Studia II-go stopnia magisterskie, stacjonarne
Regulamin przedmiotu PNJA - określenie warunków realizacji i zaliczenia przedmiotu oraz
przeprowadzania egzaminu
1. Realizacja przedmiotu
1.1. Przed rozpoczęciem roku akademickiego (koniec września; termin opublikowany jest
odpowiednio wcześniej na stronie Instytutu Anglistyki) wszyscy studenci pierwszego roku
zobowiązani są przystąpić do testu diagnostycznego określającego poziom umiejętności językowych.
1.2. Przedmiot Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (PNJA) realizowany jest w wymiarze 60h w
semestrze, przez 3 semestry; kończy się zaliczeniem po pierwszym semestrze oraz zaliczeniem i
egzaminem po drugim i po trzecim semestrze.
Przedmiot PNJA składa się z dwóch zajęć składowych - bloku A i B, z których każde realizowane są w
wymiarze 30h w semestrze (15 spotkań, 1,5h każde). Zajęcia składowe obejmują następujące
elementy:
Semestr 1 i 2:
 blok A - gramatykę, słownictwo oraz umiejętność rozumienia tekstu czytanego,
 blok B - wypowiedź ustną oraz umiejętność rozumienia ze słuchu.
Semestr 3:
 blok A - gramatykę, słownictwo oraz umiejętność rozumienia tekstu czytanego,
 blok B - wypowiedź ustną, wypowiedź pisemną oraz umiejętność rozumienia ze słuchu.
1.3. Student uzyskuje zaliczenia na ocenę na zajęciach z bloku A i z bloku B.1 Zaliczenia
przeprowadzają prowadzący zajęcia.
Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć składowych jest regularne i aktywne uczestnictwo w
zajęciach (student pracuje na zaliczenie przez cały semestr), zaliczenie testów oraz innych zadań
określonych przez prowadzącego zajęcia.
Dozwolone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. W przypadku większej ich liczby,
prowadzący określa tryb, sposób i termin wyrównania zaległości. Jest to możliwe jedynie w
przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim.
Prowadzący zajęcia podaje do wiadomości studentów sylabus, szczegółowe wymagania, kryteria
zaliczenia, literaturę obowiązkową i dodatkową na pierwszych zajęciach w semestrze.
Student zobowiązany jest do dodatkowej pracy własnej, wykonując samodzielnie zadania i
opracowując materiał określony przez prowadzącego, np. zestawy testów.
1.4. Sposób przeprowadzenia zaliczenia zajęć składowych ustalany jest przez prowadzącego zajęcia
składowe i podany do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach w semestrze. Niezaliczenie
zajęć składowych, tj. bloku A lub B, oznacza niezaliczenie przedmiotu PNJA i brak możliwości
podejścia do egzaminu.
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Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następujące oceny pozytywne: bardzo dobry (5), dobry plus (4.5),
dobry (4), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3) oraz ocenę negatywną – niedostateczny (2).
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Zajęcia składowe będące częścią przedmiotu zalicza się przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, na
ostatnich zajęciach lub w czasie sesji, ale nie później niż przed wyznaczoną datą egzaminu z
przedmiotu.2
1.5. Ocena zaliczająca przedmiot PNJA to średnia ocen3 z zajęć składowych, czyli bloku A i B.
1.6. Ocena ogólna z przedmiotu PNJA, którą koordynator przedmiotu wpisuje studentom w systemie
USOS po pierwszym semestrze jest tożsama z oceną z zaliczenia. Natomiast, ocena ogólna z
przedmiotu PNJA, którą koordynator przedmiotu wpisuje studentom w systemie USOS po drugim i
trzecim semestrze jest średnią ważoną z oceny uzyskanej na zaliczenie przedmiotu (50%) i oceny z
egzaminu (50%).
1.7. Na pierwszym roku realizowany jest przedmiot „PNJA zajęcia dodatkowe” w wymiarze 60h, po
30h w semestrze zimowym i letnim, który kończy się zaliczeniem na ocenę. Na ten przedmiot
uczęszczają tylko studenci, którzy zostaną zakwalifikowani do odpowiednich grup na podstawie
wyniku wstępnego testu diagnostycznego odbywającego się przed rozpoczęciem roku
akademickiego. Na tym przedmiocie przenoszenie się z grupy do grupy jest zabronione z powodu
podziału na poziomy zaawansowania.
