Ramowe zasady
uzyskiwania zaliczeń i przystępowania do egzaminów z PNJA
na studiach I stopnia w IFA UJ
Kierunki:
o filologia angielska
o filologia angielska z językiem niemieckim
________________________________________________________________________________
Przedmiot PNJA (Praktyczna Nauka Języka Angielskiego) obejmuje blok kursów realizowanych
przez trzy lata studiów I stopnia. Kursy prowadzą do uzyskania kompetencji językowych na poziomie
odpowiadającym co najmniej poziomowi C1 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.
Kursy PNJA są podporządkowane wymogom kształcenia akademickiego, co oznacza, że poziom
wymagań, jakie należy spełnić w celu uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów końcowych może
różnić się/być wyższy od standardowego poziomu wymagań w opisach ESOKJ.
Każdy kurs PNJA obejmuje dwa semestry (60 godz.) i kończy się zaliczeniem bez oceny,
uzyskiwanym w semestrze letnim. Po uzyskaniu zaliczeń student przystępuje do egzaminu
końcowego:
Rok I
PNJA 1
PNJA 2
PNJA 3
PNJA 4

Reading and Vocabulary
Writing and Grammar
Speaking and Listening
Phonetics
Razem:

60 godz.
60 godz.
60 godz.
60 godz.

zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie

egzamin
końcowy

zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie

egzamin
końcowy

zaliczenie
zaliczenie

egzamin
końcowy

240 godz.

Rok II
PNJA 1
PNJA 2
PNJA 3

Reading and Speaking
Writing
Speaking and Use of English
Razem:

60 godz.
60 godz.
60 godz.
180 godz.

Rok III
PNJA 1
PNJA 2

Reading and Writing
Speaking and Use of English
Razem:

60 godz.
60 godz.
120 godz.

dodatkowy kurs wyrównawczy dla studentów III roku filologii angielskiej z językiem niemieckim:
PNJA 3

Grammar and Vocabulary

60 godz.

zaliczenie

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich testów
oraz wykonanie wszystkich prac domowych przewidzianych w programie danego kursu.
Uzyskanie zaliczenia ze wszystkich kursów PNJA na danym roku jest warunkiem przystąpienia do
egzaminu końcowego. Student, który w pierwszym terminie nie uzyskał zaliczenia z któregokolwiek
kursu PNJA na danym roku, nie może przystąpić do egzaminu końcowego w pierwszym terminie,
może jednak podjąć próbę uzyskania zaliczenia w drugim terminie, tj. przed drugim terminem
egzaminu z PNJA.
Student, który w danym roku akademickim uczestniczy w programie Erasmus+ zalicza kursy PNJA
na podstawie zaliczenia podobnych kursów na uczelni partnerskiej. W uzasadnionych przypadkach
prowadzący mogą wyznaczyć dodatkowe wymogi, pokrywające się z wymogami danego kursu
w IFA UJ. Po uzyskaniu zaliczeń student przystępuje do egzaminu końcowego w IFA UJ.
Posiadanie międzynarodowych certyfikatów językowych nie stanowi podstawy do zwolnienia
z egzaminu z PNJA na żadnym roku studiów.
Egzamin końcowy z PNJA po każdym roku studiów składa się z części pisemnej oraz z części ustnej
i ma charakter sprawdzianu kompetencyjnego, weryfikującego poziom umiejętności językowych
studenta. Część pisemna stanowi 60% wartości punktowej całego egzaminu, zaś część ustna stanowi
40% wartości punktowej całego egzaminu.
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% wartości punktowej w każdej z jego
części składowych:
wymagany wynik
minimalny
część pisemna

Reading

rozumienie tekstu czytanego

60%

Writing

pisanie

60%

zdanie części pisemnej jest warunkiem dopuszczenia do części ustnej
część ustna

Speaking

wypowiedź ustna z elementami
rozumienia ze słuchu

60%

Student, który zaliczył zarówno część pisemną, jak i część ustną, otrzymuje ocenę końcową na
podstawie sumy wyników uzyskanych w części pisemnej i w części ustnej.
Student, który nie zaliczył części pisemnej, nie przystępuje do części ustnej i otrzymuje ocenę
niedostateczną z całego egzaminu.
Student, który zaliczył część pisemną, ale nie zaliczył części ustnej, otrzymuje ocenę niedostateczną
z całego egzaminu.
Student, który w pierwszym terminie zaliczył część pisemną, ale nie zaliczył części ustnej, otrzymuje
ocenę niedostateczną z całego egzaminu, po czym w drugim terminie powtarza tylko część ustną,
zachowując wynik uzyskany z części pisemnej w pierwszym terminie.

