Tryb zaliczania przedmiotu PNJN po każdym semestrze
i zdawania egzaminów z PNJN
na Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego – BA
obowiązujący od r. ak. 2017/ 2018
Warunki ogólne
1. Studenci zobowiązani są do systematycznego uczestnictwa w zajęciach. Przekroczenie
20% nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje utratą prawa do ubiegania się o
zaliczenie przedmiotu.
2. Zaliczenie semestru odbywa się na podstawie ocen (lub punktów) uzyskanych w ciągu
semestru oraz na podstawie aktywnej obecności.
3. Aby student mógł podejść do egzaminu, musi najpierw uzyskać zaliczenie.
4. Egzaminy PNJN prowadzone są na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego (Referenzrahmen) i obejmują poziomy A1, A2, B1, B2, C1, C2.
5. Po każdym semestrze studenci zdają pełne (pisemne i ustne) egzaminy z PNJN na
poziomie wynikającym z przydziału do grup.
6. Po każdym semestrze może ulec zmianie przydział do grup na zajęcia PNJN na podstawie
wyników egzaminu. Zmiana ta dotyczyć może przesunięcia do grupy bardziej
zaawansowanej lub mniej zaawansowanej.
Punktacja egzaminów PNJN
1. Aby uzyskać ocenę dostateczną student musi uzyskać minimum 60% maksymalnej liczby
punktów z egzaminu pisemnego, w tym co najmniej 60% z poszczególnych części
egzaminu pisemnego oraz 60% z egzaminu ustnego. Egzamin z PNJN jest zdany, jeśli
student uzyska ocenę pozytywną z każdej części składowej egzaminu (60% dla kierunku
germanistyka).
2. Jeśli student uzyska ocenę niedostateczną z którejkolwiek części egzaminu w 1. terminie,
otrzymuje ocenę niedostateczną z całego egzaminu w 1. terminie.
3. Jeśli student nie zaliczył jednej lub dwóch części egzaminu w 1. terminie, powtarza w 2.
terminie tylko te części egzaminu, z których uzyskał w 1. terminie ocenę niedostateczną.
4. Jeśli student nie zaliczył więcej niż dwóch części egzaminu w 1. terminie, powtarza w 2.
terminie cały egzamin, tzn. również te części, z których uzyskał w 1. terminie oceny
pozytywne.
5. Do części ustnej student może przystąpić niezależnie od wyniku części pisemnej.
6. Każda z części składowych egzaminu stanowi 25% całości egzaminu.
Sposoby i kryteria oceniania semestru (ćwiczeń) oraz egzaminu
Studenci otrzymują oceny bądź punkty za wypowiedzi pisemne, bądź ustne lub sprawdziany
leksykalne.
Przy ocenie produkcji językowej uwzględniane są następujące kryteria:
– wypełnienie zadania pod względem treści
– budowa tekstu i spójność
– sposób wyrażania treści ( poprawność i różnorodność słownictwa, styl)
– poprawność gramatyczna (morfologiczna, składniowa, ortograficzna i interpunkcyjna)
Zalicza zawsze 60% poprawnie wykonanych zadań.
Egzamin z PNJN odbywa się po semestrze zimowym oraz po semestrze letnim (jedynie na 1.
roku nie ma egzaminu po semestrze zimowym). Składa się on zawsze z części pisemnej:
rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisanie oraz z części ustnej zdawanej

parami: wypowiedź indywidualna, stawianie pytań przez partnera i dyskusja z partnerem. Dla
kierunków niegermanistycznych dodatkowym elementem egzaminu PNJN na 3. roku są
tłumaczenia.
Punktacja:
Ocena PKT:
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92,1 - 100 %

4+

84,1 - 92%

4

76,1 - 84%
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68,1 - 76%

3

60 - 68%

Proporcja oceny z ćwiczeń i z egzaminu w ocenie końcowej z przedmiotu wynosi 50%
ćwiczenia (po 25% każde ćwiczenia w każdym semestrze) i 50% z egzaminu. Każdy student
otrzymuje więc 3 oceny w każdym semestrze, po 2 oceny z ćwiczeń liczone po 25% każda i 1
ocenę z egzaminu liczoną 50%. Każdy semestr kończy przedmiot i ocena końcowa z
przedmiotu liczy się do średniej.
1. Studenci mają prawo do uzyskania informacji o wynikach egzaminu po każdej jego części
składowej.
2. Studenci mają prawo wglądu do prac w terminie ustalonym przez prowadzącego.
3. O ostatecznym wyniku egzaminu studenci dowiadują się z USOSa.

