IS
(listę tematów oraz pytania przekazują poszczególnym komisjom prowadzący zajęcia z grupami na danym
roku) .
UWAGA: pytania mają charakter pomocniczy, mogą stanowić punkt wyjścia do dalszej rozmowy z
egzaminowanym.
4. Poszczególne komponenty mają określony udział w ogólnej ocenie końcowej z egzaminu.
PISANIE
TEST GRAMATYCZNY
TEST LEKSYKALNY
ROZMOWA

25%
25%
20%
30%

5. Egzamin uważa się za zdany w przypadku, gdy:
- student zda wszystkie komponenty części pisemnej oraz część ustną
- student nie zda jednego z komponentów, przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:
a. suma łączna wszystkich komponentów jest równa 60% lub więcej,
b. wynik z komponentu niezaliczonego nie jest niższy, niż 50%,
c. komponentem niezaliczonym nie jest część ustna (rozmowa).
6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie wymaganych zaliczeń ze wszystkich komponentów
przedmiotu PNJA na danym roku.
7. W przypadku braku w/wym. zaliczenia/zaliczeń, student nie może podejść do egzaminu PNJA w sesji letniej.
Po uzyskaniu wymaganych zaliczeń w trybie poprawkowym, student może przystąpić do egzaminu PNJA w
sesji poprawkowej (tryb poprawkowy – 2 termin).
8. Części pisemna i ustna mogą być organizowane w kolejne dni sesji (np. sobota i niedziela), lub też – w
zależności od ustaleń komisji egzaminacyjnej na danym roku – część ustna może rozpocząć się tego samego
dnia, co część pisemna (bezpośrednio po skończonej części pisemnej, z zachowaniem przerwy wyznaczonej
przez komisję).
9. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z egzaminu, student otrzymuje informację, które komponenty
egzaminu są niezaliczone. W sesji poprawkowej student podchodzi do poprawy jedynie tych komponentów
(np. jeżeli student w sesji letniej uzyskał ocenę negatywną z egzaminu z powodu nie zaliczenia np. testu
gramatycznego oraz rozmowy, w sesji poprawkowej student poprawia właśnie te komponenty, czyli test
gramatyczny i rozmowę.
10. W zależności od ustaleń komisji, wynik końcowy egzaminu przekazywany jest studentowi po zakończonej
części ustnej lub w terminie uzgodnionym przez komisję (zgodnie z Regulaminem Studiów).
11. Prace egzaminacyjne są kodowane.
12. Kwestie związane z bezpośrednią organizacją (np. dokładny grafik części pisemnych, lista kolejności - część
ustna) egzaminu pozostawia się przewodniczącym poszczególnych komisji.