1.8. Na pierwszym roku realizowany jest przedmiot „PNJA pisanie akademickie” w wymiarze 60h, po
30h w semestrze zimowym i letnim, który kończy się egzaminem (będącym jednym z komponentów
egzaminu PNJA).
1.9. Na drugim roku w semestrze zimowym realizowany jest także przedmiot „PNJA prezentacja”,
który kończy się zaliczeniem na ocenę. Zdobyte na tym przedmiocie umiejętności są sprawdzane na
części ustnej egzaminu PNJA.

2. Przeprowadzanie egzaminu
2.1. Do egzaminu po drugim (poziom C1+) i po trzecim (poziom C2) semestrze mogą przystąpić tylko
studenci, którzy uzyskali zaliczenie z przedmiotu PNJA w danym semestrze.
2.2. Egzamin z przedmiotu PNJA 2 (po drugim semestrze) odbywa się tylko w sesji w semestrze
letnim, natomiast egzamin z przedmiotu PNJA 3 (po trzecim semestrze) odbywa się tylko w sesji w
semestrze zimowym, ponieważ przedmiot PNJA 2 realizowany jest tylko w semestrze letnim, a
przedmiot PNJA 3 tylko w semestrze zimowym.
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Prowadzący zajęcia z modułów A i B proszeni są o planowe przeprowadzanie zaliczenia, wyliczenie średniej z
ocen uzyskanych przez każdego studenta i niezwłoczne wpisanie oceny z przedmiotu do USOS, nie później niż
dwa dni przed egzaminem z PNJA, ponieważ wydruk protokołu z USOS jest jedynym źródłem informacji dla
egzaminatora potwierdzającym uzyskanie przez studenta zaliczenia z przedmiotu PNJA, co jest podstawą
dopuszczenia go do egzaminu.
3
Przy wystawianiu ocen z zaliczenia przedmiotu (średnia z ocen z zajęć składowych - bloku A i B) i z egzaminu
(średnia z ocen za poszczególne zadania) prowadzący zajęcia i egzaminator kierują się następującą zasadą:
- 3.00 – 3.25 – dostateczny (3),
- 3.26 – 3.70 – dostateczny plus (3.5),
- 3.71 – 4.20 – dobry (4),
- 4.21 – 4.70 – dobry plus (4.5),
- 4.71 i powyżej – bardzo dobry (5).
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2.3. Ustalane są dwa terminy egzaminu w każdej sesji: termin pierwszy (podstawowy) i termin drugi
(poprawkowy). Egzaminy w terminie pierwszym i poprawkowym odbywają się tylko w semestrach
wymienionych w punkcie powyżej .4

2.4. Formuła egzaminu
2.4.1. Egzamin z przedmiotu PNJA, po drugim (poziom C1+) i po trzecim (poziom C2)
semestrze, przeprowadzany jest w formie pisemnej5 i ustnej.
Część pisemna egzaminu składa się z następujących typów zadań, z których każde może
zawierać jedno lub więcej ćwiczeń:
 zadania gramatyczno-leksykalne
 rozumienie tekstu czytanego
 rozumienie ze słuchu
 wypowiedź pisemna

Część ustna polega na tym, że student wykonuje dwa zadania i wypowiada się (indywidualnie
i w parach) przed komisją na dwa tematy (zagadnienia/pytania) wylosowane z zestawu
przygotowanego przez komisję.
2.4.2. Egzamin pisemny po drugim semestrze odbywa się w ciągu dwóch różnych dni.
Jednego dnia studenci podchodzą do zadań gramatyczno-leksykalnych, rozumienia tekstu
czytanego oraz rozumienia ze słuchu (te części są przeprowadzane przez osoby prowadzące
zajęcia PNJA A i PNJA B); innego dnia odbywa się egzamin z wypowiedzi pisemnej
(przeprowadzany przez osoby uczące przedmiotu Pisanie akademickie).
Po trzecim semestrze egzamin pisemny odbywa się jednego dnia (z jedną dłuższą przerwą).
2.4.3. Wyniki części pisemnej nie muszą być podane przed przystąpieniem studentów do
części ustnej. Do części ustnej egzaminu studenci podchodzą bez względu na wynik części
pisemnej.
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Egzaminator powiadamia studentów o terminie pierwszym (podstawowym) i drugim (poprawkowym)
egzaminu na około trzy/cztery tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Terminy egzaminów są
publikowane na stronie Instytutu Anglistyki.
