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PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA OBCEGO (PNJO)

obowiązujący od cyklu kształcenia 202llż024

Zajęcia z Prakąvcznej Nauki Jęz},ka Obcego (angielskiego. francuskiego lub niemieckiego)
traktowane są jako całość. Oznacza to. że student otrzymuje wpis jednej oceny końcowej do
dokumentacji przebiegu studiów (papierowej i/lub elektronicznej) z PNJO:
- za semestr zimowy - zaliczęnię z oceną
- za semestr letni - ocena z egzaminu.

Potwierdzenie osiągnięcia ęfektów uczenia się i uzyskania punktów ECTS z zajęc PNJO
następuje w momencie otrzymania pozyty\Ą/nej oceny z Zaliczęnia w semestrach I, III iY oraz
zEgzaminu po semęstrach II, IV i VI.

ZALICZENIA

1. Student powinien uzyskać zaliczęnię z PNJO w terminach określonych w Regulaminie
Studiów Państwowej Wyższej SzkoĘ Zawodowej w Tarnowie (§ 23-25),

ż. W semestrze zimowym ocena z zaliczenia jest obliczana przez koordynatora PNJO jako
średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez wszystkich prowadzących zajęcia z
PNJO, z zachowaniem zasady, ze osoba prowadząca 30h zajęc lub mniej jest zobowiązana
przekazac koordynatorowi jedną ocenę z zajęc, które prowadzi, W przypadku
wielokrotności prowadzenia zajęć w wymiarze 30h, przekazywana jest zwielokrotniona
liczba ocen. Oceny ustalane są zgodnie z wtycznymi zawartymi w §29, ust, 1 i 2

Regulaminu studiów PWSZ w Tąrnowie,

3. Średnia arytmetyczna jest ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W
dokumentacji przebiegu studiów wpisuje się ocenę wyliczoną zgodnie z zasadą,.

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)

4. Wpisu do dokumentacji przebiegu studiów dokonuje osoba wznaczonaprzezKierownika
Katedry (koordynator PNJO):
a) w I terminie z datą ostatniego dnia semestru,
b) w II terminie z datą ostatniego dnia podstawowej sesji egzaminacyjnej,
c) w przypadku uzyskania zgody na zaliczenie w III terminie koordynator wpisuje
zaliczęnie z datą uzyskania tego zaliczenia,



Ieżęli, w semestrze zimowym, student otrzyma ocenę niedostateczną od któregoko|wiek
prowadzącego PNJO, skutkuje to oceną niedostateczną z PNJO.

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

Ocena z PNJO w II terminie ob|iczana jest jako średnia arytmeĘcznaz ocen pozytywnych
uzyskanych w I i II terminie.
W przypadku otrzymania zgody na III termin i uzyskania zaliczenia studentowi oblicza się
średnią z PNJO sumując tylko oceny pozyt}nvne uzyskane w I, II i III terminie.

EGZAMIN

8, Student jest dopuszczony do egzaminu z PNJO po spełnieniu wymogów przedstawionych
na początku zajęc przez prowadzącego, Student, który nie spełni wymogów wszystkich
wykładowców prowadzących PNJO w I terminie, nie może prz.vstąpić do egzaminu
PNJO. Otrzymuje on wtedy ocenę niedostatecznąz egzaminu PNJO w I terminie.

9. Egzamin z PNJO jest całościową oceną biegłości i poprawności językorł,ej studenta.
Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

l0. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu jest zdanie egzaminu pisemnego.

l0.Ocenę ostateczną z egzaminu ustala komisja egzaminacyj na pruy egzaminie ustnym na
podstawie wyników uzyskanych przez studenta w części pisemnej i w części ustnej
egzaminu z PNJO.

12. Wpisu oceny z egzaminu do dokumentacji przebiegu studiów dokonują członkowie
komisji egzaminacyjnej z PNJO.

l3. Student, który w pierwszym terminie nie zdał egzaminu z PNJO:
a) jeśli część pisemna egzaminu została oceniona pozyfinie, w sesji poprawkowej
zdaje Ęlko część ustną egzaminu;
b) jeśli część pisemna egzaminu zostŃa oceniona negatywnie, w sesji poprawkowej zdaje
egzamin w całości, (tzn, wszystkie części składowe egzaminu pisemnego). Następnie, gdy
egzamin pisemny zostanie oceniony na ocenę pozyĘwną, przystępuje do części ustnej
egzaminu.
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