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PRAKTYCZNA NAUKA ĘZYKA OBCEGO
REGULAMIN

obowiązujacy od cyklu kształcenia 20201202l

ZajęciazPraktycznej Nauki Języka Obcego (PNJO) traktowane sąjako całośó. Oznaczato,że
nięzależnie od ilości cwiczęń praktycznych wchodzących w skład tych zajęó (zwanych dalej
częściami składowymi) do dokumentacji przebiegu studiów (papierowej iilub elektronicznej)
z PNJO wpisyłvane jest zaliczenie z ocenąz poszczególnych części składowych oraz jedno
zaliczenię z ocerlą PNJO za semestr zimowy (średnia ocęn z poszczególnych części). W
semestrze letnim student otrzymuje zaliczente z ocęnąz poszazególnych części składowych,
które umozliwiają mu przystąpienie do egzaminu. Z egzaminu z PNJO studęnt otrzymuje
jednąocenę w terminie podstawowym i poprawkowym.
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ZALICZENIA

Student powinien uzyskaó zaliczenie z PNJO w terminach określonych w Regulaminie
Studiów Pństwowej Wyższej SzkoĘ Zawodowej w Tarnowie
(§ 23-25).

Z uwagi na charakter zajęc, student powinien uzyskać za|iczenia ze wszystkich części
składowych. Jeżeli student ottzyma ocenę niedostateczną z którejkolwiek części
składowej, skutkuje to oceną niedostateczną z PNJO - w semestrzę zimowym lub
niedopuszczeniem do egzaminu - w semestrze letnim (zgodnie ze skalą ocefl z §29, ust, 1

iż Regulaminu studiów PWSZw Tarnowie).

Jeśli student nie uzyska zaliczenia z PNJO w I terminie, w terminie poprawkowym
poprawia jedynie tę część składową (te części składowe), z której otrzymał ocenę
niedostateczną.

4. Ocena z PNJO (zaltczenie z oceną w semestrze zimowym) obliczana jest jako średnia
arytmetyczna z wszystkich części składowych; wynik ustalany jest z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku.
Studentowi, który otrzymał zaltczenię w Ii terminie, oblicza się średnią z PNJO sumując
tylko oceny pozltywne uzyskane w I i II terminie.
W przypadku otrzymanta zgody na III termin i uzyskania zaliczęnia studentowi obltcza
się średniąz PNJO sumując tylko oceny pozytywne uzyskane w I, Ii i III terminie.

5. W dokumentacji przebiegu studiów wpisuje się ocenę wyliczonązgodnie zzasadą.

średnia ocena
4,76 _ 5,00
4,36 _ 4,75
3,76 - 4,35
3,36 -3,75
3.00 - 3.35

bardzo dobry (5,0)
plus dobry (4,5)
dobry (4,0)
plus dostateczny (3,5)
dostateczny (3,0)

Wpisu do dokumentacji przebiegu studiów dokonuje osoba Wznaczonaprzez Kierownika
Katedry (koordynator PNJO) :

a) w I terminie z datąostatniego dnia semestru,
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b) w II terminie z datąostatniego dnia podstawowej sesji egzaminacyjnej,
c) w przypadku uzyskania zgody na zaliczęnie w III terminie koordynator wpisuje

zalięzenię z dńąvzyskania tego zaIiczenia.

EGZAMIN

7. Egzamin z PNJO jest całościową oceną biegłości i poprawności językowej studenta,
Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

8. Do egzaminu z PNJO - z uwagi na charakter tych zajęó - mogą przystąpić jedynie ci
studenci, któtzy uzyskali pozytywne oceny z zaliczęń ze wszystkich części składowych.

9. Student, który w I tęrminie nie uzyskał oceny pozy,tywnej z którejkolwiek części
składowej, nie może przystąpić do egzaminu PNJO otaz otrzymuje ocenę niedostatecznąz
egzaminu PNJO w pierwszym terminie.

10. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu jest zdanie egzaminu pisemnego.

11.Ocenę ostateczną z egzarrinu ustala komisja egzaminacyjrlaptzy egzaminie ustnym na
podstawie wyników uzyskarrych ptzęz studenta w części pisemnej i w części ustnej
egzaminu z PNJO.

12. Wpisu oceny z egzarninu do dokumentacji przebiegu studiów dokonują człoŃowie
komisji egzaminacyjnej z PNJO.

13. Student, który w pierwszym terminie nie zdń egzaminu z PNJO:
a. w sesji poprawkowej zdaje tylko egzamin ustny, jeśli egzamin pisemny został

oceniony na ocenę pozytywną
b. w sesji poprawkowej zdaje egzaminw całości, (tzn. wszystkie części składowe

egzaminu pisemnego otaz ęgzalTlin ustny), jeśli egzamin pisemny został oceniony na
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