5
W przypadku przeprowadzania zaliczenia i egzaminu w formie pisemnej oceniona praca pisemna powinna być
udostępniona studentowi do wglądu na jego wniosek, w obecności egzaminatora, w czasie sesji
egzaminacyjnej, w której przeprowadzano zaliczenie lub egzamin. Prace pisemne zaliczeniowe i egzaminacyjne
przechowywane są przez prowadzących zajęcia i/lub egzaminatorów przez okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia
wyników zaliczenia i egzaminu, a następnie są niszczone.
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2.5. Zaliczenie egzaminu
2.5.1. Aby zaliczyć egzamin należy zdać na 60% każde zadanie w części pisemnej oraz na 60%
część ustną.6 Niezaliczenie jednego lub więcej zadań w części pisemnej i/lub części ustnej
skutkuje niezaliczeniem egzaminu w pierwszym terminie, co jest jednoznaczne z uzyskaniem
oceny niedostatecznej z egzaminu w pierwszym terminie i koniecznością ponownego zdawania
egzaminu w drugim terminie (w sesji poprawkowej).
2.5.2. W czasie egzaminu w drugim terminie (poprawkowym) student przystępuje ponownie
tylko do tych zadań z części pisemnej (jednego lub więcej), których nie zaliczył na egzaminie w
pierwszym terminie i do części ustnej, jeśli jej nie zaliczył. Oznacza to, że student, który zaliczył
wszystkie zadania w części pisemnej egzaminu w pierwszym terminie, a nie zaliczył części ustnej,
w drugim terminie (w sesji poprawkowej) przystępuje tylko do części ustnej. Student, który
zaliczył część ustną w pierwszym terminie, a nie zaliczył jednego lub więcej zadań w części
pisemnej egzaminu, w drugim terminie przystępuje tylko do tych zadań z części pisemnej, których
nie zaliczył.
2.5.3. Niezaliczenie jednego lub więcej zadań w części pisemnej na 60% i/lub niezaliczenie części
ustnej na 60% na egzaminie w drugim terminie (poprawkowym) oznacza niezaliczenie tego
egzaminu i uzyskanie oceny niedostatecznej.
2.5.4. Nie ma możliwości zdawania egzaminu warunkowego z przedmiotu PNJA. Student, który
nie zaliczył egzaminu w sesji poprawkowej może starać się o powtarzanie semestru.
2.5.5. Ocena z egzaminu z PNJA jest średnią ważoną z ocen za każde zadanie w części pisemnej
egzaminu i oceny za część ustną.7
2.6. Student uprawniony do zdawania egzaminu w pierwszym terminie, który nie stawił się na
egzamin (na jedną lub więcej części, w ciągu tego samego lub więcej dni), otrzymuje ocenę
niedostateczną, równoznaczną z niezaliczeniem egzaminu. Jednocześnie ma prawo do podejścia do
egzaminu w drugim terminie (w sesji poprawkowej).
Jeśli student nie stawił się ponownie na egzaminie w drugim terminie (w sesji poprawkowej), to
uzyskuje ocenę niedostateczną.8
6

90 - 100% - bardzo dobry
85 - 89% - dobry plus
78 - 84% - dobry
73 - 77% - dostateczny plus
60 - 72% - dostateczny
0 - 59% - niedostateczny
7
Wagi ocen za poszczególne zadania na egzaminie po drugim i po trzecim semestrze:
25% - zasoby gramatyczno-leksykalne
15% - rozumienie tekstu czytanego
15% - rozumienie ze słuchu
20% - pisanie
25% - mówienie
8
Student, który nie przystąpił do zaliczenia lub egzaminu z uzasadnionych, poważnych przyczyn natury
zdrowotnej, potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, zachowuje prawo do zdawania
egzaminu w sesji egzaminacyjnej w innym dniu wyznaczonym przez egzaminatora, pod warunkiem zgłoszenia
się do egzaminatora niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności, w czasie trwania sesji.
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3. Zasady zaliczania przedmiotu PNJA w przypadku wyjazdu na studia do uczelni
partnerskiej w ramach Programu Erasmus+
3.1. Student wyjeżdżający do uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w pierwszym
semestrze studiów zobowiązany jest odbyć tam i zaliczyć zajęcia z PNJA.
Jeśli uczelnia partnerska nie zapewnia zajęć z przedmiotu PNJA, to student zobowiązuje się do
samodzielnego opanowania materiału realizowanego w tym semestrze na zajęciach z PNJA w uczelni
macierzystej (UŁ).
3.2. Student wyjeżdżający do uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w drugim semestrze
studiów zobowiązany jest odbyć tam i zaliczyć zajęcia z PNJA oraz zdać egzamin z PNJA na poziomie
C1+.
Jeśli uczelnia partnerska zapewnia zajęcia z przedmiotu PNJA, ale nie organizuje egzaminu z tego
przedmiotu, to student zalicza zajęcia w uczelni partnerskiej, a do egzaminu podchodzi w uczelni
macierzystej (UŁ) w sesji w drugim semestrze, w wyznaczonym dla wszystkich studentów terminie.
Jeśli uczelnia partnerska nie zapewnia zajęć z przedmiotu PNJA i nie organizuje egzaminu z tego
przedmiotu, to student podchodzi do egzaminu w uczelni macierzystej (UŁ) w sesji w drugim
semestrze, w wyznaczonym dla wszystkich studentów terminie. Student nie ma obowiązku zaliczenia
zajęć z przedmiotu PNJA w uczelni macierzystej (UŁ), ale zobowiązuje się do samodzielnego
opanowania materiału realizowanego w drugim semestrze na zajęciach z PNJA. Ocena, którą student
uzyska na egzaminie jest jednocześnie oceną ogólną z przedmiotu PNJA.
3.3. Student wyjeżdżający do uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w trzecim semestrze
studiów zobowiązany jest odbyć tam i zaliczyć zajęcia z PNJA, natomiast egzamin z PNJA na poziomie
C2 po trzecim semestrze każdy student jest zobowiązany zdać w uczelni macierzystej (UŁ) w sesji w
trzecim semestrze, w wyznaczonym dla wszystkich studentów terminie, bez względu na to czy zdawał
ten egzamin w uczelni partnerskiej czy nie.
Jeśli uczelnia partnerska nie zapewnia zajęć z przedmiotu PNJA, to student nie ma obowiązku
zaliczenia zajęć z przedmiotu PNJA w uczelni macierzystej (UŁ), ale zobowiązuje się do samodzielnego
opanowania materiału realizowanego w trzecim semestrze na zajęciach z PNJA. Ocena, którą student
uzyska na egzaminie jest jednocześnie oceną ogólną z przedmiotu PNJA.
Zaleca się studentom wybór takich uczelni partnerskich, które zapewniają zajęcia i egzaminy z
przedmiotu PNJA.
3.4. Studentów wyjeżdżających lub wracających z wymiany zagranicznej w ramach Programu
Erasmus+, obowiązują te same terminy egzaminów z przedmiotu PNJA, które obowiązują pozostałych
studentów.
Termin drugi (poprawkowy) może być terminem pierwszym tylko dla studentów biorących udział w
wymianie zagranicznej w ramach Programu Erasmus+, którzy z uzasadnionych i
udokumentowanych (pokrywające się terminy semestru lub sesji w uczelni partnerskiej i na UŁ)
powodów nie mogą podejść do egzaminu w terminie pierwszym. W przypadku niepowodzenia na
egzaminie student będzie miał możliwość poprawki - Instytut Anglistyki wyznacza jeden termin
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egzaminu poprawkowego dla beneficjentów Programu Erasmus+, w którym wszyscy uprawnieni
studenci podchodzą do poprawki.
Student zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające brak możliwości stawienia się na
egzaminie w pierwszym terminie w związku z terminami sesji w uczelni przyjmującej i
koniecznością zdawania tam egzaminów. Beneficjenci Programu Erasmus+ zobowiązani są
uregulować te kwestie z koordynatorem programu Erasmus+ na etapie podpisywania umowy (tzw.
learning agreement).
Jeśli terminy trwania semestru lub sesji egzaminacyjnej w uczelni partnerskiej nie nakładają się na
terminy sesji w UŁ, a student nie podejdzie do egzaminu z PNJA w pierwszym terminie, to
automatycznie traci pierwszy termin i uzyskuje ocenę niedostateczną. Student może jeszcze
podejść do egzaminu w sesji poprawkowej.
3.5. Warunkiem uzyskania zgody na wyjazd do uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ jest
uzyskanie w semestrze poprzedzającym wyjazd oceny pozytywnej z zaliczenia z przedmiotu PNJA (po
semestrze pierwszym) lub oceny pozytywnej z zaliczenia z przedmiotu PNJA oraz oceny pozytywnej z
egzaminu z PNJA (po semestrze drugim i trzecim).

Łódź, 29.06.2016
Koordynator Przedmiotu PNJA na studiach II-go stopnia magisterskich stacjonarnych

dr hab. prof. UŁ Joanna Nijakowska
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